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SHVP - Setor Habitacional Vicente Pires
SLU - Serviço de Limpeza Urbana
SUPAR/SEDUH - Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos
TAC – Termo de Ajustamento de Conduta
TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília / Agência de desenvolvimento do Distrito
Federal.
UC – Unidade de Conservação
ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico

VOLUME I – Diagnóstico da FLONA de Brasília

1

1. INTRODUÇÃO
O papel das unidades de conservação (UC) no contexto da conservação da
biodiversidade tem sido entendido cada vez mais claramente tanto por parte da sociedade como
na comunidade científica, fato este que aumenta a responsabilidade daqueles que as
administram.
Segundo Maretti (2012. p.15):
“As áreas protegidas estão entre os instrumentos mais eficazes para
promover a conservação da natureza e, ao mesmo tempo, promover e apoiar
o desenvolvimento sustentável. Com idas e vindas, elas ultrapassam o tempo,
se renovam, se adaptam a novos contextos e novas necessidades, mas seguem
contribuindo, de forma significativa, para atender aos interesses sociais em
termos de conservação de vários valores que a natureza apresenta e da
manutenção dos serviços prestados por seus ecossistemas.”

Um grande desafio, então, é fazer com que as UC atinjam os objetivos pelos quais
foram criadas. É nesse contexto que ganha relevância a questão do planejamento, que deve
preceder as intervenção em uma área natural especialmente protegida. Planejar significa para
Chiavenato e Sapiro (2003, p. 41) como “um padrão ou plano que integra as principais políticas,
objetivos, metas e ações da organização”. Nessa mesma linha de raciocínio os mesmos autores
descrevem que “uma boa estratégia pode assegurar a melhor alocação dos recursos em
antecipação aos movimentos, planejados ou não, dos oponentes ou às circunstancias do
ambiente”.
A elaboração dos primeiros planos de manejo (PM) para as UC, no Brasil, iniciou em
1976, no antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). Existe previsão na
legislação federal para sua elaboração desde 1979 e continua sendo ratificada esta necessidade
na legistalçao em vigor, a Lei nº 9.985, de 18/07/2000 que institui o SNUC (Sistema Nacional
de Unidades de Conservação, MMA, 2004). Esta lei estabelece, no seu Art. 27, que as UC
devem dispor de um Plano de Manejo, entendido como um “documento técnico mediante o
qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais,
inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade” (Lei
9.985/2000, Art. 2º - VIII, Inciso XVII).
Portanto, o plano de manejo é o instrumento básico que fornece diretriz para a
conservação dos recursos naturais contidos na UC e orienta a boa aplicação dos recursos
públicos na gestão da unidade de conservação. Deve ser gradativo, dinâmico e adapatativo,
incorporando novas informações que forem sendo adquiridas durante a sua execução
aprimorando assim, o manejo e a gestão da UC.
A criação da Floresta Nacional (FLONA) de Brasília se deu por meio de Decreto
Presidencial, em 10 de junho de 1999.
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Tem como área total 9.346 ha (nove mil, trezentos e quarenta e seis hectares), divididos
em quatro glebas, separadas geograficamente, são denominadas: Áreas 1, 2, 3 e 4. As Áreas 1 e
2 da FLONA de Brasília estão localizadas nas Regiões Administrativas de Taguatinga e
Brazlândia - DF e possuem, respectiva e aproximadamente, 3.353 e 996 hectares. Já as Áreas 3
e 4 situam-se na região de Brazlândia – DF, com, respectivos, 3.071 e 1.925 hectares. As Áreas
II e III possuem ocupações anteriores à criação da Unidade de Conservação.
Os objetivos básicos para a categoria Florestas Nacionais, definidos no Art. 17 da Lei nº
9.985, de 18/07/2000 é “promover o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a
pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas”.
A Floresta Nacional de Brasília, além destes objetivos, tem como objetivos específicos, segundo
o artigo 3º do Decreto de sua criação: “promover o manejo de uso múltiplo e de forma
sustentável dos recursos naturais renováveis, a manutenção e proteção dos recursos hídricos e
da biodiversidade do Cerrado, a recuperação de áreas degradadas, a educação florestal e
ambiental, a manutenção de amostras do fragmento do ecossistema e o apoio ao
desenvolvimento sustentável dos recursos naturais das áreas limítrofes”.
De acordo Oliveira (2009) no ano de 2000 o IBAMA, órgão gestor das Unidades de
Conservação à época, assume efetivamente essa área intensificando o sistema de segurança,
atuando na contenção dos incêndios florestais e realizando ações de restauração e mitigação.
A Floresta Nacional de Brasília apresenta uma rica diversidade de ambientes, como
“[...] matas de galeria, campo úmido e campo sujo, campo limpo, campo de murundus e cerrado
stricto sensu”, além de plantios de Pinus sp. e Eucaliptos sp., (ICMBio, 2012b, p. 9)
A integridade da UC está seriamente comprometida com o processo de ocupação
desordenada que vem acontecendo desde a sua criação, sendo que esse processo “pode
comprometer a qualidade e quantidade da água de mananciais responsáveis pelo abastecimento
de cerca de 65% da população do Distrito Federal” (ICMBio, 2012b, p. 3).
Um fato importante para apoiar e fortalecer a FLONA de Brasília foi a constituição do
Conselho Consultivo, em 05 de junho de 2001, por meio da Portaria – IBAMA nº 80 e a sua
renovação em agosto de 2013 a partir da necessidade do acompanhamento do Plano de Manejo
da UC.
O Plano de Manejo da Floresta Nacional de Brasilia seguiu as orientações contidas no
Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo de Florestas Nacionais (ICMBio,
2009) adaptado para a realidade da UC.
O plano de manejo da FLONA de Brasília deu início às suas atividades em julho de
2012 juntamente com plano de manejo da APA Bacia do Rio Descoberto.
Em agosto de 2012 foi construído a Organização do Planejamento onde todos os
itens do Termo de Referência foram contemplados e organizados em métodos e datas para sua
realização.
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Ainda em agosto de 2012 foi realizado o reconhecimento de campo juntamente com
a chefia da FLONA de Brasília.
Em outubro de 2012 foi realizado o mapa falado com servidores da unidade como
forma de auxiliar no diagnóstico da unidade de conservação.
No início de novembro de 2012 foram realizadas onze Reuniões Abertas com as
comunidades inseridas na FLONA de Brasília com o objetivo de apresentar o plano de manejo e
identificar entidades e representantes das comunidades, além de levantar informações sobre a
unidade e explicar os passos de elaboração do plano de manejo.
Em março de 2013, aproveitando os dados primários coletados para o plano de
manejo, foram elaborados relatórios preliminares ao Encarte de Diagnóstico para análise da
unidade de conservação para agilizar a análise que viria posteriormente.
Finalmente em julho de 2013 a Oficina de Planejamento Participativo foi realizada
com entidades atuantes na região da FLONA de Brasília e seu Conselho Consultivo.
A Reunião de Estruturação do Planejamento foi realizada em novembro de 2013 e
o plano de manejo foi finalizado e aprovado em outubro de 2014.
O resumo das informações sobre a FLONA são apresentadas no Quadro 1.
Quadro 1: Ficha Técnica da Floresta Nacional de Brasília

Ficha Técnica da Floresta Nacional de Brasília
Nome da Unidade de Conservação: Floresta Nacional de Brasília
Coordenação Regional: Coordenação Regional do ICMBio em Lagoa Santa – CR-11
Unidade de Apoio Administrativo e Financeiro: UAAF Pirassununga
Endereço da sede:
BR 070, Km 01, Caixa Postal 5441 –
Taguatinga – DF – CEP: 72.010-971
51 (061) 3355-5517 / 3355-5940
Telefone:
e-mail:

flonabrasilia.df@icmbio.gov.br

http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversid
ade/unidades-de-conservacao/biomasbrasileiros/cerrado/unidades-deconservacao-cerrado/2070-flona-debrasilia.html
Superfície Aproximada da Unidade de Total: 9.346 ha
Área 1 = 3.353 ha
Conservação (ha):
Área 2 = 996 ha
Área 3 = 3.071 ha
Área 4 = 1.925 ha
Perímetro Aproximado da Unidade de Área 1 = 31,12km
Área 2 = 9,98 km
Conservação (km):
Área 3 = 31,33km
Área 4 = 19,82km
Regiões Administrativas do DF que abrange e Brazlândia: 13,24%
percentual abrangido pela UC:
Site:
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Taguatinga: 26,58%
Estados que abrange:
Coordenadas

geográficas

Distrito Federal
(latitude

e Lat -15.787201, Lon -48.058018

longitude):
Data de criação e número do Decreto:
Marcos geográficos referenciais dos limites:

Biomas e ecossistemas:

Decreto Presidencial, em 10 de junho de
1999
O Decreto de Criação encontra-se no Anexo
01 com a descrição de todos os marcos
geográficos dos limites
Cerrado:Formações florestais: Mata de
Galeria; Formações não florestais: Cerrado
Típico, Vereda, Campo Limpo e Campo
Sujo

Atividades ocorrentes:
Educação ambiental:

Fiscalização:

Pesquisa:

Visitação:

Atividades conflitantes:

As atividades de Educação Ambiental são
esporádicas. Não existem atividades
específicas sobre este item.
A maior demanda em relação a Fiscalização
é referida às invasões de terra e
parcelamento rural dentro dos limites da
unidade. O roubo de madeira de espécies
exóticas plantadas demanda da unidade
atenção também prioritária. Outra demanda
da fiscalização é sobre o uso do fogo para
limpeza de terrenos, práticas religiosas e uso
de entorpecentes por visitantes.
Hoje na FLONA são realizadas pesquisas
sobre a mastofauna de pequenos, médios e
grandes mamíferos com um grupo de
universitários da Uni Anhanguera.
A FLONA de Brasília possui uma grande
procura para atividades de montainbike e
atividades de passeio de bicicleta com
grupos organizados. Outra atividade bastante
explorada são os acampamentos de grupos
escoteiros. Os grupos de treinamento de
corrida também são assíduos na FLONA. Há
atividades de treinamento da Polícia Civil e
também de grupos que utilizam a FLONA
para atividades de paintball. Por fim, há
também atividades com grupos organizados
de cavalgada e muladeiros.
Expansão de núcleos urbanos consolidados
em alta densidade populacional, falta de
saneamento básico nos núcleos urbanos
consolidados, coleta de resíduos sólidos
ineficiente ou inexistente, acampamentos do
movimento sem terra, parcelamentos de
terra em áreas rurais e uso público
desordenado.
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2. INFORMAÇÕES GERAIS DA FLORESTA NACIONAL
2.1. Região da Unidade de Conservação
Áreas 1 e 2 da FLONA de Brasília estão localizadas nas Regiões Administrativas (RA) de
Taguatinga e Brazlândia e as Áreas 3 e 4 situam-se somente na região de Brazlândia. Estas regiões
administrativas constituem-se centros de gestão descentralizados do Governo do Distrito Federal
(CODEPLAN, 2012).
Brazlândia tornou-se região administrativa IV pela Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964.
Quando inaugurada, possuía menos de 1.000 moradores e atualmente sua população é estimada em
53.874 habitantes. Brazlândia é dividida em Setor Tradicional, Setor Norte e Setor Sul, Vila São José,
Bairro Veredas e também abrange os Núcleos Alexandre Gusmão, Dois Irmãos, Engenho Queimado,
Desterro, Chapadinha e Barreiro (CODEPLAN, 2011a).
Taguatinga foi fundada em 05 de junho de 1958, e tornou-se região administrativa III em
1964, pela mesma Lei citada acima. Posteriormente, Taguatinga sofreu desmembramentos, dando
origens a novas RAs, como Ceilândia, em 1970, Samambaia, em 1989, Águas Claras (2003) e Vicente
Pires (2009). Em 2011, sua população foi estimada em 221.909 habitantes (CODEPLAN, 2011b).
Devemos considerar também o Núcleo Rural Alexandre Gusmão que foi criado pelo Instituto
Nacional da Reforma Agrária (INCRA) na década de 1960. Denominado como Projeto Integrado de
Colonização Alexandre Gusmão – PICAG e teve como objetivo “a fixação dos colonos não absorvidos
pela mão-de-obra da construção civil e a instalação de um cinturão verde nas proximidades das
cidades satélites, hoje responsável por cerca de 40% dos produtos hortifrutigranjeiros do Distrito
Federal” (TEZA, 2008). Este Núcleo encontra-se no entorno da FLONA de Brasília e é uma
importante área de produção agrícola.
A Flona encontra-se num contexto favorável para a sua proteção, uma vez que suas Áreas 1, 3
e 4 estão inseridas na APA Bacia do Rio Descoberto A APA Bacia do Rio Descoberto foi criada pelo
Decreto 88.940 de 07 de novembro de 1983, abrangendo uma área de 39.100 ha.
Para ordenar o uso da terra na APA, em 27 de abril de 1988, foi publicada a Instrução
Normativa nº 001-SEMA/SEC/CAP, que estabeleceu um zoneamento ambiental, elaborado com base
em estudos contratados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB),
empresa pública responsável pelo abastecimento de água da capital federal. Constatada a necessidade
de revisão desse instrumento de manejo, o IBAMA, em 1994, tomou a iniciativa de contratar novos
estudos com vistas à revisão do seu zoneamento, trabalho que foi elaborado em sua maior parte, mas
não finalizado por questões técnicas e políticas na época. Outra tentativa de atualização ocorreu em
1998, quando foi iniciada a elaboração de um Plano de Gestão, também não concluído por
insuficiência de recursos.
Dentro da APA Bacia do Rio Descoberto também estão inseridas a Reserva Biológica do Rio
Descoberto (Distrital) com 434,5 ha, o Parque Ecológico Veredinha com 29 ha (Distrital) e o Parque
Estadual do Descoberto no Estado de Goiás com 1935,6 ha (Figura 1).
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Ainda próximos à FLONA de Brasília podemos encontrar a APA do Planalto Central cobrindo
uma área de 503.432,86 hectares no Distrito Federal. A APA da Cafuringa é uma UC gerida pelo
IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília, também
importante no complexo de unidades de conservação do DF e cobre uma área de 46.510 ha ao norte da
FLONA de Brasília (Figura 1). Esta APA ainda limita-se a oeste e ao norte pelas divisas com os
municípios goianos de Padre Bernardo e Planaltina de Goiás; ao sul pela Estrada Parque Contorno
(EPCT) DF-001, e pela DF-220 e, finalmente, a leste, pelo ribeirão Contagem e pela DF-150.
Mais diretamente ligada à FLONA de Brasília o Parque Nacional de Brasília, que se não fosse
separado pela estrada DF 001, seria seria contigua a Área 1 da FLONA. Esta unidade foi criada pelo
Decreto Federal n.º 241, em 29 de novembro de 1961, com cerca de 30 mil hectares, o Parque
Nacional de Brasília teve seus limites redefinidos pela Lei Federal nº 11.285 de 08 de março de 2006 e
atualmente possui uma área de 42.389,01 hectares. O Parque tem como objetivo básico a preservação
de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. As Regiões administrativas abrangidos
pelos o Parque são Sobradinho- DF, Brazlândia-DF, Brasília-DF e ainda o município de Padre
Bernardo (GO).
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2.2. Acesso à unidade
A Área 1 e 2 da FLONA de Brasília está localizada na área urbana, sendo assim, o acesso é fácil e
percorre-se rodovias asfaltadas. A distância entre a rodoviária do Plano Piloto e as áreas está sistematizada
no Quadro 2.
Quadro 2: Distância aproximada entre locais específicos da Flona e a Rodoviária do Plano Piloto – Brasília.

Local
RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO À SEDE DA UC (ÁREA 1)

Distância
22,2 km

RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO À ÁREA 2

14 km

RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO À ÁREA III (BASE AVANÇADA)

55 km

RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO À ÁREA IV (ESTAÇÃO DE COLETA E

42 km

TRATAMENTO DE ÁGUA DA CAESB)

O acesso a Área 1 da FLONA de Brasília, onde está a sede da UC, vindo do estado de Goiás pode ser
feito através da DF 070 ou pela DF 080, estradas pavimentadas e de mão dupla. Já o acesso proveniente da
região administrativa de Brasília pode ser realizado pela DF 001 ou pela Estrada Parque (Figura 2).
O acesso a Área 2 da FLONA vindo do estado de Goiás pode ser feito através da DF 070 ou pela DF
080, estradas pavimentadas e de mão dupla, onde se deve adentrar pela DF 001. Já o acesso originando da
região administrativa de Brasília pode ser realizado pela DF 001 ou pelas Estradas Parque Ceilândia – EPC
(também conhecida como estrutural) ou Estrada Parque Taguatinga – EPTG, depois adentrando na DF 001
(Figura 2).
Já o acesso a Área 3 saindo do estado de Goiás, se faz através da DF 180 e antes da cidade satélite de
Samambaia o acesso de faz através BR 180, no final da BR 180 entra na DF 070 em direção à Brasília, na
altura do Rancho Paraná entra na DF 445. Já o acesso da região administrativa de Brasília se dá através da
DF 001 até o centro de Brazlândia e a partir do centro de Brazlândia o acesso se dá a partir da DF 080
(Figura 2).
Para o acesso a Área 4 saindo do estado de Goiás, utiliza-se a DF 180 e antes de Samambaia no final
da BR 180 entra na DF 070 em direção à Brasília, na altura do Rancho Paraná entra na DF 445. Já o acesso
partindo da região administrativa de Brasília se dá através da DF 001, acessando a esquerda a DF 430 e após
a rótula entrar para a DF 445 (Figura 2).
O acesso às Áreas 1 e 2 da FLONA, partindo de Brasília, Plano Piloto, pode ser feito utilizando-se
transporte coletivo urbano.
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2.3. Histórico da Floresta Nacional
A criação da FLONA de Brasília ocorreu após a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) entre a Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP), a Fundação Zoobotânica do DF, o
IBAMA-DF, com a interveniência dos Ministérios Públicos Federal e do Distrito Federal e Territórios.
A partir da assinatura do TAC, a TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília / Agência de
desenvolvimento do Distrito Federal disponibilizou áreas, em princípio públicas, que possuíam como
cobertura florestal plantios das espécies pinus e eucaliptus, implantados a partir da década de 1970 e que
necessitavam de manejo florestal. Desta forma, a criação da FLONA de Brasília se deu por meio de Decreto
Presidencial, em 10 de junho de 1999.

3 ANÁLISE DA REPRESENTATIVIDADE DA FLORESTA NACIONAL
Cobrindo aproximadamente 22% do território brasileiro, o bioma Cerrado é o segundo maior bioma
do país, fazendo divisa com a Amazônia, Caatinga, Pantanal e a Mata Atlântica. Abriga uma enorme
biodiversidade de espécies vegetais (mais de 11.000), além de uma grande variedade de vertebrados
terrestres e aquáticos e elevado número de invertebrados que o qualificam como a savana mais rica do
mundo (MEDEIROS, 2011).
“O Cerrado se destaca como o berço das águas, abrigando as nascentes dos
principais rios das bacias Amazônicas, do Prata e do São Francisco, e como base de
sobrevivência cultural e material de um sem-número de habitantes, comunidades
tradicionais, indígenas, quilombolas, geraizeiros, dentro outros, que têm no uso de
seus recursos naturais a fonte de sua subsistência (MEDEIROS, 2011, p. 12)”.

As Unidades de Conservação do DF ocupam o total de 42% de sua área física, mas muitas dessas
áreas, inclusive as Áreas de Proteção Ambiental, encontram-se invadidas por edificações ilegais, o que leva a
contaminação e assoreamento dos corpos d‘água e consequente queda da biodiversidade (UNESCO, 2000).
Diante de problemas ambientais relacionados aos diferentes usos e ocupações das terras no Distrito
Federal, especialmente no sistema de abastecimento de água do Rio Descoberto, nota-se a necessidade de
avaliação da sustentabilidade do uso das terras das microbacias que contribuem diretamente para o
Reservatório do Descoberto, que abastece cerca de 60% da população do Distrito Federal e entorno
(FONSECA, 2001). A FLONA de Brasília encontra-se dentro da APA Bacia do Rio Descoberto e protege
grande parte das nascentes que abastecem o reservatório do Descoberto.
A FLONA de Brasília protege nascentes e trechos de córregos da Bacia do Paranoá (ribeirão

Bananal, córrego Cabeceira-do-Valo e Cana-do-Reino, na Área 2 e nascentes e trechos de córregos da bacia
do rio Descoberto, principais contribuintes do lago do Descoberto, córregos Currais, Pedras, na Área 1,
córregos Capãozinho, Cortado e Zé Pires, na Área 3 e córregos Bucanhão e Capão da Onça, na Área 4.
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3.1 A Reserva da Biosfera
A questão ambiental adquiriu crescente interesse mundial, desde que os primeiros reflexos
negativos da Revolução Industrial na saúde da população humana e qualidade dos ecossistemas ficaram
patentes (THOMAS, 1989). O desenvolvimento econômico e a industrialização se espalharam para todo o
planeta, atingindo regiões anteriormente voltadas para o extrativismo. Desta maneira as áreas naturais e a
biodiversidade vêm sofrendo perdas na extensão das áreas e extinção de espéceis e populações (WILSON,
1997). Essas perdas têm sido comparada às grandes extinções enfrentadas pela vida na Terra no tempo
geológico (DIAMOND, 1992; WILSON, 2002).
Com o processo de globalização que ocorreu a partir da década de 1980, os problemas ambientais
passaram a ocupar posição de destaque, principalmente devido à interdependência dos países - levada ao
paroxismo pela Hipótese de Gaia (LOVELOCK, 1979; 1997).
Para enfrentar esses problemas uma série de mecanistos de cooperação internacional tem sido
empregados. Dentre os mais utilizados para acordos entre diferentes países e Estados são os Tratados
Internacionais, cujo intuito é determinar direitos e deveres dos signatários em relação a determinado escopo.
As obrigações dos envolvidos em tais tratados e as sanções decorrentes do não cumprimento dos acordos,
são regidas através do Direito Internacional.
Em setembro de 1968, a Unesco organizou a Conferência sobre a Biosfera, em Paris, em
associação com a Food and Agriculture Organization (FAO), a União Internacional para Conservação da
Natureza (IUCN), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas (ONU). Essa
reunião foi o primeiro reconhecimento oficial da biosfera enquanto objeto da política internacional definida
durante a Conferência Geral da Unesco de 1966.
Além do reconhecimento da necessidade de uma declaração universal sobre a proteção e a melhoria
do meio ambiente, a Conferência de 1968 propôs o programa O Homem e a Biosfera (MaB – Man and
Biosphere), lançado em 1971, que estimulou a participação das OIG e da comunidade científica no estudo
dos problemas produzidos pelas relações do homem com o meio ambiente. Um dos instrumentos para a
busca de soluções para os problemas em pauta foi a organização de uma rede mundial de áreas protegidas,
designada Reservas da Biosfera, as quais representam os diferentes ecossistemas do planeta e cujos países
proponentes se responsabilizam em mantê-las e desenvolvê-las.
A Reserva da Biosfera é um instrumento de planejamento que, através de um zoneamento e
articulação entre governos e instituições da sociedade civil, permite o trabalho permanente para a
conservação e a implantação do desenvolvimento sustentável nos diversos ecossistemas do planeta. Uma
Reserva da Biosfera possui três funções principais: contribuir para a conservação de paisagens, ecossistemas,
espécies e suas variedades; fomentar o desenvolvimento econômico e humano que seja sociocultural e
ecologicamente sustentado; e apoiar projetos demonstrativos, educação ambiental e capacitação, pesquisa e
monitoramento relacionados com os temas locais, regionais, nacionais e globais da conservação e do
desenvolvimento sustentado.
De acordo com as diretrizes de zoneamento definidas pelo MaB - Unesco, as zonas-núcleo da
Reserva da Biosfera correspondem basicamente às Unidades de Conservação de Proteção Integral (como os
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Parques, as Reservas Biológicas e as Estações Ecológicas). As áreas que abrangem o entorno das zonas
núcleo onde existe ocupação de populações (tradicionais ou não) são as Zonas de Amortecimento (ZA), onde
se busca garantir a recuperação de áreas degradadas e criar corredores biológicos de conservação,
procurando restabelecer ligações entre os vários fragmentos florestais existentes que contém populações
isoladas de fauna e flora. Há também as Zonas de Transição (ZT), as quais não possuem limites rigidamente
definidos e envolvem as ZA e o núcleo; destinam-se prioritariamente ao monitoramento, à educação
ambiental e à integração da Unidade de Conservação com o seu entorno, sejam áreas urbanas, agrícolas e
industriais.
A Rede Mundial de Reservas da Biosfera é formada por várias Sub-Redes Regionais de Reservas
da Biosfera. Atualmente existem aproximadamente 450 Reservas da Biosfera em cerca de 100 países do
mundo e, ainda que sejam declaradas pela Unesco, as Reservas da Biosfera são iniciativas propostas por cada
país, cabendo integralmente a ele sua administração, considerando-se os princípios do Programa MaB.
No Brasil o programa teve início em 1974 através do Decreto 74.685, quando foi criada a
Comissão Brasileira do Programa Homem e Biosfera – COBRAMAB. Entre as finalidades desta comissão
estão a criação, apoio e implementação de Reservas da Biosfera no Brasil, assim como a Rede Brasileira de
Reservas da Biosfera.
Existem sete Reservas da Biosfera no Brasil: Mata Atlântica, Cinturão Verde da Cidade de São
Paulo, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia Central e Serra do Espinhaço.
As Reservas da Biosfera no Brasil estão definidas no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC, dentro do Capítulo VI (Reservas da Biosfera):
Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestão
integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de
preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o
monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a
melhoria da qualidade de vida das populações.

3.1.1. Reserva da Biosfera do Cerrado
A Reserva da Biosfera do Cerrado, que teve até o presente definidas três fases que se situam em
regiões do Distrito Federal e dos estados de Goiás, Tocantins, Maranhão e Piauí. O bioma Cerrado, por força
das formas de exploração agrícola e pecuária de forte impacto ambiental, e de baixa capacidade de geração
de emprego e renda, já apresenta uma grande perda de sua diversidade biológica riquíssima, combinada a um
conjunto de paisagens precioso, que precisa ser conservado.
O escopo maior de seus trabalhos é a implantação do desenvolvimento sustentável nas regiões da
Reserva da Biosfera. Também privilegia a conservação dos remanescentes ainda intocados de Cerrado, a
recuperação de áreas alteradas e de corredores ecológicos já fortemente degradados, com perdas importantes
de solo e de ricas aguadas, que, em algumas regiões, veem ameaçadas, já, a sua perenidade.
Parte da Área 1 e a Área 2 da FLONA de Brasília fazem parte da Zona de Transição da Reserva da
Biosfera do Cerrado (Figura 03).
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Segundo a Lei Nº 742 de 28 de Julho de 1994 que define os limites, funções e sistema de gestão da
Reserva da Biosfera do Cerrado do Distrito Federal, em seu artigo 4º. A Reserva da Biosfera do Cerrado no
Distrito Federal será constituída das seguintes áreas:
I – zonas núcleo, que têm por objetivo preservar os ecossistemas representados, permitindo, dentro
de seus limites, as atividades previstas em lei, conforme a categoria em que se enquadrem;
II – zonas tampão, que tem por objetivo garantir a integridade das zonas núcleo, sendo estimulada a
criação de áreas de recuparação e experimentação, visando a preservação dos corredores contínuos de
vegetação nativa;
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III – zonas de transição, que tem por objetivo remontar as atividades econômicas características da
região, compatibilizando o uso com a preservação dos recursos naturais e atendendo a legislação específica
em vigor, principalmente nas parcelas que se localizem nas Áreas de Proteção Ambiental – APAs.
Art. 5º. Considera-se como área da Reserva da Biosfera do Cerrado no Distrito Federal os limites
aprovados pela UNESCO no Programa “O Homem e a Biosfera”, conforme mapa acima apresentado.
§ 1º. As zonas núcleo são as áreas compreendidas pelo Parque Nacional de Brasília, pela Estação
Ecológica de Águas Emendadas, pelo Jardim Botânico de Brasília, e respectiva Estação Ecológica pela
Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e pela Fazenda Água Limpa da
Universidade de Brasília – UnB.
§ 2º. A zona tampão é na área compreendida num raio de 03 (três) quilômetros em torno das zonas
núcleo.
§ 3º. As zonas de transição terão os limites definidos a partir de estudos posteriores, em um prazo de
180 (cento e oitenta) dias a partir da data de publicação desta lei.

3.2. Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal
A FLONA de Brasília faz parte de duas Bacias Hidrográficas: Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto
e Bacia Hidrográfica do Rio Paraná.
Segundo o PGIRH do DF as características das bacias aqui referidas são as que seguem:

3.2.1. Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto
A Bacia do Rio Descoberto está situada na porção oeste do DF. Na Década de 70, foi realizada uma
obra de represamento do rio Descoberto, para formação de um lago com o objetivo de abastecer a crescente
demanda populacional. Atualmente, o rio Descoberto é o maior manancial de abastecimento do Distrito
Federal e o reservatório da barragem regulariza uma vazão da ordem de 6,9 m3/s (GDF, 2012). Sobre os usos
da água na Bacia, o abastecimento urbano (78,5% da retirada total) é o uso mais representativo, seguindo
pela irrigação (19%) e abastecimento rural (2,1%). Os maiores consumos de água da bacia são destinados ao
abastecimento urbano (90% do total consumido) e à irrigação (8%) (GDF, 2012).
3.2.2. Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá
Esta bacia está situada na porção central do complexo hidrográfico e apresenta a maior densidade
demográfica local. No final da década de 50, o rio Paranoá foi represado dando origem ao Lago Paranoá,
com o objetivo de amenizar s condições climáticas de parte da região do Distrito Federal, permitir a geração
de energia elétrica e propiciar opções de lazer à população. O Lago Paranoá, dentre outros usos, também é
utilizado para diluir os efluentes sanitários, as águas pluviais e para a pesca profissional (GDF, 2012).
Os usos da água mais expressivos na Bacia, tanto em águas superficiais quanto subterrâneas, são as
retiradas para abastecimento urbano (91% da retirada total), seguindo pela irrigação (4,6%) e abatecimento
rural (3,2%) (GDF, 2012).
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4. ASPECTOS HISTÓRICOS, CULTURAIS E SOCIOECONÔMICOS
4.1. Aspectos históricos e culturais
A história do território que compreende as Áreas 1, 2, 3 e 4 da Floresta Nacional de Brasília possui
um passado entrelaçado com a história e a formação do povo do Centro Oeste e está intimamente ligada aos
fluxos de usos do solo e dos recursos naturais desde a pré-história brasileira até mais recentemente com os
fluxos migratórios após a criação de Brasília. O cenário ou a paisagem e as características naturais do
território possibilitaram o desenvolvimento dos primeiros núcleos humanos e hoje dá as bases para a
manutenção da vida de toda a população da região.
Segundo o historiador Paulo Bertran (2004) as condições naturais da região do Distrito Federal,
região do maciço cristalino, são o resultado da confluência entre as três maiores bacias hidrográficas
brasileiras, o que atraiu a vida silvestre e humana ao local. Foi nesse território que muitos grupos humanos
passaram para repor mantimentos e continuar a migração, e outros, ao fixarem-se passaram a interagir com
as condições do território, ambiente de cerrado, usando o solo para a sobrevivência e desenvolvimento
econômico, graças ao complexo hidrológico presente na região. De certo, desde a pré-história o território do
Distrito Federal foi um nicho para o desenvolvimento dos grupos humanos e demais animais, um território
de passagem, de momentos de ocupação para uso do solo.
A história do Distrito Federal e da região da FLONA, integrando aí a bacia do Descoberto e a bacia
do Paranoá, pode ser dividida em três períodos: A pré-colonial, que inicia há 12.000 anos e decorre até o
século XVIII, período em que o território serviu de passagem e foi de ocupação de povos indígenas até antes
do início da colonização pelos bandeirantes. De 1701 até 1930, que corresponde ao período colonial, das
bandeiras, da fase aurífera, do processo de ocupação e colonização do território através de fazendas de gado.
E a partir de 1930 até os dias atuais, o período de crescimento demográfico e modernização econômica do
território, onde se insere a história da ocupação e uso do solo do território onde foi criada a Floresta Nacional
de Brasília.

4.1.1 Da pré-história aos povos indígenas no território da FLONA de Brasília
A história do território onde estão as glebas que compõe a Floresta Nacional de Brasília inicia
muito antes da chegada dos portugueses ao Brasil, com o homem pré-histórico que viveu ou passou pela
região deixando marcas ha 12.000 anos atrás, conforme aponta Bertran (2004). A primeira fase da história do
território da bacia do Descoberto é marcada pela presença de grupos pré-históricos, caçadores e coletores, e
posteriormente pela presença indígena. Em grande maioria de passagem, deixando suas marcas nas
proximidades das áreas que formam a FLONA, sem que haja estudos que possam afirmar a fixação dos
grupos humanos na região, assim como as suas características e exatas localizações.
Durante as atividades de campo foi perguntado aos moradores das glebas que compõem a FLONA
sobre a presença de sítios arqueológicos ou a presença indígena ou povos quilombolas. Nas entrevistas e nos
questionários não aparecem menções aos povos pré-históricos ou presença de povos indígenas na região da
FLONA, assim como desconheciam locais ou histórias sobre achados de materiais líticos, arte rupestre ou
sítios históricos coloniais.

VOLUME I – Diagnóstico da FLONA de Brasília

16

É nas fontes bibliográficas e em relatórios técnicos que foram encontradas menções sobre os sítios
arqueológicos que marcam a presença humana no local há 10.000 anos atrás. Conforme Paulo Bertran
(2004), em seus estudos sobre a região do Distrito Federal, a região possui diversos sítios que passaram a ser
descobertos após a construção de Brasília:
A região do Distrito Federal preenche alguns requisitos para ser considerada como Área
1nteressante sob o ponto de vista de povoamento pré-histórico. O triplo divisor de bacias
hidrográficas deveria ser no passado remoto – bem como o seria no Século XVIII –, um
caminho inevitável para as migrações. Igualmente existem dentro do Distrito Federal
alguns pontos de contato entre ecossistemas diferenciados, zonas de transição de campo
limpo para cerrado e para mata que, segundo alguns parâmetros levantados pela escola
goiana de arqueologia, poderiam delimitar sítios pré-históricos interessantes. Trinta anos
depois da fundação de Brasília, o arqueólogo Eurico Teófilo Miller pôs a lume as
primeiras evidências de sítios pré-históricos no Distrito Federal, particularmente na
região do Gama (BERTRAN, 2004,p.11).

Na região do Distrito Federal o arqueólogo Eurico Teófilo Miller encontrou vestígios da presença
do homem pré-histórico no ribeirão Ponte Alta, a oeste de Gama, onde encontrou quatro sítios arqueológicos
indígenas, dois deles com características cerâmicas e pré-cerâmicas, sobrepostos em uma área de 5 hectares,
que possivelmente pertenceram a tradição Jê. Também em 1993, no córrego Melchior em Taguatinga
encontraram cinco sítios pré-cerâmicos, com características de acampamentos de caça. E na região do Rio
Descoberto, tem-se em 1994 o registro de 16 sítios arqueológicos, sendo que nove caracterizavam-se como
grupos pré-cerâmicos, dois de cerâmicos, e cinco deles evidenciaram serem vestígios de fazendas coloniais.
“Há um detalhe curioso: uma das ruínas de fazenda assentava-se exatamente sobre um sítio indígena précerâmico” (BERTRAN, 2004, p.12).
Conforme o Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (2011) o território do Distrito
Federal possui 18 sítios arqueológicos catalogados pelo IPHAN, que nunca foram escavados, não
permitindo, neste momento, confirmações científicas mais apuradas. Estima-se que alguns dos sítios précerâmicos poderiam datar de 7.000 a 7.500 anos de idade, o que coincide com as condições da datação
geológica. Havia no período a coexistência de duas culturas indígenas distintas, com níveis de uso dos
recursos diferenciados, de origens temporalmente distintas, mas ambas chegaram antes do período de
invasão dos colonizadores que vieram em busca de ouro.
Durante o período da pré-história ao momento de chegada do colonizador, a partir do ano 1700, o
território que hoje pertence ao Distrito Federal eram usados de passagem e em momentos ocupadas pela
etnia Tapuia. Este grupo caçava e coletava sua subsistência no cerrado, e aos poucos foi tendo sua cultura e
história dizimadas ou absorvidas pelo processo colonizador da metrópole Portuguesa, principalmente após as
expedições chamadas de entradas e bandeiras e no processo de exploração das riquezas minerais no cerrado
(BERTRAN, 2004, BRASIL, 2007).
Conforme o historiador Paulo Bertran (2004), a região do cerrado foi ocupada pelo povo Tapuia,
caracterizado dentro do grupo Macro Jê. Este grupo ocupou o cerrado, e centralizou-se no maciço cristalino,
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aproximadamente da pré-história brasileira até o século XVII-XVIII, quando, através dos bandeirantes
vindos de São Paulo, iniciam fluxos migratórios na região em busca do ouro e pedras preciosas, o que marca
o início da colonização da região pela ocidentalização e exploração do território pelo homem branco, e
extermínio do modo de vida e cultura dos povos nativos da região.
O povo Tapuia era um grupo muito bem adaptado às condições que o cerrado apresentava, com sua
fauna endógena e limites bem definidos. Esses nativos foram desenvolvendo-se nos ocos do sertão, tendo a
liberdade como condição natural. Foi o ciclo da mineração do país a partir do final do século XVII quando
iniciou o processo de colonizar o território e consequentemente o desaparecimento das etnias indígenas do
cerrado. A frente colonizadora do homem branco no território do Centro Oeste iniciou em Minas Gerais em
1700, depois no Mato Grosso em 1718, e por último em Goiás em 1726 (BERTRAN, 2004).
Ouro aos borbotões. Pela imigração em massa para as minas brasileiras quase esvazia-se
o norte de Portugal, imerso então em crise econômica. E sangra-se novamente a mãeÁfrica em milhares de braços escravos. O ouro e os diamantes duram um escasso século.
Furaram-se as montanhas, eventraram-se os aluviões e, passada a febre, permaneceram
plantadas as cidades coloniais, as roças e as fazendas de gado. Com o passar do tempo
sem tempo dos sertões centrais, formulava-se o Homo cerratensis moderno (BERTRAN,
p.20).

O Tapuia do cerrado brasileiro passou a ser dizimado com a exploração mineral, pois capturados,
além das enfermidades, sucumbiam por perder sua liberdade. A extinção dos tapuia no território do Distrito
Federal começa a partir de 1700, e seu extermínio ocorre a partir de 1930, e definitivamente desaparece na
época de construção de Brasília em 1960.
Também no território que hoje é o Distrito Federal esteve presente o Tupi-guarani, entre outras
etnias, mas não era de se fixar na terra do cerrado, apenas passava vindo do litoral em ciclos de caça ou por
passagem em migrações, ou como prisioneiros e escravos a partir da colonização e exploração mineral pós
1700. Além destes, os negros escravos também pisaram nas terras que hoje pertencem a Brasília, e nelas
exploraram ouro, diamantes e outras pedras preciosas (BERTRAN, 2004).
Portanto, antes da chegada do homem branco, e do processo de exploração mineral, e da atividade
pecuarista, o território do cerrado, onde se localiza o Distrito Federal, e conforme os achados arqueológicos
na região do Rio Descoberto, já era ocupado por caçadores e coletores, que configuraram o homem do
cerrado, tratado por Bertran (2004), e que vão ser os primeiros habitantes da região da Bacia do Descoberto.
Esses povos deixaram algumas marcas de sua estadia e passagem, os sítios arqueológicos, e os
achados pré-coloniais, assim como ocorrem vestígios das fazendas e estradas coloniais registrados na região
do Descoberto.

4.1.2 Sítios Arqueológicos próximos da FLONA.
Conforme os levantamentos de dados secundários foram possíveis listar os sítios arqueológicos e
históricos (GREENTEC, 2011) presente no território do Distrito Federal, e que estão próximos da bacia do
Descoberto e glebas da FLONA. Não há sítios arqueológicos dentro da FLONA de Brasília e os sítios
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arqueológicos presentes próximos a Unidade não são passíveis de serem mapeados devido a falta de
informações geográficas dos mesmos.
Sítos arqueológicos localizados na Região da FLONA de Brasília:
-Sítio arqueológico situado no Parque Nacional de Brasília;
-Sítio arqueológico Capoeira, situado próximo ao córrego Capoeira, na cidade de Brazlândia;
-Sítio arqueológico Capão da Onça, situado próximo ao córrego do Capão da Onça, na cidade de Brazlândia;

4.1.3. O processo de ocupação e colonização do território da FLONA de Brasília
O período colonial é caracterizado pela atividade da exploração mineral e, posteriormente com a
atividade pecuária que predominou na economia da região até o fim do século XIX, além das pequenas vilas
que eram de passagem dos comerciantes, mineradores e demais migrantes que vinham e partiam na busca de
serviços ou terras para explorar (BRASIL, 2007).
A região do Distrito Federal era apenas uma área de passagem até o século XVII, foi com as
primeiras expedições de bandeirantes pelos caminhos indígenas que inicia a ocupação e o contato do índio
do cerrado com o homem branco. A história da ocupação e colonização do território do Distrito Federal, e
neste contexto o da região da Bacia do Descoberto e localidades onde estão as glebas da FLONA, está
associada às relações homem e natureza no processo histórico que ocorre desde a pré-história, sendo
definidos, com o tempo e as interações, os padrões do uso do espaço geográfico, e com eles o modo de vida e
aproveitamento dos recursos naturais. O processo colonizador instituído pela coroa portuguesa planejou a
ocupação e exploração das áreas de vazio geográfico. Durante o século XVII ao XVIII, foram os
bandeirantes que desbravaram o que antes apenas o índio conhecia.
O território do Centro Oeste teve como um de seus primeiros exploradores o bandeirante
Bartolomeu Bueno e Silva, o Anhanguera Filho, que no início do século XVIII foi responsável em pesquisar
o território dos guayazes. Em sua expedição encontra cinco veio de ouro na região denominada Guayazes, ou
sertão dos guayazes, palavra que tem origem indígena, povo nativo da região. Assim ganha o direito de
exploração das novas terras, e é quando dará o início a fase de colonização da região através do ciclo da
mineração, estabelecendo a fundação das principais cidades de Goiás. Em 1726 marca a bandeira fundando
os núcleos Ferreira, Ouro Fino, Anta, Santa Rita e Sant, futura Vila Boa, sede da capitania de Goiás
(BERTRAN, 2004; VIEIRA, 2009).
Segundo Barbo e Schlee (2011) o território de Goiás pertencia à capitania de São Paulo e apenas
ganhou autonomia em 1748, abrangendo os atuais territórios do Triângulo Mineiro, Tocantins, parte do Mato
Grosso e Maranhão. A distância de Goiás do litoral condicionou o estabelecimento de estradas de
interligação entre os núcleos povoados, e no desenvolvimento de um modo de vida particular, cuja
populações tiveram que se adaptar e resolver problemas oriundos da vida no cerrado e as decorrentes do
isolamento geográfico.
Durante muito tempo, toda a região consumiu e dependeu diretamente dos produtos
oriundos de outras províncias. Alimentos, instrumentos e armamentos transportados em
lombos de mula. Nos primeiros tempos, com muita cata de aluvião ocorrendo em pontos
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dispersos e distantes entre si, o abastecimento dependia inteiramente de tropeiros. As
dificuldades de acesso a Vila Boa (atual cidade de Goiás), por exemplo, foram registradas
por Saint-Hilaire quando afirmou ser unicamente a presença de ouro em suas terras o
motivo de fundação da vila. Geralmente, para a passagem de mercadorias caminhos foram
abertos – uns oficiais, outros não (para dar vazão ao intenso contrabando). Ao longo das
estradas surgiam postos de descanso, onde se fazia algum comércio e, nos de maiores
movimentos, foram se formando povoados (BARBO & SCHLEE, 2011).

Criou-se da capitania de São Paulo para o Centro Oeste vias de acesso para enviar expedições em
busca de ouro. Nas estradas abertas a mando da coroa portuguesa e por ela usados para escoar e controlar a
produção do ouro existia as contagens, postos de controle de mercadorias e onde se colhiam o Quinto, taxa
cobrada aos exploradores auríferos. Essas estradas, caminhos nos quais a coroa usava passaram a ser
chamados de Trajeto Real ou Estrada Real, e nada mais são do que os caminhos outrora usados pelos
indígenas e que com o bandeirismo foram estruturados e oficializados como estradas principais a partir da
fase colonial, com a mineração (BERTRAN, 2004).
Nas áreas da FLONA próximas de Brazlândia, passava um dos trechos antigos da Estrada Real. Na
região desta cidade, havia duas rotas principais nas quais ligavam a capitania de São Paulo ao Mato Grosso e
Goiás. Uma por Salvador, na Bahia, e outra por Parati no Rio de Janeiro. Ambas desembocavam na região
do Distrito Federal. O Memorial JK está onde era um dos cruzamentos das estradas coloniais usadas nas
bandeiras e entradas no sertão do cerrado brasileiro (BERTRAN, 2004).
O principal registro encontrado que narra a passagem da Estrada Real na região da Bacia do
Descoberto, território onde se encontra a FLONA é referente a expedição de D. Luís da Cunha Menezes e
sua comitiva. Eles dormiram em São João das Três Barras, depois de 11 léguas de viagem, atravessaram toda
a porção norte da região do Distrito Federal. Depois de pernoitar, no dia seguinte seguiu viagem para Oeste,
cujo destino era 9 léguas depois de São João, em um local chamado Vendinha, devido ao córrego, onde hoje
está Brazlândia. Hoje Vendinha é um loteamento próximo a Área 3 da FLONA de Brasília.
D. Luís da Cunha Menezes e sua comitiva dormiram em São João das Três Barras,
depois dessa viagem de 11 léguas (66 quilômetros), atravessando toda a porção norte do
Distrito Federal, uma autêntica galopada. No dia seguinte retomaram a viagem para
Oeste, cujo destino, 9 léguas depois de São João, era certa localidade dita Vendinha,
situado o córrego desse nome na atual Brazlândia. Antes de ali chegar passaram, rumo
Oeste, 12 quilômetros além de São João, por um lugar chamado Couro e, 24 quilômetros
depois, chegavam às cabeceiras do Rodeador, que já deita águas para Oeste, para o rio
Descoberto. (BERTRAN, 2004).

Foi identificadas algumas ramificações ou porções da Estrada Real próximos da FLONA, sendo
que um trecho passava ao Sul na Área 3 da FLONA. A Estrada Real, conforme dados de Bertran (2004)
possui vestígios onde hoje passa a BR 070, até a DF-001, seguindo por dentro do Parque Nacional de
Brasília. É parte do trecho da Estrada Real que vinha de Cocalzinho e seguia para a Bahia. Hoje seu traçado
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original esta perdido no meio do crescimento urbano e das chácaras na área rural de Brazlândia. O trecho
seguia para o Norte via a DF-020. É de fundamental a demarcação do trajeto para finalidades históricas e
culturais.
A atual estrada DF-01 – quase que numa homenagem à primeira estrada que
atravessou o Planalto, que era esta “Picada da Bahia” em que vinha Luís Cunha – segue
com bastante fidelidade a estrada setecentista até uns dez quilômetros antes de chegar a
Brazlândia, onde a modernidade implantou outras estradas. A cidade de Brazlândia é deste
Século, mas seu sítio era pouso de tropas desde o Século XVIII. (BERTRAN, 2004))

No passado, esses caminhos, como o da Estrada Real eram usados para mapear o território,
descobrir riquezas para a coroa, e capturar índios. E é na busca de ouro, que surgem os primeiros povoados,
como o de Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte em 1727, transformado, em 1732, em distrito
de Meia Ponte e, em 1890, em Pirenópolis; Santa Luzia 1746, hoje Luziânia; Santo Antônio do Descoberto
1750; Corumbá de Goiás 1750, além do Arraial de Couros 1736/1750, mais tarde transformado na Vila
Formosa da Imperatriz, atual Formosa (IBGE, 1994; BERTRAN, 2004).
A região da Bacia do Rio Descoberto recebe o nome que tem devido a localização próxima do Rio
Descoberto. Esse rio outrora se chamava Rio Despenhado. O serviço da Capitania de Goiás, a fim de auxiliar
o transporte dos minérios, construiu em 1750 duas pontes, uma sobre o Rio Palmital, e outra no Rio
Despenhado. As construções auxiliariam a passagem de tropas para a guerra contra os indígenas e para
facilitar a travessia entre os chapadões com mercadorias para a capital do Império. No caso deste último rio,
o Despenhado, na época da construção da ponde foi encontrado ouro e ali instalada uma lavra de exploração.
Tamanha era a quantidade de ouro, que o sucesso promoveu a mudança do nome do rio, de Despenhado,
passou a se chamar rio Descoberto. O Rio Descoberto marca a divisa geográfica entre o Distrito Federal e
Goiás e nomeia, devido ele ser o principal curso da bacia hidrográfica, a região (BERTRAN, 2004).
O povoamento foi escasso no Planalto Central, e seguia o fluxo do ciclo do ouro na região, e depois
ao da pecuária e não favoreceu ao desenvolvimento de muitos núcleos urbanos. Até 1750 a região do
Descoberto e nas proximidades da FLONA esparsamente apresentavam algumas sesmarias, propriedades
com enormes plantações de cana-de-açúcar e café, e tendo como principal ramo a pecuária. Onde é hoje
Brazlândia, havia uma fazenda chamada Desterro, comandada por paulistas, posteriormente famílias de
Minas Gerais e Goiás, no início do século XX passam a ocupar a fazenda e dar origem ao povoado de
Brazlândia, local de pouso de diversas bandeiras, mineradores, e fazendeiros, e posteriormente durante a
construção da capital do Brasil (BERTRAN, 2004; IBGE 2012).
Conforme Bertran (2004), a quantidade e localidade de algumas das fazendas e sesmarias na região
do Distrito Federal fazem referências à história da região de Brazlândia,
Para os lados do rio Descoberto, o núcleo minerador, fundado em 1757 por José Pereira
Lisboa, serviu de vanguarda para a colonização: registra-se aí, até 1777, uma meia dúzia
de sesmarias, entre elas a de Sebastião da Silva Moreira, que possuía um rebanho de 70
cabeças, e que deve ser o genearca de centenas de Silva Moreira da região. Tanto houve aí
as grandes sesmarias do sertão quanto as pequenas de 1/2 légua e pela primeira vez, em
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um requerimento de 1776, encontramos a palavra “serrado” para designar a paisagem em
volta. Há o requerimento de 1777 de um Antônio de Camargo Pimentel que, indicando
légua de terras nas cabeceiras do Descoberto, pode situar-se dentro do Distrito Federal e
que parece ter constituído ao norte de Brazlândia um núcleo de colonização paulista.

Durante o século XIX diversos viajantes transitaram no território do Distrito Federal, ou pelas
estradas coloniais, Estrada Real, na região. Os relatos que eles deixam sobre o território que viria a ser o
Distrito Federal e sobre o cerrado, desenham um cenário ocupado com fazendas de gado, pequenos vilarejos,
diversas lavras de exploração de pedras e ouro, entre eles os principais registros foram deixados por Saint
Hilaire (1819), Cunha Matos (1823), Couto Magalhães (1823), Virgílio de Mello Franco (1876-1878). A
atividade de pecuária já estava presente desde o início da colonização da região, mas com a criação de
sesmarias de gado de grandes proprietários do Nordeste na região de Goiás, é que esse ramo avançava ao
Centro Oeste adsorvendo mão de obra, principalmente de escravos e caboclos que antes atuavam na
exploração mineral. “sobreviver antigamente nos cerrados, as assim chamadas savanas do interior brasileiro,
era um exercício de arte ecossistêmica” (BERTRAN, 2004, p. 83-84; BARBO & SCHLEE, 2011).
As expedições de reconhecimento por cientistas viajantes instigaram na administração da capital
colonial que se localizava no Rio de Janeiro desde 1763, a busca por um lugar para hospedar o governo.
Além da beleza e facilidades que a região do Centro Oeste proporcionava, o Rio de Janeiro não tinha
segurança e estrutura para gerenciar o país. Construir uma cidade longe das revoltas populares e estar em um
local estratégico de ação no interior do país seria ideal para a nova capital. Assim surgiram as primeiras
intenções de alterar a sede do governo para o centro do país. A reforma do Marques de Pombal, assim como
ele mesmo, já intencionava em realizar a mudança da capital no século XVIII, assim como o que fora
planejado pelos inconfidentes, em levar a capital do Rio de Janeiro para o interior do país em São João Del
Rei. Após a chegada da família real em 1808, e com a Independência em 1822, a interiorização voltou à
questão. Ato que ficou marcado com a tese “Memória sobre a necessidade e meios de edificar no interior do
Brasil uma nova cidade” de José Bonifácio. Em sua tese Bonifácio sugere o Planalto Central e que a capital
se chamaria Petrópolis ou Brasília. Outro defensor que deu sequência às ideias de Bonifácio foi Visconde de
Porto Seguro (BERTRAN, 2004, LIMA, 2010).
O Visconde de Porto Seguro, Francisco Adolpho de Varnhagen, defendeu a mudança da capital
para o Planalto Central durante o final do Império e início da República. Conforme Lima (2010)
Ainda que tenha encontrado durante o Império um defensor da estatura de Varnhagen, foi
durante os anos iniciais da Primeira República que a proposta da transferência da capital
para o interior ganhou peso político. A constituição republicana, promulgada de 1891,
determinava em seu artigo 3º: “Fica pertencendo à União, no planalto central da
República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada, para nela
estabelecer-se a futura Capital Federal.” Para os trabalhos de exploração científica e
demarcação, foi criada, em 1892, a Comissão Exploradora do Planalto Central, sob a
chefia do astrônomo Luiz Cruls.
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No final do século XIX ocorre grande fluxo migratório para a região do Planalto Central, ocorrendo
expansão dos povoados já existentes e através da criação de novos núcleos urbanos como: Posse em 1874,
hoje vila de Abadiânia, Olhos d'Água, em Alexânia; Mestre d'Armas ou, posteriormente, Altamir/Planaltina
e Serra dos Cristais, atual Cristalina. No período decorria o declínio da fase da mineração de ouro e pedras
preciosas. Fato que prejudicou a economia de diversos povoados da região, e foi através da atividade da
pecuária, e na lavoura que foi possível a subsistência (IBGE, 1994).
4.1.4. O processo de modernização
A partir da ideia de criação da capital brasileira no Planalto Central, e sua demarcação, tornou-se
necessário processos que permitissem a ocupação e desenvolvimento da região para a ativação da capital. O
vazio demográfico da região foi solucionado com políticas de interligação do sudeste com o Centro-Oeste de
início na década de 1930 pelo governo de Getúlio Vargas. Dá-se início a fase da modernização e do
crescimento demográfico do Distrito Federal e de seu entorno.
No início do século XX a região Centro Oeste passa por uma reformulação, principalmente com o
ciclo de expansão e integração as outras regiões do país, e ao projeto de instalação da capital política. Ocorre
a marcha para o Oeste, principalmente após o presidente Getúlio Vargas implantar políticas de colonização
com o objetivo de consolidar áreas agrícolas na região (BRASIL, 2007). Conforme Oliveira (2012) havia um
“vazio territorial a ser ocupado”, e a partir de 1937 a criação do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem indicava sem dúvidas a preocupação do governo em interligar as regiões e ocupar as áreas vazias.
A intenção era levar estrutura para o desenvolvimento econômico da região.
Sendo assim, era necessária uma rede estruturada que propiciasse zonas agrícolas, de conservação,
comerciais, e industriais planejadas para manter a capital do país. Antes da construção de Brasília havia na
região as cidades de Planaltina e Brazlândia, datadas de 1859 e 1933, respectivamente, na época na qual o
desenho quadrilátero da área foi desenvolvido. As áreas pertenciam a antigas fazendas de origem do final do
ciclo do ouro no século XVIII até algumas instituídas no final do século XIX, e outras formadas pelos
parcelamentos ou posseiros instalados antes da criação da capital.
De 1940 até 1960 houve na região um processo de desapropriação das 92 fazendas locais, que
estavam arrendadas, com os funcionários ou com posseiros onde hoje é o DF (IBGE, 1994). Nessas fazendas
existia até início do século XX a criação e pastoreio de gado, cavalos, burros e jegues, e próximo aos cursos
d´água plantações de milho, mandioca, feijão, verduras e pomares. Haviam áreas de cerrado nativo e grande
quantidade de fauna, além de estar alí os principais mananciais de água para abastecer o DF e Goiás
(BERTRAN, 2004).
A região que se formaria a capital do país passou a partir dos anos 1950 receberem contingentes de
migrantes iniciando o processo de construção e ocupação do DF. E a partir do governo de Juscelino
Kubitschek aumentam os incentivos para a Marcha para o Oeste, principalmente após o início da instalação
de Brasília e de uma rede viária estruturada de conexão com as outras regiões do país, que aos poucos,
incorporou à região a economia brasileira, o que favoreceu a formação das correntes de povoamento regional
(BRASIL, 2007).
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A capital no Planalto Central atraiu migrantes oriundos da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará,
Maranhão, Ceará, Piauí e de outras regiões como Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Muitos desses
migrantes possuíam a aptidão agrícola e buscavam terras para produzir, e outras vinham pelas oportunidades
e emprego e pelo sonho de viver na capital, assim como pelos movimentos sociais ligados com a terra, como
o MST. Formava-se um mosaico sociocultural no território do cerrado no Planalto Central, e a ocupação
humana passou a ser um problema ao desenvolvimento ordenado.
Com o rápido crescimento demográfico, houve um processo de favelização dos muitos grupos que
passaram a crescer no entorno da capital, foi necessário ordenar a ocupação do espaço. Foram construídas
vilas para os operários, moradores das invasões próximas aos canteiros de obras, que deram origem as
cidades satélites. Em 1958 foi criada Taguatinga, recebendo moradores da Vila Maurí. Sobradinho foi criado
em 1960. Depois foi criado o Gama, abrigando os moradores dos acampamentos do Paranoá.
O Núcleo Bandeirante, Planaltina e Brazlândia, que já estavam presentes antes da construção da
capital seguiram com sua estrutura inicial, mas longe dos processos de desenvolvimento da capital, e
agravava a situação com o assentamento nas áreas de mananciais e de terras agriculturáveis. Para amenizar o
problema com as ocupações irregulares, e ordenar o uso do solo, foi criada a Companhia de Urbanização
Nova Capital – NOVACAP, e em 1960 e 1970 foram tomadas medidas de ordenamento territorial. Novos
núcleos passam a ser criados, como Guará, em 1966, absorvendo os acampamentos dos funcionários
públicos e em 1970 foi criada Ceilândia, abrigando os moradores das vilas Tenório, Esperança, IAPI, Morro
do Querosene (GDF, 2007). Segundo Malagutti (1997) as ocupações clandestinas são um fenômeno
crescente nos anos 1960 no DF. Em 1966 já existiam próximos de Planaltina, na Fazenda Mestre D´Armas o
loteamento Nossa Senhora de Fátima, assim como o de Planaltópolis na Fazenda Paranauá.
Segundo Malagutti (1997) houve um aumento da ocupação irregular a partir de 1975, a exemplo a
formação clandestina do condomínio Country Club Quintas da Alvorada (Quintas da Alvorada), em 1976, na
região de Goiás, próximo à barragem do Descoberto surge o loteamento Mansões do Centro Oeste. A
especulação e ocupação da terra apontava no início da década de 1990 mais de 150 loteamentos clandestinos
no DF e seu entorno, e houve uma proliferação de ocupações, sendo que em 1995 já existiam mais de 529
empreendimentos clandestinos em todo o DF.
Devido a crescente ocupação nas regiões próximas dos mananciais de água na Bacia do Descoberto
foi necessário adotar mecanismos para o controle da degradação ambiental. Uma das medidas adotadas para
este fim foi a criação de um cinturão verde. A intenção com este cinturão era criar zonas de produção e de
conservação. Com a finalidade de organizar o território e preservar as áreas de mananciais é implementado
em 1962 na região do Descoberto, o Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, tendo a finalidade
de beneficiar famílias na organização de uma área de produção agrícola no DF (GDF, 2007; OLIVEIRA,
2008).
Segundo o senhor Francisco José Carvalho Sobrinho (2012), também conhecido como Chico
Paraná, em entrevista concedida em sua residência na região do Descoberto, próximo a Área 3 conta que
quando chegou em 1968 para participar do Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão haviam 78
chácaras que possuíam de 8 a 15 ha, e as que tinham mais de 30 a 40 ha. As menores chácaras ficavam com a
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produção agrícola e aumentavam conforme tinham criação de suínos ou de gado. Para ter a terra era
necessário ter aptidão e comprovação de produtor agrícola:
[...] foi uns dos melhores projetos que o IBRA implantou no Brasil [...] tinha o Mineiro e
Dona Julia, que vieram de Buriti, tinha o Sr Otaviano, Olivero Teixeira Porto, o Florêncio
e o Terêncio e depois um vizinho aqui o Baiano que chamavam Manoel Novaes. Eu fui
conhecendo essa turma. E para ter as terras aqui do IBRA precisava ter conhecimento da
terra ou vocação [...] foi criado 78 chácaras essas que estão na beira do lago [...]

Conta seu Chico Paraná (2012) que no início do PICAG as chácaras que ficavam com fundos com o
Rio Descoberto sofriam inúmeras cheias. Lembra que algumas vezes as cheias prejudicavam alguns
produtores que não se precaviam. Ainda não haviam alterado o rio Descoberto, e sobre o rio o Sr Chico
Paraná descreve:
Era um rio estreito, passava bem mais para lá do que para cá, para lá da rocinha, então
quando ele enchia ai você perdia. Às vezes você perdia toda sua lavora. Tiveram vários
que perderam, mas a que mais perdeu foi eu e a Dona Joana, então a chácara dela é a
3/306. [...] Aqui as águas começam fortes em dezembro e janeiro, mas a maior cheia que
houve foi em fevereiro de 68 [...] às vezes saia de noite e ia até na beira do rio e pegava
aquele bagre, havia a paca, capivara, cobras, inclusive rãs, que dava para ver mais de 50
no meio do trilheiro. Era uma vida que nem diz o outro, singela, mas bonita. E hoje você vê
muita luz, e muitas coisas que vem da inteligência do homem, mas veja a destruição! Os
mananciais que abastecem essa água aqui, as pessoas fazem as casas sobre as minas de
água, mas é proibido [...]

Na região do rio Descoberto durante os primeiros anos do desenvolvimento PICAG haviam muitas
espécies da fauna do cerrado. Segundo dados da entrevista concedida pelo senhor Osmar Feliciano (2012)
morador no entorno da Área 3 da FLONA de Brasília quando veio morar em 1969 na região, antes da
barragem do Descoberto:
[...] tinha muito bicho aqui, tinha lobo guará, capivara ainda tem muita. Tem paca, alguma
coisa. A barragem não tinha ainda quando eu vim, foi feita depois [...] anta tinha, mas eu
nunca vi matar, eu sabia que tinha anta lobo, raposa, capivara tem até hoje tem muita [...]
meu pai caçava tatu ele era caçador, eu não sou caçador e nem pescador [...] era bagre,
traíra, não tinha tilápias nem carpa, pirapitinga, agora o que mais pegava era bagre.

Conforme Guedes (2007), dez anos após a implantação do PICAG, o governo desapropria diversas
famílias da região, o que causou grande confusão. O motivo era ampliar a capacidade de abastecimento da
região, construindo um lago no Rio Descoberto. Além disso, o lago iria melhorar a distribuição de água na
irrigação do PICAG, e ajudar os colonos na sua produção nas regiões Brazlândia, Ceilândia e Taguatinga,
assim como na parte de Goiás. E em 1974 foi construída no Rio Descoberto uma barragem com capacidade
para armazenar 102,3m³/h de água. Antes do PICAG agravou a situação fundiária, muitas propriedades
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originais do projeto Alexandre de Gusmão foram vendidas, parceladas e áreas foram invadidas havendo forte
crescimento demográfico e urbanização (OLIVEIRA, 2008).
Segundo Malagutti (1997) além do adensamento demográfico, as ocupações clandestinas tinham
como agravante estarem em sua grande maioria em áreas de conservação ambiental, como nos mananciais da
Bacia do Descoberto. Uma das medidas tomadas para a conservação do lago e dos recursos hídricos da bacia
do Descoberto, onde estava o PICAG, e frear as invasões nas áreas destinadas á conservação, áreas públicas
e que tinham baixo índice de invasão humana, foi o desenvolvimento de um projeto de reflorestamento. O
projeto passou a ser executado a partir de 1973 com o plantio de espécies de pinus e eucaliptos, sendo as
áreas da FLONA originadas dessas áreas de reflorestamento.
Próximo a Brazlândia ocorrem adensamentos populacionais como o Lucena Roriz e o INCRA 8,
Setor Maranata e Zé Pires. Na parte da bacia que corresponde a Goiás, em Padre Bernardo, e Águas Lindas o
mesmo ocorre, em destaque a esta última cidade que vem crescendo demograficamente nos últimos anos e
provocou na região o parcelamento e mau ordenamento da ocupação e uso do solo próximo ao lago do
Descoberto.

4.1.5 Histórico da FLONA de Brasília
Segundo entrevista com o Senhor João Aquino (2012) morador da Área 3 da FLONA, muitas
propriedades do PICAG foram vendidas, parceladas e invadidas. Formaram-se diversos loteamentos
agrícolas com propriedades menores na Área 3 do que hoje é a FLONA, e muitas áreas passaram a ter
ocupações clandestinas gerando um processo de urbanização como a área do INCRA 8:
O projeto deu certo e inclusive hoje 60% da produção de Brasília ou mais sai desse projeto
[...] Que é o Incra 8, 6 ,7, 9, ai depois vem Chapadinha, vem Rodeador, ai vem o Incra 7.
Agora por ultimo, de 1996 para cá vem a Morada dos Passos, vem a Radio Braz, ai vem
Cascalheira e vem também o Maranata (AQUINO, 2012).

Segundo Mader (2010) a empresa PROFLORA foi criada pelo Governo do Distrito Federal no final
da década de 1970 com a finalidade de reflorestar as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 – A e outras. Essas áreas eram terras
públicas que possuíam ainda baixa ocupação, e o objetivo foi introduzir e criar florestas de pinus,e eucaliptos
e espécies nativas, e ao mesmo tempo, controlar as invasões nas áreas de conservação.
Na memória de Sr. Dimas Rodrigues de Souza (SOUZA, 2012), morador da Área 1 da FLONA
estão alguns elementos de como era o território, e pode servir de descrição do que havia na Área 1, na
paisagem da região predominava o cerrado e tinha algumas picadas para transitar a cavalo. Muitas pessoas
iam fazer passeios, piqueniques e iam até se banhar nos riachos, além disso, diversos currais de cavalos
foram instalados ás margens do córrego que passa a receber esse nome: Córrego dos Currais “[...] aqui na
época não tinha nome, começou a se chamar assim quando as pessoas começaram a guardar os cavalos aqui
[...] eu tinha dez anos de idade”.
Sr Dimas (SOUZA, 2012) relembra que aos poucos a PROFLORA foi arando para o plantio de
eucaliptos e pinus. Houve alguns cortes do reflorestamento e as árvores que pouco se desenvolviam eram
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utilizadas para a elaboração do carvão, havendo 30 fornos, e ficavam onde é a sede do ICMBio. Também
tinha um galpão onde ficava o refeitório, e onde é a Área 2 da FLONA havia o viveiro de mudas.
[...] Eu sei que teve uma época que eles cortaram tudinho e fizeram carvão, tinha fabrica
aqui, mas era da própria CONFLORESTA e depois não cortaram mais, e depois o IBAMA
chegou e tomou conta de tudo aqui [...] eles compravam madeira da PROFLORA e fazia
com os eucalipto o carvão [...] era bastante gente não sei não, e tinha uns 30 fornos, não
aqui nos Currais, um pouco para cima. Ainda tem lá os buraco os tijolo lá, na área do
ICMBio, lá onde é a sede [...] O viveiro que fica ali no outro lado da pista (SOUZA,
2012).

Na Área 2, antiga área da fazenda Brejo e Torto, predominava o cerrado até finais da década de
1960. Conforme entrevistas dentro dessa área antes do reflorestamento haviam poucas ocupações,
concentrando-se mais adensamentos na sua parte Sul. Existiam áreas de regeneração do cerrado sobre
antigos pastos próximos ao Parque Nacional de Brasília, retirada de cascalho, onde havia ocupações
clandestinas já na década de 1970. A área foi ocupada pela PROFLORA a partir de 1970 e realizada o
reflorestamento a partir de 1973. Segundo entrevista com Aquino (2012), na Área 2 antes da ocupação da
PROFLORA haviam ocupações clandestinas de contingentes oriundos de Vicente Pires, mas foram retirados
pela empresa de reflorestamento. A área era de suma importância, pois criava uma barreira entre o avanço da
ocupação no entorno do Parque Nacional de Brasília.
A Área 3 pertencia a fazenda Chapadinha, desapropriada no final da década de 1960. A região
antes de receber o reflorestamento possuiu em sua história diversos usos antrópicos além do de ocupações de
propriedades agrícolas e urbanas. Desde o processo de urbanização de Brazlândia antes mesmo de 1930 se
tem notícias da exploração da cascalheira para a manutenção das vias de rodagem, e onde a partir da metade
da década de 1940 inicia a ocupação de posseiros, assim como de áreas para o pastoreio de gado, plantio dos
produtores de Brazlândia. Nos períodos de calor a região recebia a população para lazer em muitas áreas de
banho próximas ao rio Descoberto. A Área 4 foi a última a ser reflorestada, já no início da década de 1980, e
que permaneceu sem ocupações clandestinas até início dos anos 1990. Antes do reflorestamento da
PROFLORA em 1981 a área era composta de cerrado, havendo poucas ocupações.
Nas áreas PROFLORA 3 e 4 o reflorestamento ocorreu a partir da década de 1980. Conforme Julio
Falcomer (2012) as áreas pertenciam as fazendas coloniais e com a construção de Brasília foram sendo
desapropriadas. Ocorria em grande parte o cerrado, e a partir dos anos 1970, com o processo de ocupações e
remoções de invasões da área principal de Brasília, a paisagem da região do Descoberto foi se modificando
devido a ocupação para a produção agrícola e para moradias para quem vinha tentar a vida em Brasília.
A região do Rio Descoberto, onde estão as áreas 3 e 4 eram visitadas para lazer nos recursos
hídricos presentes. Havia antes da formação da barragem e da lagoa do rio Descoberto, inúmeras cachoeiras
e rica flora e fauna.
Conforme dados coletados nas entrevistas com Júlio Falcomer (2012), Fábio Harada (2012) as
áreas começaram a ser exploradas no final de 1969, iniciando a demarcação dos quadrantes e desmatamento.
O cerrado foi cortado por correntes e no seu lugar foram colocadas mudas de pinos e eucaliptos. Durante o
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processo de plantio e cortes realizados nas áreas da PROFLORA, os moradores Aquino (2012) e Dimas
(SOUZA, 2012), relatam que com o reflorestamento houve diminuição da água em todos os cursos onde
houve reflorestamento.
Segundo Mader (2010) os projetos de reflorestamento foram administrado pela Fundação
Zoobotânica, tendo a PROFLORA como empresa responsável até final dos anos 1990 quando foi iniciado
seu processo de liquidação que permanece até hoje.
Em 10 de junho de 1999 a FLONA de Brasília foi criada pelo Decreto S/N, com o objetivo de constituir um
cinturão verde que assegurasse a preservação dos mananciais e do PARNA de Brasília, sobre áreas dos
plantios de Pinus e Eucaliptus da PROFLORA, como citado acima.

4.1.6. Manifestações culturais e religiosas na Região da FLONA de Brasília.
Na coleta de dados em campo os entrevistados citaram as seguintes atividades: Festa do
Pentecostes, Romaria do Espirito Santo, Festa de São João, Festa Junina, Festa Folia do Divino, Festa do
Morango, Festa do Carnaval de Brazlândia, Festejo do Menino Jesus, Festa de Nossa Senhora da Abadia,
Festa da Padroeira de Brazlândia, Cultos no Centro de Umbanda (em Brazlândia e Ceilândia existem
diversos centros dessa religião), Folia de Reis e Festa de São Sebastião. Foi identificada, através da
percepção da comunidade, como sendo a principal atividade cultural na FLONA, as atividades ligadas a
Igreja Católica e Evangélica.
Da população que vive na UC que foram entrevistadas durante o relatório do Diagnóstico
Histórico-cultural da FLONA Brasília (GARROTE, 2013), 22% dos entrevistados participa de festas e
encontros religiosos, católicos ou evangélicos, sendo a principal atividade de lazer, seguido de Cultos e
Missas, e 14% alega apenas ter as missas e cultos como atividade de lazer.
As principais manifestações identificadas foram a Festa do Divino Espirito Santo, que é uma festa
popular da região de Brazlândia, de devoção religiosa, tem origem nos anos 1930 e a festa é formada de
cultos religiosos de folia de rua, folia de roça, onde ocorrem às rezas, danças como a catira e suas cantorias.
A festa inicia com a alvorada na casa do Alferes e termina com a cavalhada na Praça de São Sebastião, na
paróquia. A festa movimenta toda a região da bacia do Descoberto, com simpatizantes em outras regiões do
Distrito Federal, ocorrem shows, feiras com artesanato, comes e bebes. Importante em toda a região também
é a Festa da Folia da Roça, realizada nas áreas rurais da região do Descoberto, onde os fazendeiros servem
café da manhã e almoço especiais para os foliões, ocorrem trocas de animais, produção, dança e no final os
valores adquiridos são doados para a paróquia São Sebastião (SOUZA, 2003).
Outra festividade de cunho religioso e muito citada pelos entrevistados é a Festa do encontro de
Mãe com Filho. Trata-se de uma procissão onde a imagem de Jesus Cristo que foi doada pela Igreja de Praga
na Tchecoslováquia, se encontra com a mãe, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, no santuário Menino
Jesus de Praga, que é considerado o segundo maior santuário religioso do Brasil em capacidades de fieis, o
que torna a cidade de Brazlândia um destino de turismo religioso. Também foi muito citada a festa de São
Sebastião, festa católica de tradição mista, mistura-se o religioso com o profano. Outra festa de grande
movimentação popular é a festa da Via Sacra, rememorando o julgamento da crucificação e ressurreição do
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Nosso Senhor Jesus Cristo, ela ocorre desde 1976 e atrai mais de 10.000 pessoas para assistir o espetáculo
(SOUZA, 2003).
Além das festas religiosas, existem as festas que estão atreladas a história da cidade, como a Festa
de Aniversário de Brazlândia e a Festa Junina, que coincidem em junho, e a festa do Morango, que tem por
objetivo reunir e valorizar o produtor local. Geralmente ocorrem shows, parque de diversões e atividades de
lazer, atraindo toda a comunidade da bacia do Descoberto além de moradores de outras localidades do DF.
(SOUZA, 2003).
Foi registrada também a Festa da Igreja do Rodeador, a Festa de Natal da Radiobrás, onde é
servido um café da manhã para a comunidade.

Na região do Córrego dos Currais ocorrem festas

coordenadas pelo Zé Raimundo, geralmente a festa junina e a de natal, e a dos produtores das chácaras da
região. No Assentamento Rural 26 de Setembro ocorre a festa de criação da comunidade no mês de setembro
organizada pela associação da Igreja Evangélica.

4.1.7. A atividade do Artesanato
Também ocorrem de forma isolada a prática do artesanato e na cidade satélite de Brazlândia que
existe uma associação de artesãos, a ArteBraz, onde os artesãos possuem um espaço para a realização de
exposições e venda de produtos. Em Ceilândia também ocorre na feira da cidade a venda de artesanato, mas
não foi identificado na região artesanato característico, isso se deve ao fato de haver na região um mosaico
cultural fruto dos processos de migração de todo o país para a capital.
Na confecção do artesanato são utilizados como matéria prima: o bambu e a palha do Buriti para
fazer cestos e arranjos para flores, confecção de mandalas, e objetos feitos com pedras e sementes
(GARROTE, 2013, relatório do Diagnóstico Histórico-cultural da FLONA Brasília). São utilizados a prática
do biscuit, confecção de redes para deitar, artesanato em cerâmica, pinturas, e principalmente atividades de
crochê, bordados, bem como, alimentos feitos de forma artesanal, entre os quais, doces, conservas, geleias,
cachaça, queijos, e até sorvete.

4.1.8. Usos da Flora do Cerrado pelas populações da área da FLONA de Brasília
Foram identificadas diversas plantas utilizadas pela população, embora poucas fazem parte da flora
nativa do cerrado. Dentre as nativas, a principal utilizada, tanto para fins medicinais como alimentação, o
que na região chega a ser um prato culinário típico, é o uso do pequi, que pode ser comido com arroz, frango
entre outras formas de preparo. Outros pratos foram citados, mas em menor frequência como: Angu, Cuscuz,
Pamonha, Tapioca, Mingau de milho, Mandioca/mandioca com carne/ vaca atolada, Quiabo. Dessas
comidas, grande parte é de influência da região Nordeste, principal fluxo migratório para a região onde se
localiza a FLONA.
Entre as plantas e frutas nativas e inseridas na região e que são consumidas pela população da
região da FLONA, com finalidades medicinais foram citadas: Siriguela, Canela de Ema, Mastruz, Fruta de
cera/Mama cadela, Assa-peixe, Imburana, Cafezinho do mato, Jatobá, Pão da terra, Jarrinha, Batata de pulga,
Jubebinha/jurubeba, Angico, Congonha do campo, Sucupira, Erva-cidreira, Quebra-pedra, Vergateza,
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Embaúba, Raíz (Pé) de perdiz, Raíz preta, Boldo, Alfavaca, Rabo de tatu, Carobinha, Capim santo, Hortelã,
Chá de nim, Sabugueiro, Picão, Lobeira, Alecrim, Terramicina/Penicilina, Canela, Pau-Jau, Eucalipto
(folha), Pequi, Mangaba, Mangueira (folha), Carqueja, Velame, Quino, Babosa/Jaborandi, Arruda,
Algodãozinho, Raíz de caju, Erva doce, Romã, Chapéu de couro, Papaconha/Ipecacuanha, Raíz de cobra,
Raíz de cascavel, Guiné/Fedegoso, Mentrasto, Aroeira, Pau de óleo, Umbuarana, Chapada, Douradinha,
Arnica, Pacari, e Barbatimão.
Dentre as espécies utilizadas com finalidades medicinais, o Barbatimão é o mais citado, sendo que
50% dos entrevistados conhecem e usam a planta com a finalidade anti-inflamatória e antisséptica. Filho e
Felfile (2003) apontam que no Distrito Federal ocorre de forma predatória o extrativismo do barbatimão, que
é muito usado na elaboração de medicamentos pela indústria farmacêutica, assim como para a extração do
tanino.

4.2. Características da população da Região da FLONA de Brasília
4.2.1. Demografia
Como Região da FLONA de Brasília considera-se as RA de Brazlândia e de Taguatinga, uma vez
que é a área onde a Unidade está inserida.
Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE em 2010 a população desta área era de 418.605
pessoas, dos quais 401.812 viviam na cidade, ou seja, 95,99% da população (Tabela 1)
No período de 1996 a 2000, a taxa de crescimento anual foi positiva para as RAs de Brazlândia
(2,51%) e Taguatinga (2,43%) e negativa para Brasília (-0,50). A comparação destes dados com os do ano de
2004 não foi possível, tendo em vista a mudança na metodologia empregada pelo IBGE e pela
SEPLAN/CODEPLAN, além da divisão e criação de novas RAs (GDF, 2010a).
No período de 2004 a 2010, as taxas de crescimento continuaram positivas para Brazlândia (1,61%),
embora com diminuição em comparação com período anterior, e agora também para Brasília (1,27%). Taxa
negativa foi verificada para Taguatinga (-0,11%).
As duas Regiões Administrativas têm taxa de urbanização diferente, Taguatinga com 99,56% da
população vivendo na cidade e em Brazlândia são 73,60% da população, se comparado com a região
administrativa de Brasília e do Distrito Federal, o percentual de moradores vivendo na cidade é também
maior que 90%, ou seja, a área menos urbanizada é Brazlândia, onde ainda existem 26,4% da população
morando na zona rural (Tabela 2).
A densidade demográfica também é distinta entre Taguatinga (2.975,63 hab/km²) e Brazlândia
(121,18 hab/km²). Se comparado com a RA de Brasília, com seus 476,51 hab/km² e o Distrito Federal como
um todo (444,07 hab/km²). A densidade demográfica em Taguatinga é quase 25 vezes maior que a de
Brazilândia, demonstrando a consentração de pessoas nesta RA e quase 6 vezes mais que Brasília e o DF,
sendo portanto, um local com menor qualidade de vida, neste aspecto.
Quanto à distribuição da população, em relação ao gênero, o número de mulheres é maior em todas
as regiões analisadas, com percentuais de 50,70% em Brazlândia, 52,89% em Taguatinga, 54,22% em
Brasília e 52,19% no Distrito Federal (Tabela 3).
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Tabela 1: Área (km²), população, densidade demográfica (hab/km²) e taxa geométrica de crescimento anual das Regiões Administrativas de Brazlândia, Taguatinga
e Brasília, bem como do Distrito Federal.
População residente

RAs

Área
1996*

(km²)

Taxa geom. crescimento

Taxa geom. crescimento

Densidade

anual

anual

demográfica

2000*

2004*

1996//2000*

2010**

2004//2010

2010***

2010***

PDAD

(hab/km²)

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Brazlândia

474,83

47.714

2,62%

52.698

2,57%

2,51%

48.958

2,34%

53.874

2,11%

1,61%

57.542

2,24%

121,18

Taguatinga

121,34

221.254

12,14%

243.575

11,88%

2,43%

223.452

10,66%

221.909

8,68%

-0,11%

361.063

14,05%

2.975, 63

9,67%

-0,50%

198.906

9,49%

214.529

8,39%

1,27%

209.855

8,17%

476,51

100%

3,01%

2.096.534

100%

2.556.149

100%

3,36%

2.570.160

100

444,07

Brasília
DF

450,20

5.779,999

202.426

11,11%

1.821.946

100%

198.422

2.051.146

Fonte:
*IBGE/CODEPLAN (s/d) apud GDF (2010a) (1996 e 2000: dados da população total. 2004: população urbana).
**CODEPLAN/PDAD (2011a, 2011b, 2012) (população urbana).
***IBGE, Censo Demográfico 2010 (população total).
Tabela 2: População das Regiões Administrativas de Brazlândia, Taguatinga e Brasília, bem como do Distrito Federal, segundo a distribuição em rural e urbana.
População residente
2010
Urbana

Municípios
Total
Brazlândia
Taguatinga
Brasília
Distrito Federal
IBGE, Censo Demográfico 2010.

Rural

Nº

%

Nº

%

Nº

%

57.542

2,24%

42.353

73,60%

15.189

26,40%

361.063
209.855
2.570.160

14,05%
8,17%
100,00%

359.459
209.806
2.482.210

99,56%
99,98%
96,58%

1.604
49
87.950

0,44%
0,02%
3,42%
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Tabela 3: População das Regiões Administrativas de Brazlândia, Taguatinga e Brasília, bem como do
Distrito Federal, segundo o sexo.
Municípios
Brazlândia

Sexo

Taguatinga

Brasília

Distrito Federal

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Masculino

28.366

49,30%

170.097

47,11%

96.065

45,78%

1.228.880

47,81%

Feminino

29.176

50,70%

190.966

52,89%

113.790

54,22%

1.341.280

52,19%

Total

57.542

100,00%

361.063

100,00%

209.855

100,00%

2.570.160

100,00%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Analisando a pirâmide da população, quanto a idade, verifica-se que o grupo da população
com idade até 14 anos represente em Brazlândia, 28,16% do total, em Taguatinga 20,81%, em Brasília
14,76% e no Distrito Federal são 17,02%, indicando que a população de Brasília é a mais jovem,
dentro do grupo analisado (Tabela 4). Já para o grupo responsável pela força de trabalho, que
corresponde a população com idade entre 15 a 59 anos, este chega a 64,83% em Brazlândia e 70,76%
Taguatinga. Dentro deste grupo, no geral, a maior representatividade é da faixa de 40 a 49 anos, com
12,34% em Brazlândia e 14,14% em Taguatinga. A faixa de 60 anos ou mais é de 7,02% em
Brazlândia e 8,45% em Taguatinga, ficando acima da média do DF (7,69%) apenas a RA de
Taguatinga.
Tabela 4: População de Brazlândia, Taguatinga e Brasília, bem como do Distrito Federal segundo os
grupos de idade.
Grupos
de
Idade
Total
0a4
anos
5a9
anos
10 a 14
anos
15 a 17
anos
18 ou
19 anos
20 a 24
anos
25 a 29
anos
30 a 34
anos
35 a 39
anos
40 a 49
anos
50 a 59
anos
60 a 69
anos
70 anos
ou mais

Municípios
Brazlândia
Nº
%
57.542
100,00%

Taguatinga
Nº
361.063

%
100,00%

4.825

8,39%

24.551

6,80%

9.405

4,48%

18.080

0,70%

5.487

9,54%

24.140

6,69%

9.777

4,66%

200.704

7,81%

5.886

10,23%

26.432

7,32%

11.788

5,62%

218.709

8,51%

3.415

5,93%

15.917

4,41%

8.131

3,87%

131.602

5,12%

2.220

3,86%

11.865

3,29%

6.074

2,89%

89.143

3,47%

5.328

9,26%

33.496

9,28%

18.376

8,76%

245.793

9,56%

5.410

9,40%

39.267

10,88%

21.516

10,25%

268.432

10,44%

5.127

8,91%

38.620

10,70%

19.734

9,40%

252.798

9,84%

4.482

7,79%

31.450

8,71%

17.133

8,16%

212.719

8,28%

7.102

12,34%

51.046

14,14%

33.239

15,84%

344.853

13,42%

4.225

7,34%

33.755

9,35%

25.585

12,19%

218.714

8,51%

2.369

4,12%

18.455

5,11%

15.667

7,47%

118.042

4,59%

1.666

2,90%

12.069

3,34%

13.430

6,40%

79.571

3,10%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Brasília
Nº
%
209.855
100,00%

Distrito Federal
Nº
%
2.570.160
100,00%
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4.2.2. Migração
Com base nos dados do IBGE, no Estado do Distrito Federal o maior contingente populacional
é natural da Região Centro-Oeste (60,16%), seguido do Nordeste (23,43%), Sudeste (12,50%), Norte
(1,86%), Sul (1,50%) e países estrangeiros (0,33%).
Dados mais detalhados relacionados a migração no Distrito Federal são apresentados nos
relatórios da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), ressaltando, no entanto, que seus
resultados não incorporam a população rural, mas apenas a urbana. Tais dados seguem abaixo,
detalhando as Regiões Administrativas de Brazlândia, Taguatinga e também Brasília.
A maioria do contingente populacional de Brazlândia é natural do próprio Distrito Federal,
com 56,2%. Já para Taguatinga e Brasília, predomina o contingente populacional imigrante de outros
estados, com 51,8 e 64,6%, respectivamente (CODEPLAN, 2011a, 2011b, 2012).
Segundo a CODEPLAN, 2011a, 2011b, 2012 dos imigrantes de Brazlândia, 42,9% procedem da
Região Nordeste, 30,1% do Centro-Oeste, 23,9% do Sudeste, 2,0% do Norte e 0,8% do Sul do país.
Quanto aos estados, Goiás é o mais representativo (29,5%), seguido de Minas Gerais (19,9%)..
Dos imigrantes de Taguatinga, 47,3% são naturais da Região Nordeste, 29,2% do Sudeste,
17,5% do Centro-Oeste, 3,8% do Norte e 1,7% do Sul do País. Quanto aos estados, Minas Gerais é o
mais representativo (22,0%), seguido de Goiás (16,4%). Na sequência, aparecem os estados
nordestinos, somando 33,1% do total (CODEPLAN, 2011a, 2011b, 2012).
Em Brasília, 44,0% dos imigrantes são naturais das Regiões Sudeste; 29,6%, Nordeste; 12%,
Centro-Oeste; 8,9%, Sul; e apenas 4,2% são do Norte do País. Quanto aos estados, Minas Gerais é o
mais representativo (20,4%), tendo na sequência Rio de Janeiro (15,1%), Goiás (10,1%), e São Paulo
(7,5%) (CODEPLAN, 2011a, 2011b, 2012).
Na análise do ano de chegada dos imigrantes ao Distrito Federal, verifica-se que Brazlândia e
Taguatinga tiveram suas maiores taxas no período de 1971 a 1980, com 24,8% e 24,5%,
respectivamente. Em Brasília, nota-se significativo aumento a partir de 2000, com 30,2% de
imigrantes chegando a esta RA (CODEPLAN, 2011a, 2011b, 2012).
Dentre os motivos de mudança para o Distrito Federal, destacam-se expressiva e
principalmente o de “acompanhar parentes”, com taxas percentuais variando de 54,3% (Taguatinga) a
55,9% (Brazlândia) e “Procura de trabalho”, variando de 37,1% (Brazlândia) a 39,4% (Taguatinga).
Destaca-se que o item “acompanhar parentes” está relacionado principalmente aos filhos que
chegaram acompanhados dos pais.
Como terceiro motivo, embora com reduzida expressividade, destacam-se “Estudo e escola”,
para Brazlândia (2%) e Taguatinga (2,5%), e “Transferência do local de trabalho”, verificado em
Brasília (7,2%) (CODEPLAN, 2011a, 2011b, 2012).
Quanto ao tempo de moradia na Região Administrativa atual, a maioria da população tem 15
anos ou mais de residência da região, apresentando expressivas porcentagens, todas acima de 50%:
Brazlândia (61,2%), Taguatinga (63,4%) e Brasília (59,1%). Na sequência, estão os moradores que
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vivem de 10 a 14 anos (14,9%) em Brazlândia e os que estão de 1 a 5 anos nas RAs de Taguatinga
(14,9%) e Brasília (18,4%) (CODEPLAN, 2011a, 2011b, 2012)..
Segundo a CODEPLAN (2011a, 2011b, 2012) a migração interna no Distrito Federal é
bastante baixa, tendo em vista que a maioria dos moradores nunca mudou de RA, apresentando
expressivas porcentagens quanto a permanência no local, todas acima de 60%: Brazlândia (79,3%),
Taguatinga (71,4%) e Brasília (79,7%).
Em Brazlândia, 20,7% da população é imigrante de outras regiões administrativas. Deste total,
os moradores provêm especialmente de Taguatinga (40,09%) e Ceilândia (20,87%). Em Taguatinga, o
número de imigrantes é de 28,6%, provenientes, considerando este total, principalmente das RAs de
Ceilândia (34,3%), Núcleo Bandeirante (12,3%), Brasília (11,6%) e Guará (9,8%). Em Brasília, 20,3%
da população é imigrante, e deste total, tiveram como ultimo local de moradia Guará (20,2%),
Taguatinga (17,6%) e Cruzeiro (12,8%).
Já existe um adensamento populacional no entorno das áreas da FLONA de Brasília, com
áreas urbanas muito próximas ao limite com a UC, principalmente na Área 1. Na Área 2 a ocupação é
tanto dentro como no entorno, na Área 3, a urbanização do entorno se dá principalmente na porção
leste e na Área 4 principalmente na porção sul e no “loteamento” do Bentinho ao norte (Figura 4).
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Figura 4: Mapa de adensamento populacional dentro e no entorno da FLONA de Brasília.
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4.2.3. Trabalho e Rendimento

Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE 2010, no Distrito Federal,
analisando os dados das classes de rendimento nominal mensal, das pessoas de 10 anos
ou mais com rendimento, verifica-se que 3,94% da população recebe até meio salário
mínimo, 12,57% recebe entre ½ e 1 salário, e entre um e 2 são 19,84% da população, ou
seja 36, 35% da população recebe até 2 salários mínimos. A faixa de mais de 2 a 5
salários é de 14,71% e a de mais de 5 a mais de 20 salários, de 18,74%, mais de 20
salários são 3,54% da população. Preocupam a faixa que não tem rendimento que
corresponde 30,20% da população, nesta faixa encontran-se também as pessoas que
recebiam somente em benefícios.
4.2.4. Características dos Domicílios
Com base nos dados da PDAD, que considera apenas a população urbana, verifica-se
que predominam residências do tipo casa nas RAs de Brazlândia (96,1%) e Taguatinga (74,5%)
e apartamento para Brasília (77,1%). Apenas em Brasília não foram registrados domicílios do
tipo barraco. Quanto às demais RAs, chama-se a atenção para a considerável quantidade
registrada em Brazlândia (2,6%) (CODEPLAN, 2011a, 2011b, 2012)..

Do total destes domicílios, a maioria predominante possui energia elétrica
proveniente de distribuidora, com medidor do consumo de energia e com sua destinação
principal para o uso no próprio domicílio (IBGE, 2010).
Em relação a forma de ocupação, predominam domicílios próprios em todas as RAs,
com percentuais de 62,4% em Brazlândia, 63,3% em Taguatinga e 53% em Brasília (Tabela 5).
Na sequência aparecem os domicílios alugados. Domicílios próprios em terreno não legalizado
e em assentamento/invasão somam 14,3% em Brazlândia (CODEPLAN, 2011).
Tabela 5: Domicílios ocupados em Brazlândia, Taguatinga e Brasília, segundo a condição.
Condição do Domicílio
Regiões Administrativas
Brazlândia
Taguatinga
Brasília
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Próprio quitado
8.745
62,4
40.940
63,3
38.233
53,0
Próprio em aquisição
437
3,1
3.788
5,9
3.472
4,8
Próprio em terreno não legalizado
1.266
9,0
2.246
3,1
Próprio em assentamento/invasão
736
5,3
Alugado
2.094
14,9
16.340
25,3
19.320
26,8
Cedido
736
5,3
3.606
5,6
2.491
3,5
Funcional
6.372
8,8
Outros
40
0,1
Total
14.015
100,0
64.674
100,0
72.177
100,0
Fonte: CODEPLAN (2011a, 2011b, 2012).

Em relação à documentação de posse dos imóveis, predominam os que possuem
escritura definitiva, com percentuais de 51,2% em Brazlândia, 62,1% em Taguatinga e 52,6%
em Brasília. Os contratos de compra e venda, que se referem basicamente às áreas ainda não
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regularizadas, representam 13,8% dos documentos dos imóveis de Brazlândia, 3,7% de
Taguatinga e 1,2% em Brasília. Concessão de uso representa 10,3% dos documentos dos
imóveis de Brazlândia. Contratos de financiamento correspondem a 1,1% em Brazlândia, 3,2%
em Taguatinga e 4,5% em Brasília (CODEPLAN, 2011a, 2011b, 2012).

2.4.5. Saneamento, Abastecimento de Água e Destinação de Resíduos
Dos domicílios particulares permanentes de Brasília, 99,98% possuem banheiro ou
sanitário, seguido de Taguatinga com 99,96% e Brazlândia 99,72%. Desses domicílios em
Brasília 98,57% destinam o esgoto a rede geral de esgoto ou pluvial, 78,62% em Taguatinga e
73,01% em Brazlândia utilizam o mesmo sistema. Quanto a utilização de fossa séptica destacase Brazlândia, com 13,01% dos domicílios, seguido de Taguatinga com 10,90% e Brasília com
0,86% (Tabela 6).
Quanto ao destino do lixo produzido, 97,84% dos domicílios particulares são atendidos
com algum sistema de coleta e na região administrativa de Brazlândia 90,19% e Taguatinga
99,61%. Desses domicílios o principal sistema de coleta é diretamente por serviço de limpeza,
sendo 84,63% no Distrito Federal, 94,74% em Brazlândia e 76,81% em Taguatinga, os demais
domicílios aonde há coleta de lixo destinam para caçamba de serviço de limpeza, conforme
apresentado na tabela 7.
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Tabela 6: Destino do esgoto nos domicílios particulares permanentes de Brasília, Brazlândia e Taguatinga.
Domicílios particulares permanentes
Existência de banheiro ou sanitário
Tinham algum tipo de esgotamento
sanitário
Total
Regiões

Rede geral de esgoto ou

Administrativas

pluvial

Fossa séptica

Outro

Não tinham

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Brasília

78.782

99,98%

77 659

98,57%

674

0,86%

449

0,57%

15

0,02%

Brazlândia

15.981

99,72%

11 668

73,01%

2 079

13,01%

2 234

13,98%

45

0,28%

Taguatinga

113.258

99,96%

89 049

78,62%

12 348

10,90%

11 861

10,47%

50

0,04%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Tabela 7: Destino do lixo dos domicílios particulares permanentes do Distrito Federal, Brazlândia e Taguatinga.
Domicílios particulares permanentes
Destino do lixo

Distrito Federal
e Regiões
Administrativas

Coletado
Total de domicílios atendidos

Diretamente por serviço de limpeza

Em caçamba de serviço de limpeza

Outro

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Distrito Federal

757.297

97,84%

640.869

84,63%

116.428

15,37%

16.724

2,16%

Brazlândia

14.454

90,19%

13. 693

94,74%

761

5,26%

1.572

9,81%

Taguatinga

112.867

99,61%

86.695

76,81%

26.172

23,19%

441

0,39%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
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A principal forma de abastecimento de água dos domicílios particulares permanentes
no Distrito Federal é através da rede geral de distribuição, sendo 95,11% dos domicílios
atendidos por esse sistema, assim como em Brazlândia e Taguatinga, onde 80,43% e 97,24%
respectivamente dos domicílios também são atendidos pela rede geral de distribuição.
Destaca-se que em 16,54% dos domicílios de Brazlândia, a forma de abastecimento de água é
através de poço ou cisterna presente na propriedade (Tabela 8).
Tabela 8: Abastecimento de água dos domicílios particulares permanentes do Distrito Federal, Brazlândia
e Taguatinga.
Domicílios particulares permanentes
Forma de abastecimento de água
Distrito Federal e
Regiões Administrativas

Rede geral de distribuição

Poço ou nascente na

Outra

propriedade

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Distrito Federal

736. 148

95,11%

23. 518

3,04%

14. 355

1,85%

Brazlândia

12. 889

80,43%

2.651

16,54%

486

3,03%

Taguatinga

110. 178

97,24%

2. 317

2,04%

813

0,72%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

4.3. Características da População Residente na Floresta Nacional
No estudo realizado por Barros et al. em 2001, focado na caracterização socioeconômica dos
moradores ocupantes da FLONA foram registradas 503 famílias residentes nas 4 áreas da FLONA de
Brasília, num total de 2.050 pessoas, entre chacareiros, posseiros antigos e invasores recentes, que
utilizavam a área sem nenhum manejo sustentável do solo.
A população residente na Floresta Nacional de Brasília apresenta características distintas em
cada uma das áreas de abrangência da UC, fato este relacionado principalmente às condições sociais
(emprego, renda e condições de moradia de cada família) e ao processo de ocupação da cada uma das
áreas.
A seguir serão apresentados os dados coletados em cada uma das áreas da FLONA de Brasília
conforme estudos elaborados para este plano de manejo no trabalho de DICK (2013). A integra deste
trabalho pode ser encontrado na sede da FLONA de Brasília.
Para o levantamento das informações socioeconômicas da FLONA de Brasília, foram adotadas
diferentes metodologias, como a de entrevistras estruturadas; estimativa populacional conjugando o
número de residências identificadas por meio de ortofoto e o resultado da pesquisa de campo; reuniões
com a população interessada; reunião com informantes chaves; observações de campo; e pesquisa
bibliográfica.
As bibliografias mais utilizadas foram:
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censos 1991, 2000 e 2010.
- CODEPLAN. Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Pesquisa Distrital de
Amostra por Domicílio (PDAD) 2010, 2011 e 2012.
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- GDF – Governo do Distrito Federal. Zoneamento Ecológico-Econômico do DF. 2010.
- Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 2000.
- Censo Agropecuário. 2006.
As entrevistas estruturadas, ou seja, utilizando formulário com perguntas abertas e fechadas,
abrangeram 97 moradores localizados no interior da UC. A amostragem foi não-probabilística
portanto, não dependente de fundamentação estatística ou matemática, mas focada nos seguintes
critérios:
Seleção dos entrevistados - Os entrevistados foram selecionados procurando-se identificar
diferentes situações de ocupação, moradia, apropriação dos recursos naturais, formas de vida,
interação da população com a FLONA de Brasília, entre outros aspectos.
Reconhecimento das diferentes situações a serem caracterizadas - As visitas de campo
também foram acompanhadas por servidores da FLONA, que, por seu conhecimento de
campo, auxiliaram na identificação das diferentes situações existentes. Buscou-se também,
com auxílio dos próprios entrevistados, identificação outras pessoas daquele grupo particular,
para novas entrevistas, e com isso complementar o estudo.

Estimou-se a população atual da FLONA por meio da identificação e contagem
aproximada dos domicílios da unidade, com base na ortofoto do DF disponibilizada pela
TERRACAP do ano de 2013, pois não foram encontrados levantamentos secundários com
estimativas populacionais atuais. Esse total de domicílios foi multiplicado pela média de
moradores encontrada no diagnóstico socioeconômico realizado para este plano de manejo.

Estimativa do número de moradores = Nº de domicílios inseridos na FLONA (ortofoto) X média de
moradores por domicílio (base diagnóstico primário)

Foram verificados os seguintes dados, considerando o Diagnóstico Socioeconômico ou a
estimativa populacional, Tabela 9.

Tabela 9: Dados referentes ao levantamento socioeconômico e a estimativa de número de moradores para
a FLONA de Brasília.

Diagnóstico Socioeconômico da FLONA

Área 1

Área 2

Área 3

Área 4

Total

Nº de domicílios levantados

03

51

37

06

97

Nº total de moradores entrevistados por domicílio

09

355

209

29

602

Nº Médio de moradores por domicílio levantado

03

6,9

5,6

4,8

5,0

Estimativa populacional
Nº domicílios* identificados utilizando ortofoto

03

543

193

06

745

Número total ou estimativa do Nº de moradores

09

3.746

1.080

29

4.864

100%

9,4%

19,17%

100%

13%

Porcentagem da amostra em relação ao total

*Estimativa do número de acordo com o que foi possível identificar.
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Nas áreas 1 e 4 a identificação dos domicílios não considerou as ortofotos, mas o
levantamento de campo, onde 100% das ocupações foram entrevistadas. Pela indisponibilidade dos
dados, nas áreas III e IV não foram considerados os acampamentos do movimento Sem-terra na
contagem dos domicílios, uma vez que aparentemente esses acampamentos estão sem uso, tratando-se
de uma forma de “demarcação” de território.
Os principais dados levantados por meio da aplicação dos formulários foram:
- Aspectos sociais: localização das ocupações, descrição das benfeitorias, número de
residentes em cada propriedade, faixa etária, sexo e escolaridade, estrutura familiar e relações
sociais, tempo de permanência na propriedade, processo de ocupação da terra e documentação.
- Aspectos econômicos: fontes de subsistência, fonte de renda familiar, relação com a
propriedade, tamanho da chácara ou terreno, tipo de uso que fazem da terra e aspectos da
produção agrícola, comercialização, criação de pequenos e grandes animais.
- Aspectos ambientais: situações de apropriação de recursos da UC por essas populações e os
possíveis conflitos decorrentes, principais atividades desenvolvidas (caça, pesca, coleta,
extrativismo, criação de animais domésticos, destinação de resíduos, contaminação da água e
outras);
- Organização comunitária e percepção sobre a FLONA de Brasília;
- Alternativas de desenvolvimento econômico sustentável;

4.3.1 Caracterização da Área 1 da FLONA de Brasília
Esta área está localizada nas regiões administrativas de Taguatinga e Brazlândia entre o
“córrego Currais, a BR-070 e DF-001” (BRASIL, 1999).
Na região administrativa de Taguatinga, próxima a BR-070, encontra-se localizado o Núcleo
Rural Córrego dos Currais, com algumas propriedades que adentram a Área 1 da Floresta Nacional de
Brasília. Em vistoria realizada pela TERRACAP foram identificadas 25 propriedades localizada no
núcleo rural Córrego dos Currais, em 2011 em vistoria realizada pelo ICMBio constatou-se que 03
chácaras apresentam características de condomínios residenciais e parcelamento do solo, com várias
edificações de alvenaria, assim como um lote de 500 m² e outra chácara sendo utilizada para

locação para eventos (TERRACAP, 2010, 2011) .
No interior da Área 1 da FLONA foram identificadas em campo 04 propriedades (Figura 5),
sendo que no Levantamento Socioeconômico, uma das propriedades não foi entrevistada devido a
indisponibilidade do morador.

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília

41

Figura 5: Localização das propriedades entrevistadas na Área 1 da FLONA de Brasília.

Os 03 entrevistados da Área 1 possuem idade entre 41 e 60 anos, sendo dois agricultores e um
que trabalha com vigilância. Todos utilizam a área com morador, subentendendo-se como
proprietários, porém, não foi possível confirmar a informação, e todos residem a mais de 20 anos nas
propriedades.
Das propriedades entrevistadas totalizam um número de nove moradores, em uma
propriedade moram 6 pessoas e nas outras duas apenas um morador por priedade. São 05 pessoas do
sexo feminino com idade entre 20 e 54 anos e 04 do sexo masculino com idade entre 15 e mais de 60
anos. O grau de instrução dessas pessoas está entre o fundamental incompleto e superior incompleto.
A fonte de renda familiar é composta pelo trabalho na agricultura, zeladoria e comércio. A
renda em duas propriedades é de até um salário mínimo (622,00)1 e em outra propriedade, mais de três
salários minímos (1.866,00).
O tamanho das propriedades entrevistadas varia de 01 e 05 hectares (duas propriedades) e de
05 e 10 hectares (uma propriedade). Apenas um dos entrevistados declarou que a propriedade é
proveniente de parcelamento e dois declararam possuir titulo de posse de terra. Oliveira (2012)
menciona, no entanto, que toda a Área 1 da FLONA está regularizada, sendo, portanto, área pública.
Quanto às benfeitorias existentes nas propriedades para moradia 1 casa é de alvenaria, 2 casas
são de madeira e 1 é barraco. O tamanho e estrutura das construções são diferentes para cada
propriedade e as demais benfeitorias existentes estão relacionadas à criação de animais (Figuras 6 e 7).
1

Considera-se o valor do salário mínimo no momento da realização da entrevista (R$622,00).

Nº de Propriedades
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3
2

2
1

1

1

1

Figura 6: Benfeitorias identificadas nas propriedades entrevistadas na Área 1 da FLONA de Brasília.

A

B

C

Figura 7: Benfeitorias existentes nas propriedades. Casa de alvenaria (A), barraco (B), casa de alvenaria –
propriedade não entrevistada (C). Fotos: Edilaine Dick.

A água que abastece as propriedades em 02 casos é proveniente de rio (nascente) e em 01
propriedade é proveniente de poço/cisterna2.

2

Conceito de poço/cisterna é o definido no Decreto Nº 22.018, 20 de março de 2001, art. 3º, inciso V
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Quanto a destinação do esgoto da propriedade, todos declararam possuir fossas sépticas e/ou
sumidouros. Em relação ao resíduo doméstico 02 entrevistados informaram que levam para a cidade, e
01 entrevistado declarou que queima, trata os animais com o resíduo orgânico e os vidros e latas
enterram.
Todos os entrevistados declararam que possuem atividades que geram renda na propriedade.
As principais atividades desenvolvidas estão relacionadas à agricultura, fruticultura, horticultura e
piscicultura. Em geral, as atividades são desenvolvidas de forma consorciada, ou seja, mais de uma
atividade por propriedade, conforme ilustrado na figura 8.
3,5
3
Nº de Propriedades

3
2,5
2
2
1,5
1

1

Horticultura

Piscicultura

1
0,5
0
Agricultura

Fruticultura

Figura 8: Atividades agrícolas desenvolvidas nas propriedades entrevistadas na Área 1 da FLONA de
Brasília.

As principais culturas produzidas são café, aipim, banana, abobrinha, beterraba, jiló, milho,
mandioca e manga, a venda acontece principalmente no CEASA e em supermercados locais.
As 3 propriedades entrevistadas possuem mais de uma atividade de subsistência, relacionadas
a agricultura, fruticultura, cultivo de hortaliças e criação de animais. Sendo que em geral a produção
que sobra da venda é consumida na propriedade e em alguns casos o excedente da produção para
subsistência é comercializada para os vizinhos.
Quanto à criação de animais para subsistência, todos os entrevistados declararam possuir
algum tipo de atividade, que se divide em criação de aves, gado, suínos e piscicultura conforme
apresentado na figura 9.
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3,5
3
Nº de Propriedades

3
2,5
2
1,5
1

1

1

1

Suínos

Piscicultura

Gado

Caprinos

1
0,5
0
Aves

Figura 9: Criação de animais para subsistência na Área 1 da Floresta Nacional de Brasília.

Todos os entrevistados declararam que não possuem qualquer incentivo para a produção.
Em duas propriedades a terra utilizada para plantio é preparada de forma não mecanizada e em
um caso de forma mecanizada. Dois entrevistados declararam que não utilizam agrotóxicos na
propriedade e um declarou utilizar agrotóxicos. Todos informaram que não possuem sistema de
irrigação.
Quanto a utilização de fogo para o preparo da terra, nenhum dos entrevistados declarou utilizar
a técnica, no entanto todos observaram a ocorrência de fogo nos últimos anos em áreas próximas das
propriedades.
Das propriedades entrevistadas todas possuem animais domésticos, sendo que a população de
cachorros soma 13 animais, e a população de gatos soma 01 animal.
O lixo é um problema comum na Área 1 da Floresta Nacional de Brasília, principalmente nas
regiões mais periféricas localizadas próximas das rodovias, provavelmente muito desse lixo provêm
do exterior da unidade, porém a procedência desse material é desconhecida.
Outro problema é a prática de rituais religiosos aonde se usam diferentes objetos, incluindo
muitas vezes velas que são acesas e acabam provocando incêndios. Oliveira (2012) mencionou que a
identificação de práticas religiosas na FLONA não é muito frequente, mas é considerado como um
problema para a UC, tendo em vista o risco de incêndios.

4.3.2 Caracterização da Área 2 da FLONA de Brasília
O polígono definido como Área 2 da Floresta Nacional de Brasília, compreende uma área de
996,48 hectares, e está localizado entre a DF–001 e os Córregos Cana do Reino, Cabeceira do Valo e
Poço D’água (BRASIL, 1999), na região administrativa de Taguatinga.
Sobre esta área foi instalado em 1996 pelo Governo do Distrito Federal o Assentamento Rural
26 de Setembro, também conhecido como Colônia Agrícola 26 de setembro, localizado as margens do
Parque Nacional de Brasília. Cabe ressaltar que os limites do Assentamento 26 de Setembro
extrapolam a Área 2 da FLONA.
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Fazendo uma contagem do número de residências possíveis de serem identificadas na ortofoto
de 2013 estima-se que na Área 2 da FLONA existiam, em 2013, aproximadamente 543 residência.
Considerando que segundo o levantamento socioeconômico realizado por este plano de manejo, as
residências têm em média 6,9 pessoas por residência, extapolando os dados tem-se uma população
extimada de 3.746 pessoas.
No Assentamento 26 de setembro foram realizadas 51 entrevistas (Figura 10), sendo que a
idade dos entrevistados varia de 28 a 75 anos (DICK, 2013).

Figura 10: Localização das propriedades entrevistadas na Área 2 da FLONA de Brasília. Fonte: Plano de
Manejo, 2013.

A profissão dos entrevistados é bastante diversificada, onde 44% (22) dos entrevistados
exercem profissões como: auxiliar de laboratório, borracheiro, cabeleireira, advogado, desempregado,
vigilante, estudante e autônomo da construção civil, técnica de enfermagem, esteticista, marceneiro,
manilheiro, manicure, pedagogo, aposentado, comerciante, pedreiro e serviços gerais. Vinte e oito por
cento (14) das entrevistadas declararam-se como donas de casa, 18% (9) são agricultores e 10% (5)
são caseiros.
A relação do entrevistado com a propriedade está subdividida em morador, caseiro, lazer e
utilização para plantio (agricultura) sendo que 69% (35) declaram-se como moradores,
subentendendo-se como proprietários, porém, não foi possível confirmar a informação. Ainda, 27%
(14) declararam-se como caseiro mas nem sempre presta serviços para o dono da área. Em uma das
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entrevistas o caseiro informou que o dono da propriedade não aparece na área há alguns anos. (Figura
11).
2% 2%

Morador

27%

Caseiro
Lazer
69%

Plantio

Figura 11: Relação dos entrevistados com a propriedade, Área 2 da FLONA de Brasília.

Quanto ao tempo de permanência/moradia na propriedade, o índice varia de 0 a 20 anos sendo
que 33% dos entrevistados (17) residem entre 01 e 05 anos na propriedade, 31% (16) entre 10 e 15
anos, 18% (9) entre 15 e 20 anos, 14% (7) entre 05 e 10 anos, 4% (2) entre 0 a 01 ano (Figura 12).
Dessa maneira, 63% (32) dos entrevistados residem no local a mais de 05 anos e 37% (19) residem na
propriedade a menos de 05 anos. Desta forma, como a FLONA de Brasília foi criada em 1999
decorrendo 15 anos de sua criação, mais da metade dos entrevistados residem na área desde antes a
criação da FLONA.

4%
18%
0 a 1 anos
33%

1 a 5 anos
5 a 10 anos
10 a 15 anos

31%

15 a 20 anos
14%

Figura 12: Tempo de permanência/moradia dos entrevistados nas propriedades da Área 2 da FLONA de
Brasília.

O número de pessoas que residem nas propriedades varia entre 01 e mais de 40 pessoas por
propriedade, sendo que na maioria delas 63% (32) residem entre 04 e 07 pessoas, e 16% (8) entre 08 e
11 pessoas, seguido de 15% (8) entre 0 e 3 pessoas, 6% (3) das propriedades dividem-se entre 12 e 15
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pessoas, 30 e 40 pessoas e mais de 40 pessoas (Figura 13). No total das propriedades entrevistadas,
totalizam aproximadamente 355 pessoas moradoras.
2% 2% 2%
15%
0 a 3 pessoas

16%

4 a 7 pessoas
8 a 11 pessoas
12 a 15 pessoas
63%

Figura 13: Número de residentes nas propriedades entrevistadas na Área 2 da FLONA de Brasília.

Este número elevado de moradores na Área 2 da FLONA decorre de seu histórico, com a
criação do assentamento, e, posteriormente, ao acelerado processo de parcelamento do solo e
estabelecimento de novas propriedades, que acabam por abrigar diversos moradores além da família
do entrevistado.
Com base no levantamento realizado por DICK, 2013, a maior parte das pessoas residentes
nas propriedades entrevistadas na Área 2 da FLONA de Brasília é do sexo masculino,146 pessoas, e
do sexo femininosão109.A faixa etária das pessoas residentes nas famílias entrevistadas nesta área,
varia de 0 a mais de 60 anos, sendo que 19,21% das pessoas tem entre 0 e 9 anos, são crianças e se a
análise for de 0 a 19 anos, o percentual cresce para 38,43% demonstrando se tratar de uma área com
população jovem, enquanto que a população acima de 50 anos na chega a 15% do total. Destaca-se
que duarnate o levantamento não foi possível obter informações de aproximadamente 100 pessoas,
sendo portanto uma extimativa que oferece indicação das características da população que merecem
um maior aprofundamento em outra oportunidade.
O Grau de instrução/escolaridade das pessoas residentes nesta área vai desde o sem instrução
(11 pessoas acima de 20 anos) a superior completo, com 11 pessoas. O maior percentual de
entrevistados tem escolaridade de ensino fundamental incompleto com 55, 17% da população, 6% tem
fundamental completo e 1,72% médio incompleto e 14,66% médio completo. O percentual da
população com nível superior incompleto é de 8,2% do total e 4,74% para o superior completo.
Durante o levantamento não foi possível obter esta imformação para 4,74% das pessoas entrevistadas
(DICK, 2013).
Em 71% das propriedades entrevistadas (36) reside o entrevistado e seu grupo familiar (pai,
mãe, filhos, netos, sobrinhos, nora, cunhados, irmãos, avôs, enteados), sendo o grupo composto de
diferentes formas. Em 25% (13) das propriedades, além do grupo familiar residem o entrevistado,
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empregados e/ou outras pessoas das quais não foi informada a representação
representação familiar durante a
entrevista, e em 4% (2) das propriedades reside apenas o entrevistado (Figura 14).
1

Figura 14:: Representação familiar dos moradores e entrevistados da Área 2 da FLONA de Brasília.

Para 70% (36) das famílias entrevistadas a fonte de renda familiar provém de diversas
atividades, dentre elas, construção civil, criação de cães, serviço público, jardinagem, fabricação de
manilhas, comércio, coleta de material reciclável, borracheiro, indústria, bolsa família,
fam
pedreiro,
fabricação de artefatos de cimento, pensão dos filhos, aluguel de casa, bombeiro, aposentadoria, dentre
outras. Apenas 10% (5) sobrevivem exclusivamente de agricultura e 10% (5) do salário de caseiro.
Para 6% (3) dos entrevistados a renda é proveniente da agricultura associada com outras atividades e
4% (2) da aposentadoria. Destaca-se
Destaca se que o desenvolvimento da agricultura esta localizada
principalmente nas propriedades próximas ao Córrego Cabeceira do Valo.
A renda familiar vária de até 01 salário mínimo (622,00) até mais de 03 salários mínimos
(1.866,00). A maioria dos entrevistados, 39% (20) apresenta renda até 622,00, seguido de 35% (18)
com renda entre 622,00 a 1.244,00, 16% (8) mais de 1.866,00 e 8% (4) entre 1.244,00 a 1.866,00.
A renda familiar, conforme mencionado acima, às vezes é complementada com proventos da
aposentadoria de algum dos membros das famílias entrevistadas.
O tamanho das propriedades localizadas na Área 2 varia entre lotes de até 500m² e 10
hectares, sendo que 41%
% (21) das propriedades possuem área entre 01 a 05 hectares, seguidos de 25%
(13) que apresentam área entre 05 a 10 hectares, 16% (8) entre 0,1 e 01 hectare, 8% (4), lotes com
menos de 1.000m² e 10% (5) não souberam informar (Figura 15).
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2%
10%

Lote até 500m²
6%
16%

Lote de 500m² a
1.000m²
0,1 a 01 hectare

25%
01 a 05 hectares
05 a 10 hectares
41%
Não soube informar

Figura 15: Tamanho das propriedades em que foi realizada a entrevista na Área 2 da FLONA de Brasília.

Das propriedades entrevistadas 53% (27) declararam que a propriedade é proveniente de
parcelamento, 37 % (19) que a propriedade não é proveniente de parcelamento e 10% (5) não
souberam informar (Figura 16). Nesse caso, considera-se propriedades parceladas aquelas em que
houve desmembramento/divisão do lote original recebido pelo assentado na origem da ocupação da
área pelo assentamento 26 de setembro, sendo que os lotes originais possuiam aproximadamente 5,5
hectares ou entre 08 e 14 hectares na região em que abrigava uma antiga cascalheira.

10%

Sim
Não
37%

53%

Não informado

Figura 16: Situação do parcelamento das propriedades entrevistadas na Área 2 da FLONA de Brasília.

Um dos principais problemas identificados nesta Área 2 está relacionado ao parcelamento,
loteamento e consequente urbanização das chácaras. Processo este que ao longo do tempo se deu
através da especulação imobiliária, onde os primeiros assentados foram vendendo e negociando lotes
com diferentes tamanhos e valores, sendo que algumas chácaras já estão totalmente loteadas. Esse
processo permanece e através das entrevistas houve declarações de lotes que estão sendo vendidos a
preço médio de 350.000,00, assim como um entrevistado declarou que está comprando lotes e espera
que o processo de urbanização do assentamento seja conduzido da mesma forma que o Setor
Habitacional Vicente Pires (SHVP), localizado próximo a Área 2 da FLONA de Brasília.
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Houve declarações que existem casas e barracos a disposição para alugar e também casos
aonde um mesmo proprietário possui várias chácaras. O processo de loteamento de algumas chácaras
também se deu dentro do grupo familiar, aonde o primeiro assentado foi dividindo a chácara para os
vários filhos, e/ou aonde foram se estabelecendo conhecidos e demais familiares para morar na
propriedade (Figura 17). Houve relato de um caso aonde o entrevistado declarou que invadiu o lote
por não ter onde morar, e no decorrer do tempo os filhos e demais familiares foram se instalando por
estarem na mesma situação. Hoje, nesse mesmo lote, de até cinco hectares, vivem aproximadamente
60 pessoas.
Evidenciando o processo de urbanização nesta área, é possível observar diversos comércios,
bares, borracharia, fabricação de artefatos de cimento, fabricação de manilhas, e diversas igrejas. Em
alguns casos, como na chácara 67 (Figura 18), já existe até denominação de ruas, e em outros as
chácaras estão sendo fechadas e denominadas como condomínios.
A pressão para urbanização dessa área é tão grande que em algumas entrevistas os moradores
citaram a localidade como sendo Vicente Pires e durante as reuniões abertas para divulgar a
elaboração do plano de manejo da FLONA houve citações que o assentamento já assume as
características desse setor habitacional. O Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP):
“surgiu a partir de um conjunto de colônias agrícolas estabelecidas em tempos
relativamente distintos e com características de heterogeneidade socioeconômica e
espacial. [...]. Ao longo de duas décadas, as chácaras das colônias agrícolas foram
parceladas e fracionadas, transformando a paisagem da região em uma ocupação
urbana, tipicamente desordenada, com inconformidades de ordem fundiária,
urbanística e ambiental [...] apesar da intensa ocupação urbana, o SHVP carece de
infraestrutura urbana básica, notadamente de um sistema viário adequado,
abastecimento de água potável, tratamento de esgotos sanitários, além da coleta e
destinação de águas pluviais.” GEOLÓGICA, 2009, p. 4)

Figura 17: Loteamento entre membros da família de chácara proveniente de invasão (A), loteamento de chácara
entre membros da família (B). Fotos: Edilaine Dick.
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Figura 18: Processo de loteamento e urbanização chácara 67. Fotos: Edilaine Dick.

Quando questionados sobre a documentação que possui da propriedade 41% dos entrevistados
(21), declararam que possuem título de posse da terra, 35% (18) responderam que não possuem, e 24%
(12) não informaram ou não souberam informar.
Quarenta e cinco por cento dos entrevistados (23) declararam possuir cessão de direito de uso
da terra. Trinta e cinco por cento (18) não informaram ou não souberam informar. Quatorze por cento
(7) declararam possuir os seguintes documentos: cadastro na Fundação Zoobotânica que se refere a
uma lista entregue aos assentados no momento da criação do assentamento com o nome e localização
dos lotes de cada família (Anexo 02); autorizações do ICMBio, pautadas em demandas para reformas
dos barracos, moradia, cercas, dentre outros; e documento de compra em cartório. Os demais 6% (3),
declararam que não possuem qualquer tipo de documento por diferentes razões, como morar de favor,
a propriedade ser proveniente de invasão, ter comprado o lote e não ter adquirido o documento e
apenas tem conhecimento da cessão de direito que está em nome do primeiro assentado (Figura 19).
Destacam-se duas declarações feitas pelos entrevistados quando perguntados sobre esse assunto:
•

“Aqui ninguém tem documento"

•

"Ninguém possui documento, só cadastro".
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Cessão de direito

6%

Cadastro na Fundação
Zoobotânica
45%

35%

Documentos diversos
Não informou ou não
sabe informar

10% 4%

Não possui documento

Figura 19: Diferentes tipos de documentação da propriedade, declarada pelos entrevistados na Área 2 da FLONA
de Brasília.

Quanto à Colônia Agrícola 26 de setembro, criada pela Secretaria de Agricultura do Governo
do Distrito Federal (GDF), Oliveira (2012) mencionou que a grande maioria de suas áreas consta
como área desapropriada em comum, ou seja, ainda estão em questionamento e discussão, não tendo
sua situação fundiária resolvida. Mencionou que na época da criação do assentamento, o próprio GDF
questionou esta criação, destacando a inviabilidade da criação do assentamento nesta área e, numa
tentativa de proteger a área, criou a FLONA sobre o mesmo território, o que acabou gerando um
grande conflito. Destacou que na época da criação do assentamento, alguns moradores já começaram a
repassar as áreas, por meio de cessão de direito, documento este sem validade, mas que, em alguns
casos, alguns proprietários nesta situação, por decisão judicial, receberam a escritura da propriedade.
Quando da criação do assentamento da Área 2, Oliveira (2012) mencionou que a área ainda
estava cheia de eucaliptos e pinus de propriedade da PROFLORA, empresa pública que, teoricamente,
era quem deveria fazer a retirada, que acabou sendo feita de forma irregular pelos moradores
assentados.
Segundo Oliveira (2012), a pressão sobre a Área 2 da FLONA de Brasília é motivada, em
grande parte, pelo histórico da atual RA de Vicente Pires, local onde a Fundação Zoobotânica havia
dado a cessão de uso para chácaras rurais, visando a produção agrícola, mas tais moradores
começaram a vender irregularmente as cessões de direito, e, atualmente, caracterizada como ambiente
urbano, tal área está sendo regularizada pelo governo.
Quanto às solicitações dos moradores à equipe da FLONA, Oliveira (2012) destaca que são
demandadas referentes principalmente a reformas dos barracos, moradia, cercas dentre outros, os quais
têm sido verificados caso a caso e, quando confirmada que a moradia é anterior à criação da FLONA,
as reformas têm sido autorizadas, tendo como base parecer jurídico emitido Procuradoria Federal
Especializada – ICMBio em 2011, cadastro Fundação Zoobotânica e cadastro realizado no ano de
2000. No atendimento aos moradores, é feito o requerimento e verificação do nome nestes cadastros
citados, para só então liberar as reformas solicitadas.
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De acordo com o exposto no parecer 0095/2011 emitido pela Procuradoria Federal
Especializada do ICMBio em 2011 (AGU/PFE, 2011), a autorização de obras na UC conflita com o
expostos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como por ex. o seu art. 17:
§1º A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo
com o que dispõe a lei.
§2º Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações
tradicionais que a habitam quando de sua criação, em conformidade com o
disposto em regulamento e no plano de manejo da unidade (BRASIL, 2004).

O Parecer 0095/2011 destaca ainda o Art. 28 do SNUC, o qual indica que “são proibidas, nas
unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo
com os seus objetivos, seu plano de manejo e seus regulamentos” (BRASIL, 2004, p. 23).
O parecer também destaca que a autorização deve seguir o exposto no plano de manejo e
indica a regularização fundiária da área. Como no momento do parecer tais procedimentos não haviam
acontecido, o mesmo indica que “[...] devem ser observadas as situações em que sejam demonstradas a
ocorrência de perigo a vida ou ao patrimônio, nas quais devem ser autorizadas as intervenções
estritamente necessárias para afastar tais riscos” (AGU, 2011, p. 3).
Segundo Oliveira (2012), para os moradores que se instalaram após a criação da FLONA não
são liberadas as reformas, tendo como base a lei de crimes ambientais, quanto aos danos causados em
UCs.
Posteriormente, a não autorização a novas construções nas áreas da FLONA baseou-se na
legislação relacionada à construção, reforma ou ampliação no interior de UC sem autorização do órgão
ambiental competente, sendo esta a que vem sendo utilizada atualmente (OLIVEIRA, 2012).
Oliveira (2012) citou ainda artifícios que foram muito utilizados na Área 2 para driblar a
fiscalização, como o caso de cadastrados que faziam o requerimento para reformas em seus barracos,
e, tendo sido autorizados, repassavam e vendiam estas autorizações para terceiros. Mencionou ainda
casos em que o morador construiu uma casa de alvenaria por dentro do barraco de madeira, como
forma de mascarar a atividade.
Quanto à energia elétrica na Área 2, Oliveira (2012) mencionou que os próprios moradores
pagaram uma empresa para fazer a instalação da energia no local. No entanto, o IBAMA autuou a
empresa e embargou a instalação, deixando poucos moradores com energia regular e o restante sem,
principalmente a partir da Rua 03, que, tendo energia, esta é irregular.
Quanto ao processo de autorização para realização de construção e outras atividades
consideradas impactantes, de acordo com notificação (Anexo 03) entregue em 2008 aos ocupantes da
FLONA,
“Fica expressamente proibido a divisão das chácaras, a criação de suínos, qualquer
modificação ou ampliação das edificações existentes, o uso do fogo para queima de
vegetação e a produção de carvão dentro das áreas da FLONA de Brasília. Portanto,
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qualquer obra ou atividade no local necessita de autorização provisória” (IBAMA,
2008)

Entre as benfeitorias existentes nas propriedades estudadas destacam-se as casas de alvenaria
presente em 35 propriedades, barracos (25 propriedades), casas de madeira (10 propriedades) e casas
mistas (2 propriedades) que são utilizadas para moradia. O tamanho e estrutura da construção são
diferentes para cada propriedade (Figuras 20 e 21), mas em geral são casas pequenas ou barracos que
acomodam toda a família. Em algumas propriedades são encontradas entre 03 e 10 casas de alvenaria,
ou diversos barracos.

Figura 20: Exemplos de diferentes tipos e tamanhos de construções utilizadas para moradia identificadas na Área
2 da FLONA de Brasília. A: barraco; B, C e D: alvenaria. Fotos: Edilaine Dick.
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Figura 21: Exemplos de diferentes tipos e tamanhos de construções utilizadas para moradia identificadas
na Área 2 da FLONA de Brasília. A: alvenaria; B: barraco; C, D: alvenaria. Fotos: Edilaine Dick (B, D)
e Marcos Alexandre Danieli (A, C).

Em 07 propriedades também são encontradas outras benfeitorias como casa e barracos de
madeirite ou pré-moldado, 30 canis de alvenaria e 17 baias para cavalo. As demais benfeitorias
existentes estão relacionadas a criação de animais, sendo todas de pequeno porte.
Um dos problemas identificados e bastante citado pelos entrevistados e demais moradores
durante as reuniões abertas para elaboração do plano de manejo, é a falta de energia elétrica
legalizada, sendo que poucas propriedades possuem energia disponibilizada pela Companhia
Energética de Brasília (CEB), problema denominado pelos moradores como situação de risco, sendo
comum a prática de “gatos/gambiarras”, ou seja, a instalação irregular de energia, que é feita de
maneira amadora, com a instalação de postes não apropriados onde a fiação fica exposta ou é
enterrada, causando muitas vezes acidentes (Figura 22).
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Figura 22: Exemplo de “gato/gambiarra” para se ter acesso a energia elétrica. Foto: Edilaine Dick.

A água que abastece as propriedades em 90% (46) dos casos é proveniente de poço também
chamado de cisterna, seguido de 4% (2) proveniente de rio (nascente), 4% (2) do córrego e 2% (1) de
poço/cisterna e rio (nascente). Em uma das propriedades foi relatada a existência de 04 cisternas para
captação de água (Figura 233 e 24).
24

Figura 23:: Principal fonte de abastecimento de água das propriedades entrevistadas na Área 2 da FLONA de
Brasília.
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Figura 24: Exemplo de poço/cisterna presente na Área 2 da FLONA de Brasília. Foto: Edilaine Dick

Existem nascentes de água em apenas 8% (4) das propriedades, em 92% (47) não há presença
de nascentes.
Quanto à destinação do esgoto da propriedade, 50% dos entrevistados (26) declararam que
possuem fossas rudimentares, também denominadas como fossas manilhadas. 23% dos entrevistados
(12) declararam possuir fossa seca na propriedade, 9% (5) destinam o esgoto para fossas rudimentares
e valas a céu aberto, e os demais destinos do esgoto são fossas sépticas e sumidouros (4 propriedades).
Um entrevistado declarou possuir um sistema de lagoa de tratamento e outro informou que na
propriedade não existe infraestrutura de banheiro (Figura 25). Em uma das propriedades aonde
verificou-se a existência de 10 casas de alvenaria, o entrevistado declarou que existe uma fossa
rudimentar para cada casa.
2% 2%

Fossas rudimentares

6%

Fossas secas

8%
9%

50%
23%

Fossa rudimentar e
valas a céu aberto
Fossas sépticas e
sumidouro
Não informou ou
não sabe informar

Figura 25: Destinação do esgoto nas propriedades entrevistadas na Área 2 da FLONA de Brasília.

Conforme descrição dos entrevistados, a fossa rudimentar presente nessa e nas áreas III e IV
da FLONA de Brasília, é também conhecida como fossa manilhada, que constitui na escavação de um
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buraco no solo e posterior revestimento com um tubo de concreto sem fundo, ou seja, nesse processo
há contato direto do esgoto com o solo e não há separação de resíduos sólidos e líquido.
A falta de destinação adequada do lixo é um problema recorrente nesta área, sendo que apenas
três propriedades declararam que tem sistema de coleta não seletiva. Nas demais propriedades não
existe qualquer sistema de coleta de lixo, sendo que 32 entrevistados declaram que queimam o lixo
produzido, 20 levam para cidade ou para outro local, 13 utilizam para fazer compostagem que depois
serve para adubo na propriedade, 06 utilizam o material orgânico para alimentar os animais, e em 01

Nº de Propriedades

propriedade o lixo orgânico é enterrado (Figura 26). Em alguns casos o material reciclável é vendido.
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Figura 26: Destinação do lixo produzido nas propriedades entrevistadas na Área 2 da FLONA de Brasília.

A falta de destinação adequada do lixo é observada em várias propriedades presentes nessa
área, sendo verificado na maioria dos casos grande acumulo de lixo ao redor das residências e também
ao longo das estradas. O lixo e entulhos de construção também são espalhados nas estradas (Figura
27). Outra situação verificada é a destinação de restos de carros que são queimados e jogados
próximos a rodovia, alguns inclusive, fruto de roubo.
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Figura 27: Lixo espalhado nas propriedades ao redor das residências (A, B). Lixo e entulhos de construção
depositados ao longo da estrada (C). Fotos: Edilaine Dick.

Dos entrevistados 41% (21) declararam que possuem atividades que geram renda na
propriedade e 59% (30) declararam não possuir atividades de geração de renda na propriedade. De
acordo com a figura 33, as principais atividades geradoras de renda estão relacionadas com agricultura
e outras atividades, tais como marcenaria, borracharia, canil para comercialização de cães, fabricação
de manilha, fabricação de artefatos de cimento e bar. Foram identificadas também 02 igrejas nas
propriedades entrevistadas. Outras atividades de geração de renda estão relacionadas a horticultura,

Título do Eixo

fruticultura, pecuária e piscicultura (Figura 28).
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Figura 28: Atividades que geram renda nas propriedades entrevistadas na Área 2 da FLONA de Brasília.
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As principais culturas produzidas na Área 2 são manga, goiaba, ingá, abacate, maracujá,
verduras diversas (couve, cheiro verde, pimentão, rúcula, cebola, pimenta, chuchu). Outras culturas
produzidas são abóbora, feijão, amendoim, cana-de-açúcar, morango, milho, mandioca, melancia.
Destaca-se também a criação de galinha caipira e pato para venda de ovos e venda de galinha
ensopada. A produção relacionada acima é vendida principalmente para os vizinhos, Feira da
Estrutural, Feira em Vicente Pires e pessoas que vão até a propriedade para comprar. Também é
vendida em comércios locais como supermercados e um entrevistado declarou que vende a produção
para atravessador que comercializa os produtos na Praça do Bicalho, localizada em Taguatinga - DF.
Doze entrevistados declararam que não possuem produção de alimentos para subsistência na
propriedade. Vinte e seis declararam possuir plantio de hortaliças, 30 plantio de frutas e 26
entrevistados possuem outras atividades relacionadas a produção agrícola (Figura 29). Em diversas
propriedades é desenvolvida mais de uma atividade.
Em geral a produção que sobra da venda é consumida na propriedade e em alguns casos o
excedente da produção para subsistência é comercializada para os vizinhos.
Quanto à fruticultura, os pomares se constituem na maioria das vezes em pequenos pomares
com poucas árvores somente para o consumo na propriedade, destacando-se as principais frutas:
goiaba, mexirica, acerola, laranja, abacate, manga, romã, banana, laranja, coqueiro, maracujá, pitanga,
graviola, caju, amora, jabuticaba, ameixa, limão e uva.
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Figura 29: Agricultura de subsistência presente nas propriedades entrevistadas na Área 2 da FLONA de Brasília.

Quanto à criação de animais para subsistência, 15 entrevistados declararam não possuir
qualquer atividade, em 32 propriedades ocorre a criação de aves, 05 possuem criação de suínos, 03
desenvolvem atividades de piscicultura e em duas propriedades há criação de gado, conforme
apresentado na figura 30.
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Figura 30: Criação de animais para subsistência nas propriedades entrevistadas na Área 2 da FLONA de Brasília.

Figura 31: Criação de galinha caipira e caprinos para comercialização (A e B), criação de suínos e animais
domésticos (C e D). Fotos: Edilaine Dick (A, B) e Marcos Alexandre Danieli (C, D).

Trinta e quatro por cento dos entrevistados (15) declararam receber algum tipo de incentivo
para a produção agrícola. Em geral esse apoio é realizado pela Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER – DF), que além da assistência técnica, distribui
sementes, adubos químicos e Composto Orgânico do Lixo (COL) produzido pelo Serviço de Limpeza
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Urbana (SLU), também conhecido como adubo do SLU3. Sessenta e seis por cento dos entrevistados
(29) declararam não receber apoio para produção.
Das propriedades que possuem algum tipo de produção para venda ou subsistência, 71% (24)
declararam que a terra é preparada de forma mecanizada, 29% (10) declararam não utilizar qualquer
técnica de mecanização. Ressalta-se que o processo de mecanização na maioria dos casos é utilizado
de forma gradual, uma vez ao ano, uma vez cada dois anos, ou quando necessário. Porém esse
processo de mecanização deixa o solo exposto por diferentes períodos de tempo, dependendo da
cultura a ser plantada.
Quando perguntados sobre a utilização de agrotóxicos na propriedade, 70% (36) dos
entrevistados declararam não utilizar agrotóxicos, 18% (9) declararam a utilização dos mesmos, e 12%
(06) não informaram. Foi constatada a utilização em alguns casos de adubo químico e composto
orgânico do lixo distribuído pela EMATER (Figura 32). Este dado chama a atenção, tendo em vista
que 18% dos moradores entrevistados têm como profissão a agricultura na Área 2 da FLONA, o que,
supostamente, indicaria uma maior porcentagem de utilização de agrotóxicos, situação que não foi
verificada de acordo com as falas dos moradores. Destacam-se também os dados do Censo
Agropecuário do ano de 2006, onde 48,90% dos estabelecimentos analisados disseram não utilizar
agrotóxicos.

12%

Não

18%

Sim
70%

Figura 32: Utilização de agrotóxicos nas propriedades entrevistadas na Área 2 da FLONA de Brasília.

Quanto a utilização de fogo para o preparo da terra, 86% (44), dos entrevistados declararam
que não utilizam esse mecanismo, apenas 4% (02), declarou utilizar a técnica, e 10% (05), não
informaram. No entanto, o fogo é um problema recorrente na Área 2 da FLONA de Brasília, sendo
que 74% (38) dos entrevistados declararam já ter percebido a ocorrência de focos de incêndio nos
últimos anos nesta área, que em geral inicia na propriedade vizinha às propriedades entrevistadas ou
no Parque Nacional de Brasília. (Figura 33).

3

A produção, distribuição e aplicação do composto orgânico de lixo na agricultura são regulamentadas pelo
Conselho de Meio Ambiente do DF através da Resolução Nº. 01/2009 de 15 de dezembro de 2009.
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Figura 33:: Ocorrência de fogo percebida pelos entrevistados na Área 2 da FLONA de Brasília.

Oitenta e dois por cento dos entrevistados (42) declararam que não utilizam sistema de
irrigação na propriedade, 10% (5)
(5 possuem e 8% (4) não informaram (Figura 34).
34

Figura 34:: Utilização de sistema de irrigação nas propriedades entrevistadas na Área 2 da FLONA de Brasília.

Das propriedades entrevistadas 46 possuem animais domésticos, sendo que 45 possuem
cachorros que somam uma população de 137 animais e cada propriedade possui uma população entre
01 até 11 cachorros. Vinte propriedades possuem gatos, em uma população que soma 67 animais.
Outros animais domésticos foram verificados em algumas propriedades,
propriedades, entre eles, cavalo, periquito,
papagaio e porquinho-da-índia.
índia.
Outro problema identificado é a proximidade desta área com o Lixão da Estrutural, local em
que todo ou parte do lixo produzido no Distrito Federal é destinado para esse local. Segundo
Segund
informações da Agência Brasil, “com
“com aproximadamente 10 quilômetros quadrados de área, o local
recebe mais de 02 mil toneladas de lixo por dia, praticamente tudo o que a população da capital joga
fora” (AGÊNCIA BRASIL, 2012).
Segundo Oliveira (2012), o acesso
acesso ao lixão pelas proximidades da FLONA se dá
principalmente pela rodovia DF 097, com acesso a partir da RUA 06 da Área 2.
2 Esta rodovia se
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encontra em más condições, pois o ICMBio não autorizou mais sua manutenção. Destacou que no
processo de licenciamento da Vila Estrutural, próxima ao lixão, uma das condicionantes colocadas no
processo foi a responsabilidade do GDF em fechar a DF- 097, enquanto estratégia para diminuir a
pressão no Parque Nacional de Brasília. No entanto, informou que a TERRACAP, que estava como
responsável pelo licenciamento mencionou que não tem mais responsabilidade e não pode fechar a
rodovia, o que tem gerado muita discussão, pois a população de Brazlândia reivindica o acesso a esta
DF para fugir de congestionamento (Figura 35).

Figura 35: Lixão e Vila da Estrutural aos fundos da Área 2 da Floresta Nacional de Brasília. Foto: Marcos
Alexandre Danieli.

4.3.3 Caracterização da Área 3 da FLONA de Brasília
O polígono definido como Área 3 da Floresta Nacional de Brasília, compreende uma área
aproximada de 3.071,0069 hectares, e está localizado entre a DF-180, o Córrego Chapadinha e o Rio
Descoberto (BRASIL, 1999) na região administrativa de Brazlândia. Sobre esta poligonal foram
instalados antes da criação da FLONA de Brasília os setores de chácaras do Rio Descoberto, Córrego
Zé Pires, Córrego Cortado, Jamelão, Capãozinho I e Capãozinho II e o Assentamento Maranatha
(BARROS et al., 2001).
Ainda de acordo com Barros et al. (2001), no período de setembro a dezembro de 2000 foram
identificados 1.012 moradores na Área 3 da FLONA, caracterizando-se como uma população
heterogênea quanto ao tempo de residência. Não existem dados da população moradora nesta área
antes da criação da FLONA de Brasília.
No levantamento socioeconômico realizado por DICK em 2013, nesta área foram realizadas
37 entrevistas, abrangendo os seguintes setores de chácaras (Figura 36), conforme identificado pelos
entrevistados: Barra do Córrego, Capãozinho, Capãozinho II, Maranatha, Córrego Cortado, Fazenda
Chapadinha, Fazenda Zé Pires e Setor da Vendinha. A idade dos entrevistados está entre 32 e 77 anos.
Utilizando a ortofoto de 2013 foi possível identificar 193 domicílios, sendo assim, entrevistouse aproximadamente 19,17% do total de domicílios existentes. O número total de pessoas residindo
nos domicílios pesquisados foi de 209 moradores, o que corresponde a uma média de 5,6 moradores
por domicílios, sendo assim, a população extimada para a Área 3 da FLONA de Brasília é de 1.080
pessoas.
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Figura 36: Localização das propriedades entrevistadas na Área 3 da FLONA de Brasília. Fonte: DICK, 2013.

Quanto a profissão 54% dos entrevistados (20) declararam-se como agricultor, e o restante das
profissões diferem-se entre caseiros, funcionários públicos, pedreiros, dona de casa, trabalhador no
transporte escolar, servente, agente de portaria, e outros. Três entrevistados declararam-se como
agricultores, mas também desenvolvem outras profissões relacionadas ao serviço público, construção
civil e motorista.
A relação do entrevistado com a propriedade está subdividida em morador e caseiro, sendo
que 84% declaram-se como moradores, subentendendo-se como proprietários, porém não foi possível
confirmar a informação, e 16% declararam-se como caseiro, ou seja, embora muitas vezes residam em
tempo integral na propriedade prestam ou não serviço para o dono da área (Figura 37). Destaca-se que
várias propriedades foram encontradas fechadas e segundo informações repassadas pelos vizinhos são
de pessoas que moram na propriedade, mas trabalham na cidade, ou então são propriedades utilizadas
para lazer nos finais de semana.
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Figura 37:: Relação do entrevistado com a propriedade, Área 3 da FLONA de Brasília

Quanto ao tempo de permanência/moradia na propriedade, o índice vária de 0 a mais de 20
anos , sendo que 33% dos entrevistados (12) residem entre 05 e 10 anos
anos na propriedade, 24% (9) entre
10 e 15 anos, 19% (7) entre 15 e 20 anos, 14% (5) entre 01 e 5 anos, 5% (2) entre 0 a 01 ano, e 5% (2)
mais de 20 anos (Figura 38).
). Ou seja, a maioria dos entrevistados 81% residem no local a mais de 05
anos. Apenas 24% doss moradores entrevistados residem na área antes da criação da FLONA de
Brasília que ocorreu há 15 anos.

Figura 38:: Tempo de residência do entrevistado na propriedade, Área 3 da FLONA de Brasília.

O número de pessoas que residem nas propriedades varia entre 01 e 28 pessoas por
propriedade, sendo que na maioria delas 38% (14) residem entre 0 e 03 pessoas, e 35% (13) entre 04 e
07 pessoas, seguido de 19% (7) entre 08 e 11 pessoas, 5% (2) entre 20 e 30 pessoas, e 3% (1) entre 12
e 15 pessoas. Totalizando 209 pessoas moradoras no total das propriedades entrevistadas.
Em 57% das propriedades (21) os moradores representam o grupo familiar do entrevistado
(pai, mãe, filhos, netos, sobrinhos, nora, cunhados, irmãos, avôs) sendo o grupo familiar composto de
diferentes formas. Em 24% (9) das propriedades além do grupo familiar residem o entrevistado,
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empregados e/ou outras pessoas das quais não foi informada a representação durante a entrevista, e em
19% (7) das propriedades residem apenas o entrevistado.
A pirâmide da idade dos residentes nas propriedades entrevistadas a Área 3 da FLONA de
Brasília é diferente da Área 2, na Área 3 a população é mais velha, dos moradores pertencentes a faixa
de 0 a 9 anos temos 5,75%, da faixa de 0 a 19 anos tem-se 24,46% da população, entre 20 e 50 anos
temos 45,33% da população e mais de 30% da população tem mais de 50 anos (DICK, 2013). Destacase no levantamento socioeconômico aproximadamente 70 pessoas não foi obtida esta informação.
O Grau de instrução/escolaridade das pessoas residentes nesta área é baixo, com 45,52% com
escolaridade de ensino fundamental incompleto, 5,97% fundamental completo e 11,94% sem
instrução, no ensino médio são 14,92% com este nível completo e 8,95 médio incompleto, somente
2,99% tem nível superior completo (DICK, 2013).
Para 27% (10) das famílias entrevistadas a fonte de renda familiar provém exclusivamente da
agricultura, e para 22% (8) decorre da agricultura, mas associada com outras profissões desenvolvidas
pelo grupo familiar, como serviço público, construção civil, porteiro, comércio, bolsa família e
serviços gerais. As demais famílias têm renda proveniente de diversas atividades entre elas: serviço
público, aposentadoria, benefício INSS, bolsa família, diarista, comércio, salário de caseiro, dentre
outras atividades, conforme apresentado na figura 39.
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Figura 39: Fonte de renda familiar dos entrevistados da Área 3 da FLONA de Brasília.

A renda familiar vária de até 01 salário mínimo (622,00) até mais de 03 salários mínimos
(1.866,00). A maioria dos entrevistados, 40% (15) apresenta renda entre 622,00 a 1.244,00, seguido de
30% (11) com renda até 622,00 e 24% (9) mais de 1.866,00, seguido de outros valores, como um
entrevistado que declarou ter renda familiar mensal de 15.000,00, proveniente da propriedade que
possui nessa área e em outras propriedades fora da FLONA de Brasília.
A renda familiar conforme mencionado acima às vezes é complementada com o recebimento
de aposentadoria por algum dos seus membros.
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O tamanho das propriedades localizadas na Área 3 varia entre 0,1 e mais de 20 hectares, sendo
que 75% (28) possuem área de 01 a 05 hectares, seguidos de 13% (5) que apresentam área de 05 a 10
hectares, e os outros 12% estão divididos em áreas de 0,1 a 01 hectare, 10 a 15 hectares, 15 a 20
hectares e mais de 20 hectares, conforme apresentado na figura 40. Em uma das entrevistas não foi
possível confirmar o tamanho da propriedade, mas verificou-se que a mesma possui aproximadamente
50 hectares ou mais.
3% 3%

3% 3%

13%
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5,0 a 10 hectares
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Figura 40: Tamanho das propriedades entrevistadas na Área 3 da FLONA de Brasília.

Das propriedades entrevistadas 32,4% (12) declararam que a propriedade é proveniente de
parcelamento, 32,4 % (12) que a propriedade não é proveniente de parcelamento e 35,1% (13) não
souberam informar ou não informaram a situação da propriedade (Figura 41).
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Figura 41: Situação do parcelamento de solo das propriedades entrevistadas na Área 3 da FLONA de Brasília.

Quando questionados sobre a documentação que possui da propriedade 56,76% dos
entrevistados (21), declararam que possuem título de posse da terra, 21,62% (08) responderam que não
possuem documentação, e 21,62% (08) não informaram ou não souberam informar.
Cinquenta e quatro por cento dos entrevistados (21) declaram possuir cessão de direito de uso
da terra. Demais entrevistados declararam possuir os seguintes documentos: cessão de direito e outros
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documentos como escritura publica, procuração, carta EMATER, carta associação (3% - 08
entrevistados); documentos diversos como carteira de produtor rural, cadastro na TERRACAP,
comprovante de residência (3% - 08 entrevistados); procuração (6% - 02 entrevistados); não possui
qualquer documento pois a terra é proveniente de invasão (3% - 08 entrevistados); e não informado
(16% - 06 entrevistados). Dentre os não informados, uma pessoa declarou que possui documento e não
sabe qual é (Figura 42).
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Figura 42: Documentação referente a titularidade das propriedades entrevistadas na Área 3 da FLONA de
Brasília.

Entre as benfeitorias existentes nas propriedades destacam-se as casas de alvenaria (26
propriedades), barracos (15 propriedades), incluindo construções em adobe e casas de madeira (05
propriedades) que são utilizadas para moradia. O tamanho e estrutura da construção são diferentes
para cada propriedade, mas em geral são casas pequenas ou barracos que acomodam toda a família.
Em 05 propriedades foram verificadas a presença de 02 até 05 casas de alvenaria.
As demais benfeitorias existentes estão relacionadas a criação de animais e em 07
propriedades foram identificas outras construções como tanque de peixe em construção, galpão,
dormitórios, restaurante, campo de futebol, piscina e centro para eventos.
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Figura 43: Exemplos de diferentes tipos e tamanhos de construções utilizadas para moradia identificadas na Área
3 da FLONA de Brasília. Fotos: Edilaine Dick (A, B, C, D).

Figura 44: Exemplos de diferentes tipos e tamanhos de construções utilizadas para moradia identificadas na Área
3 da FLONA de Brasília. Fotos: Edilaine Dick (A) e Marcos Alexandre Danieli (B,C,D).
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A água que abastece as propriedades em 70% (26) dos casos é proveniente de poço também
chamado de cisterna. Seguido de 13% (5) proveniente de poço/cisterna e rio (nascente), 11% (4) de rio
(nascente) e 3% (1) de poço artesiano (Figura 45).
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Figura 45: Sistema de abastecimento de águas das propriedades entrevistadas na Área 3 da FLONA de Brasília.

Figura 46: Propriedade abastecida por poço/cisterna e rio (nascente), referindo-se ao Lago do Descoberto,
localizado nos fundos da propriedade. Fotos: Marcos Alexandre Danieli.

Existem nascentes de água em apenas 27% (10) das propriedades, em 68% (25) não há
presença de nascentes e 5% (2) entrevistados não informaram.
Assim como na Área 2, um dos problemas identificados e diversas vezes citado pelos
entrevistados e demais moradores da Área 3 durante as reuniões abertas para elaboração do plano de
manejo é a falta de energia elétrica legalizada, problema denominado pelos moradores como situação
de risco, sendo comum a prática de “gatos/gambiarras”, o que também impede que se tenha luz de
qualidade para o funcionamento de equipamentos eletrônicos de necessidades básicas como chuveiro e
geladeira (Figura 47).
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Figura 47: Exemplo de instalação de luz irregular na entrada de uma propriedade entrevistada. Foto: Edilaine
Dick

Quanto a destinação do esgoto da propriedade, 57% dos entrevistados (21) declararam que
possuem fossas rudimentares, também denominadas com fossa manilhada. Vinte e dois por cento dos
entrevistados (8) declararam possuir fossa seca na propriedade e os demais destinos do esgoto são
valas a céu aberto, fossas sépticas e sumidouros, fossas rudimentares e valas a céu aberto, fossas secas
e valas a céu aberto. Dois entrevistados informaram que na propriedade não existe infraestrutura de
banheiro (Figura 48).

Figura 48:: Destinação de esgoto nas propriedades entrevistadas na Área 3 da FLONA de Brasília.

A falta de destinação adequada do lixo é um problema recorrente nesta área, sendo que apenas
uma propriedade declarou que tem sistema
sistema de coleta seletiva e uma propriedade tem coleta não
seletiva. Nas demais propriedades não existe qualquer sistema de coleta de lixo, sendo que 21
entrevistados declaram que queimam o lixo produzido, 10 utilizam o material orgânico para alimentar
os animais,
ais, 10 levam para cidade, 09 utilizam para fazer compostagem que depois serve para adubo na
propriedade e 04 enterram (Figura 49).
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Figura 49: Destino do lixo nas propriedades entrevistadas na Área 3 da FLONA de Brasília.

Na Área 3 encontra-se em funcionamento uma lagoa de oxidação da CAESB citada pelos
moradores durante as reuniões abertas como um problema, devido ao mau cheiro proveniente do local.
Oliveira (2012) mencionou que o empreendimento é anterior a criação desta UC, e que atualmente foi
firmado um TAC entre CAESB e IBAMA, visando o licenciamento desta lagoa, por estar em situação
irregular. Também é anterior a criação da FLONA o posto de combustível inserido em seus limites,
mas destacou que, no momento, não tem conhecimento de documentos relacionados a este
empreendimento.
A Área 3 da FLONA de Brasília possui características agrícolas, sendo que dos entrevistados
70% (26) declararam que possuem atividades que geram renda na propriedade. As principais
atividades desenvolvidas estão relacionadas com agricultura; horticultura; fruticultura; pecuária;
atividades relacionadas ao turismo e aluguel de galpão. Em geral as atividades são desenvolvidas de
forma consorciada, ou seja, mais de uma atividade por propriedade, conforme ilustrado na figura 50,
no qual se observa que as principais atividades desenvolvidas estão relacionadas à agricultura e
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Figura 50: Atividades que geram renda nas propriedades entrevistadas na Área 3 da FLONA de Brasília.
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As principais culturas produzidas para comercialização são laranja, banana, manga, abacate,
jaca, limão, alface, mandioca, milho, feijão, abóbora, caeté, couve, abobrinha, quiabo, feijão de corda,
pimentão, beterraba, cenoura, vagem, pepino, jiló, café, coentro, cebolinha, brócolis, rúcula, salsa,
agrião, dentre outras culturas. Destaca-se produção expressiva de hortaliças para comercialização
principalmente nas chácaras localizadas na localidade informada pelos entrevistados como Córrego
Cortado.
A criação de gado principalmente para produção de leite, galinha e produção de ovos caipira,
também foi verificada em 06 propriedades localizadas na Área 3.
A produção relacionada acima é vendida principalmente para os vizinhos, CEASA de Brasília,
sacolão de verduras, comércios locais e pessoas que vão até a propriedade para comprar. Apenas um
entrevistado declarou que vende para a agroindústria. Entre as feiras da região destaca-se a Feira de
Brazlândia (Figura 51 e 52).

Figura 51: Estrutura preparada para o plantio de chuchu (A), produção de hortaliças em propriedades localizadas
no Córrego Cortado (B, C), criação de gado para corte e leite (D). Fotos: Edilaine Dick (A,B,D) e Marcos
Alexandre Danieli (C).
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Figura 52: Propriedades destinadas ao desenvolvimento de atividades turísticas e retiros religiosos. Fotos:
Edilaine Dick

Destaca-se que todas as propriedades entrevistadas possuem atividades de subsistência na
propriedade, sejam elas relacionadas a agricultura, fruticultura, cultivo de hortaliças e criação de
animais, conforme apresentado na figura 53. Em diversas propriedades é desenvolvida mais de uma
atividade.
As principais culturas plantadas para subsistência são: cana-de-açúcar, milho, mandioca,
feijão, abóbora, berinjela, repolho, pepino, chuchu, jiló, alface, quiabo, melancia, amendoim, salsa,
cebolinha, brócolis, coentro, dentre outros. Em geral a produção que sobra da venda é consumida na
propriedade e em alguns casos o excedente da produção para subsistência é comercializada para os
vizinhos.
Quanto à fruticultura os pomares se constituem na maioria das vezes em pequenos pomares
com poucas árvores somente para o consumo na propriedade, destacando-se as principais frutas:
abacate, caju, manga, jaca, romã, banana, laranja, coqueiro e maracujá.
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Figura 53: Agricultura de subsistência realizada nas propriedades entrevistadas na Área 3 da FLONA de Brasília.

Quanto à criação de animais para subsistência, apenas 03 propriedades não desenvolvem a
atividade, as demais possuem criação de aves, suínos, gado, ovinos e piscicultura, conforme
apresentado na figura 54.
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Figura 54: Criação de animais de subsistência nas propriedades entrevistadas na Área 3 da FLONA de Brasília.

A criação de gado solto dentro da Área 3 da FLONA foi verificada nas proximidades do
Córrego Cortado e próximo a estação de tratamento de esgoto da CAESB. Outro problema
identificado através da conversa com moradores locais é a criação de suínos cruzado com javali,
porém foi identificado apenas em uma propriedade entrevistada, não sendo possível verificar qual é o
tamanho do rebanho, ou quantas propriedades possuem essa espécie.
Oliveira (2012) mencionou que já houve contato da FLONA com moradores que deixem o
gado solto, na localidade do Rio Descoberto, dando prazo para retirada, os quais inclusive foram
notificados, incluindo ações da Secretaria da Agricultura para recolhimento dos animais. Oliveira
(2012) mencionou ainda que cercaram uma nascente próxima, pois os moradores estavam deixando o
gado chegar até esta nascente. Após esta ação, os moradores começaram a levar o gado para tomar
água no rio (Figura 55).
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Figura Figura 55: Presença de gado solto na Área 3 da FLONA de Brasília (A) e criação de suínos cruzado com
javali (B). Fotos: Edilaine Dick.

Quarenta e três por cento dos entrevistados (16) declararam receber algum tipo de incentivo
para a produção agrícola. Em geral esse apoio é realizado pela EMATER – DF, que além da
assistência técnica, vacinação do gado, distribui adubos químicos, composto orgânico do lixo (adubo
da SLU) e sementes. Conforme relatado por alguns moradores no ano 2012, o auxilio ainda não havia
chegado. Cinquenta e sete por cento dos entrevistados (21) declararam não receber apoio para
produção.
Oliveira (2012) destacou que a utilização do Composto Orgânico do Lixo (COL) adquirido
junto ao Serviço de Limpeza Urbana (SLU) foi proibida na Área 3, incluindo a localidade Maranatha,
e outras enquadradas na legislação que rege o uso deste composto, para se evitar que o adubo escoe
direto ao Lago do Descoberto, devido à proximidade da Área 3 com o Lago do Descoberto. No
entanto, em visitas in loco, verificou-se que moradores desta localidade continuam utilizando este
composto. Conforme Resolução Nº. 01/2009 de 15 de dezembro de 2009, do Conselho de Meio
Ambiente do DF a utilização do adubo SLU deve observar critérios básicos como declividade,
proximidade com recursos hídricos e pontos de captação de água.
A terra utilizada para o plantio em 62% das propriedades (23 propriedades) é preparada de
forma mecanizada, 16% dos entrevistados (06 propriedades) declararam não utilizar qualquer técnica
de mecanização, preparam o terreno com uso de ferramentas agrícolas (enxada), 13% das propriedades
(05) consorciam o uso da mecanização e não mecanização, as demais propriedades utilizam técnicas
como tração animal ou mecanização associada a tração animal.
Ressalta-se que o processo de mecanização na maioria dos casos é utilizado de forma gradual,
uma vez ao ano, uma vez a cada dois anos, ou quando necessário, sendo que o trator utilizado é
geralmente alugado ou emprestado de vizinhos.
Quando perguntados sobre a utilização de agrotóxicos nos processos produtivos, 57% (21) dos
entrevistados declararam não utilizar agrotóxicos, 38% (14) declararam a utilização dos mesmos, e 5%
(02) não informaram. Foi detectada a utilização em alguns casos de adubo químico.
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Quanto a utilização de fogo para o preparo da terra, 92% (34), dos entrevistados declararam
que não utilizam esse mecanismo, apenas 3% (01), declarou utilizar a técnica, e 5% (02), não
informaram.
No entanto, o fogo é um problema recorrente na Área 3 da FLONA de Brasília, sendo que
92% (34) dos entrevistados declararam já ter percebido a ocorrência de focos de incêndio nos últimos
anos nesta área .
Cinquenta e quatro por cento dos entrevistados (20) declararam que não possuem sistema de
irrigação na propriedade, 43% (16) informaram que possuem e 3% (1) não informou. Destaca-se que a
irrigação é utilizada principalmente nas propriedades aonde há produção de hortaliças, e são utilizados
dois sistemas principais, de aspersão e gotejamento (Figura 56).

Figura 56: Sistema de irrigação utilizado em propriedade produtora de hortaliças. Foto: Edilaine Dick.

A criação de animais domésticos também está presente na Área 3 da FLONA, sendo que a
população de cachorros varia de 01 a 08 animais por propriedade, somando 123 cães, distribuídos em
35 das propriedades entrevistadas. E a população de gatos soma 61 animais, distribuídos em 20 das
propriedades entrevistadas. Outros animais domésticos foram verificados em algumas propriedades,
entre eles, cavalo, periquito e preá.
Outro problema identificado durante as entrevistas e reuniões abertas é a falta de segurança
publica na Área 3 da FLONA de Brasília, sendo que a área conhecida como área dos pinus serve
muitas vezes para o descarte de lixo, crimes, e desova de corpos. Assaltos nas propriedades têm
acontecido frequentemente sendo necessário deixar o portão das propriedades chaveado.
Assim como identificado nas Áreas 1 e 2, há presença de lixo em diversas áreas da FLONA de
Brasília, principalmente nas áreas mais próximas das rodovias, no caso da Área 3 também houve
relato de lixo deixado por pescadores que frequentam o Córrego Cortado. Outro problema identificado
pelos moradores é a extração de folhas de buriti que servem para ornamentação em épocas de festa
junina.
O mesmo problema com práticas religiosas relatado na Área 1 acontece nessa área, aonde
muitas vezes provoca incêndios devido o material utilizado como velas.
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4.3.5 Caracterização da Área 4 da FLONA de Brasília
O polígono definido como Área 4 da Floresta Nacional de Brasília, compreende uma área de
aproximadamente 1.925,61 hectares. Está localizado entre os Córregos Capão da Onça, Barrocão,
Jatobá e Guariroba, na região administrativa de Brazlândia (BRASIL, 1999).
Segundo Barros et al. (2001, p. 101), em 2001 foram identificadas nessa área 16 chácaras,
“[...] sendo 08 no interior e 08 no seu limite. Nestas chácara foram identificados 22 domicílios com
uma população de 100 residentes. Um total de 05 chácaras não foram cadastradas e consta de
ocorrência”.
Durante Levantametno Socioeconômico, realizado por DICK em 2013, para o plano de
manejo da UC, nesta área foram identificadas 07 chácaras inseridas no interior da FLONA ou
parcialmente inserida no interior da UC (Figura 57), sendo possível realizar 06 entrevistas, pois
segundo informações dos moradores locais, o proprietário de uma das chácaras reside em Santa
Catarina. Das 06 propriedades entrevistadas três delas apenas parte da mesma está localizada no
interior da FLONA de Brasília. A idade dos entrevistados varia entre 22 e 59 anos.

Figura 57: Localização das propriedades entrevistadas na Área 4 da FLONA de Brasília. Fonte: Plano de
Manejo, 2013.

Quanto a profissão dos entrevistados 02 são agricultores, seguidos de 01 autônomo, 01
corretor de imóveis, 01 agricultor e servidor público e 01 casal sendo a esposa professora aposentada e
o esposo agrônomo.
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Quatro dos entrevistados declararam-se como moradores, subentendendo-se como
proprietários, porém não foi possível confirmar a informação, 01 entrevistado declarou-se como
caseiro e 01 entrevistado trabalha todo dia na propriedade, mas não permanece em tempo integral na
mesma.
Quanto ao tempo de permanência/moradia na propriedade, o índice vária de 01 a mais de 20
anos, sendo que 33% dos entrevistados (02) residem entre 10 e 15 anos na propriedade, 16% (1) entre
01 e 05 anos, 17% (1) entre 15 e 20 anos, 17% (1) entre mais de 20 anos, e 17% (1) não informou
(Figura 58). Dois proprietários apenas relatam que moram na área desde antes da criação da FLONA
de Brasília.
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01 a 05 anos
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16,67%

Figura 58: Tempo de residência dos entrevistados na Área 4 da FLONA de Brasília.

O número de pessoas que residem nas propriedades varia entre 01 e 11 pessoas por
propriedade, sendo em 3 delas residem entre 08 e 11 pessoas, em 2 entre 0 e 03 pessoas, em 1residem
sete pessoas.
Somam 29 pessoas moradoras no total das propriedades entrevistadas, sendo 13 do sexo
masculino, 12 do sexo feminino e quatro não informado, a idade varia entre 0 e mais de 60 anos, são 2
pessoas com até 4 anos, 6 pessoas de 0 a 19 anos de idade, e 8 pessoas de 50 anos ou mais (DICK,
2013).
A das 29 pessoas residentes nesta área 10 tem nível superior completo e 1 com superior
imcompleto, só 2 pessoas, com mais de 20 anos não tem instrução, 8 pessoas tem ensino fundamentals
incompleto, 1 com nivel fundamental completo 2 com nivel médio completo. Não foi possível obter a
informação para 1 das pessoas que residem na área.
Em 50% das propriedades (3) os moradores representam o entrevistado e o grupo familiar
(pai, mãe, filhos, netos, irmãos, avôs) ou seja, o grupo familiar é composto de diferentes formas. Em
33% (2) das propriedades além do grupo familiar residem empregados e o entrevistado e em 17% (1)
não foi informado a representação familiar (Figura 59).
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Figura 59: Representação familiar nas propriedades entrevistadas na Área 4 da FLONA de Brasília.

A fonte de renda familiar dos entrevistados está relacionada ao serviço público, salário de
caseiro, agricultura, corretor de imóveis, produção agroecológica, turismo e eventos e realização de
cursos. Nenhum dos entrevistados declarou ser aposentado.
A renda familiar varia de 01 salário mínimo (R$622,00) até mais de 03 salários mínimos (R$
1.866,00). Destes 33% (02) apresenta renda entre 1.244,00 a 1.866,00, outros 33% (02) com renda de
mais de 1.866,00 e 17% (1) entre 622,00 a 1.244,00. Um dos entrevistados não informou a renda
familiar.
O tamanho das propriedades localizadas na Área 4 varia entre 05 e mais de 20 hectares, sendo
que 02 possuem área superior a 20 hectares, seguidos de 01 com área entre 05 e 10 hectares, 01 com
área entre 10 e 15 hectares e 1 com área entre 15 a 20 hectares, um dos entrevistados não soube
informar o tamanho da propriedade.
Das propriedades entrevistadas 04 declararam que a propriedade é proveniente de
parcelamento e dois entrevistados não souberam informar.
Três entrevistados declararam que possuem cessão de direito de uso da terra, dois
entrevistados declararam possuir escritura e um entrevistado não soube informar.
Quanto às benfeitorias existentes nas propriedades, destacam-se as casas de alvenaria (06
propriedades) que são utilizadas para moradia.
As demais benfeitorias existentes estão relacionadas a criação de animais e em 02
propriedades foram identificas outras construções como casa de adobe e casa de queijo e uma
propriedade está equipada para o recebimento de turistas com construções como restaurante,
alojamento para 36 pessoas, sauna, piscina, banheiros e roda d'água (Figura 60).
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Figura 60: Benfeitorias existentes em duas propriedades localizadas parcialmente na FLONA de Brasília (A, B)
e algumas das benfeitorias da propriedade com desenvolvimento de atividades turísticas, parcialmente
localizadas na UC (C, D). Fotos: Edilaine Dick.

A água que abastece 05 das propriedades é proveniente de rio (nascente) e em uma
propriedade é proveniente de poço/cisterna e córrego. Destaca-se que 04 das propriedades
entrevistadas possuem nascentes.
Quanto à destinação do esgoto da propriedade, 33,33% dos entrevistados (02) declararam que
possuem fossa sépticas e sumidouro, as demais propriedades possuem respectivamente fossas secas,
fossas rudimentares, fossas rudimentares e valas a céu aberto (Figura 61). Um dos entrevistados
declarou que 98% da carga orgânica é tratada na própria propriedade e utilizada como biofertilizante.
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Figura 61: Destino do esgoto nas propriedades entrevistadas na Área 4 da FLONA de Brasília.

Mesmo não sendo realizada a coleta de lixo pela administração de Brazlândia, apenas uma
propriedade declarou que queima o resíduo doméstico produzido, as demais declararam que levam
para algum ponto de coleta e duas destinam o material orgânico para compostagem.
Dos entrevistados apenas 01 declarou que não possui atividade que gera renda na propriedade.
As principais atividades desenvolvidas estão relacionadas com agricultura convencional e orgânica e
com a utilização de sistemas agroflorestais; horticultura; fruticultura; pecuária e apicultura. Uma das
propriedades possui atividades relacionadas ao turismo pedagógico e visitação. Em geral as atividades
são desenvolvidas de forma consorciada, ou seja, mais de uma atividade por propriedade, conforme
ilustrado na figura 62. Destaca-se que todas as propriedades entrevistadas nessa área possuem
características agrícolas.
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Figura 62: Atividades que geram renda nas propriedades entrevistadas na Área 4 da FLONA de Brasília.
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As principais culturas produzidas para comercialização são acerola, manga, maracujá, tomate,
morango, feijão de vagem, abobrinha, ervilha e jiló. Destaca-se também a criação de gado
principalmente para produção de leite e criação de galinha caipira.
A produção relacionada acima é vendida principalmente no CEASA, em mercados locais,
feira de Brazlândia, laticínio e frigorífico no caso de gado e leite e para a Associação de Agricultura
Ecológica (AGE).
Destaca-se que todas as propriedades entrevistadas possuem atividades de subsistência na
propriedade, sejam elas relacionadas a agricultura, fruticultura, cultivo de hortaliças e criação de
animais. Em diversas propriedades é desenvolvida mais de uma atividade e em duas adota-se o sistema
de produção em Sistemas Agroflorestais (SAFs).
As principais culturas plantadas para subsistência são: milho, abóbora, mandioca, maracujá
orgânico e cana-de-açúcar. Em geral a produção que sobra da venda é consumida na propriedade e em
alguns casos o excedente da produção para subsistência é comercializada para os vizinhos (Figura 63).

Figura 63: Plantio de hortaliças, propriedade inserida parcialmente na Flona (A), plantio em sistema
agroflorestal (B) e plantio de maracujá orgânico (C). Fotos: Edilaine Dick (A,B) e Marcos Alexandre Danieli
(C).

Quanto a criação de animais para subsistência, todos os entrevistados declararam possuir
algum tipo de atividade, que se divide em criação de aves, gado, suínos e piscicultura.
Dois entrevistados declararam que possuem incentivo para produção agrícola, que as vezes
vem da secretária da agricultura e EMATER. Três entrevistados não possuem incentivo e um não
informou.
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A terra utilizada para o plantio em 05 das propriedades entrevistadas é preparada de forma
mecanizada, e em uma das propriedades de forma não mecanizada. Para as demais áreas o processo de
mecanização na maioria dos casos é utilizado de forma gradual, uma vez ao ano, uma vez a cada dois
anos, ou quando necessário. Porém esse processo de mecanização deixa o solo exposto por diferentes
períodos de tempo, dependendo da cultura a ser plantada.
Quando perguntados sobre a utilização de agrotóxicos nos processos produtivos, 67% (04) dos
entrevistados declararam não utilizar agrotóxicos, 33% (02) declararam a utilização dos mesmos.
Quanto a utilização de fogo para o preparo da terra, nenhum dos entrevistados declarou utilizar
a técnica, no entanto assim como nas outras áreas todos observaram a ocorrência de fogo nos últimos
anos em áreas próximas a propriedade em especial no acampamento do movimento “sem-terra”.
Quatro entrevistados declararam que possuem sistema de irrigação na propriedade e dois
entrevistados declararam não possuir.
Das propriedades entrevistadas todas possuem animais domésticos, sendo que a população de
cachorros soma 31 animais, variando de 02 a 10 animais por propriedade. Quatro propriedades
possuem gatos, formando uma população que soma 08 animais. Outra espécie identificada foi o
cavalo.
Considerando que para todas a FLONA de Brasília a presença de animais domésticos é
expressiva e um fator de pressão e ameaça para as espécies silvestres foi feito uma análise deste
impacto da fauna doméstica sobre as espécie nativas.

4.3.5 Espécies domésticas da fauna
Durante os levantamentos de campo foi verificada a presença de animais domésticos, como
gatos, gado, cavalo e cães, os registros foram feitos por meio de vestígios, visualização direta e com as
armadilhas fotográficas, com a qual foram obtidos 11 registros de cães domésticos, inclusive de
matilhas com 4 indivíduos. Na Área 3 da FLONA de Brasília foi encontrado um indivíduo morto de
tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla, pelos ferimentos observados, foi em decorrência, muito
provavelmente, de ataque de um cão doméstico.
São conhecidos casos de transmissão de brucelose e febre aftosa dos bovinos para os
cervídeos; de cinomose e raiva de cachorros domésticos, que também podem atuar como reservatório
para leishmaniose, para as espécies de canídeos nativas. Sem um controle efetivo das condições de
saúde destas espécies, estas doenças podem ter um efeito bastante deletério na comunidade de
mamíferos silvestres a longo prazo.
A introdução de espécies exóticas é uma séria ameaça para a vida silvestre no mundo inteiro e
tem levado várias espécies nativas à extinção (PRIMACK, 1998). O cão doméstico interage com
espécies nativas por meio de predação, competição por recursos limitados e introdução de doenças
(como cinomose, parvovirose e raiva), ocasionando sérios danos a fauna silvestre (PRIMACK, 1998).
Cachorros domésticos costumam agrupar-se em matilhas e, nessa situação, podem matar
animais de grande porte, inclusive lobos-guarás (LACERDA, 2002). Na Estação Ecológica de Águas
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Emendadas vários casos de ataques de matilhas a animais silvestres foram relatados (MARINHOFILHO et al, 1998).
No Parque Nacional de Brasília foi estimado que nos últimos 20 anos a causa de mortalidade
mais frequente da fauna nativa pode ser atribuída ao ataque de cães (HOROWITZ, 1992 apud
LACERDA, 2002). A ocorrência de lobos-guarás no Parque Nacional de Brasília está de modo direto
relacionada à ocorrência de cães domésticos (LACERDA, 2002), indicando que os lobos
provavelmente evitam áreas ocupadas por cães.
Os cães e gatos podem interferir em vários aspectos na sobrevivência de populações
selvagens, além de competirem por alimentos com outros mamíferos, podem ser predados por grandes
felídeos, sendo um mecanismo de transmissão direta de doenças (SRBEK-ARAUJO et al., 2008).
Os canídeos silvestres em geral são susceptíveis a várias doenças comuns de cães domésticos
(FOWLER, 1986 apud CURI, 2005), entre elas cinomose, parvovirose, hepatite infecciosa e a raiva
são algumas das mais preocupantes em termos de conservação (FUNK, 2001).
No Parque Nacional das Emas em Goiás, encontraram-se testes sorológicos positivos para
leptospirose (20%), toxoplasmose (36%), neosporosse (8%) e parvovirose (56%), em seis lobos-guará
e dezenove cachorros-do-mato de vida livre. Tanto animais capturados no Parque como no entorno
revelaram positividade sorológica (SILVEIRA; JÁCOMO 2002).
Como o tratamento e a prevenção de doenças de animais domésticos por população de baixa
renda são precários, os cachorros domésticos que habitam as áreas próximas às áreas naturais podem
ser uma fonte importante de doenças para os lobos e outros carnívoros silvestres da FLONA DE
BRASÍLIA.
Adicionalmente, a transmissão de patógenos entre animais domésticos e selvagens é ainda
mais preocupante se estes estão em ambientes fragmentados, com baixa variabilidade genética e/ ou
expostos a patógenos emergentes, facilitando a extinção de espécies nativas.
Outro fator bem preocupante é a presença de javalis Sus scrofa, conforme citado pelos
entrevistados nas áreas 1, 3 e 4 da FLONA de Brasília. É uma espécie exótica agressiva e resistente
que vive em bandos. São mamíferos robustos, muito corpulentos, podem atingir até 200 kg de massa.
São vários os impactos ecológicos causados por esta espécie exótica: competição com espécies
nativas de porcos-do-mato e alteração do ambiente natural por fuçar, deslocando plantas nativas e
alterando solos principalmente de brejos e beira de rios; danificam as plantas da regeneração natural
das florestas, causando sérios danos a longo prazo; transmitem seis tipos de doenças, inclusive raiva,
leptospirose e febre aftosa (INSTITUTO HORUS, 2013).

4.3.5 Síntese das principais atividades desenvolvidas por estas populações dentro da FLONA de
Brasília
Os principais impactos socioambientais observados na Floresta Nacional de Brasília decorrem
principalmente da falta de regularização fundiária da área e do processo conturbado de implantação
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dos assentamentos, acampamentos e ocupação desordenada principalmente das áreas II, III e IV que
acontece desde o processo de criação até os dias de hoje.
O Assentamento 26 de Setembro dentro da Área I da FLONA de Brasília já havia se instalado
desde 1996, como núcleo rural antes da criação da UC, mesmo com a área sendo embargada na época
de instalação do assentamento pelo Ministério Publico Federal, o processo aconteceu de maneira tão
conturbada que as famílias não foram retiradas e realocadas em outro local, e no decorrer dos anos está
se tornando um loteamento urbano.
Entretanto na Área 2, ainda existem alguns moradores, principalmente os primeiros
assentados, que desenvolvem atividades relacionadas a agricultura para a de geração de renda, bem
como as atividades de subsistência, destacando-se as hortas e pomares.
Novos acampamentos de movimentos ligados a trabalhadores rurais “Sem-Terra” foram
instalados recentemente nas áreas III e IV e apesar de diversas negociações com os órgãos
responsáveis e o Ministério Público Federal, não houve encaminhamentos reais para a realocação
destas famílias.
A Área 3 também é uma das áreas com problemas fundiários de difícil solução, com
assentamentos consolidados desde 1996 como o Maranatha e demais localidades sendo que além dos
assentados, moradores principalmente do Córrego Cortado e Córrego Zé Pires, declararam que
compraram a propriedade de uma grande fazenda que foi desmembrada no passado.
A Área 3 da FLONA de Brasília apresenta características agrícolas, as propriedades possuem
atividades agrículas e pecuária que geram renda na propriedade , além das de subsistência, destaca-se
nessa área a produção de hortaliças.
As áreas I e IV são as menos habitadas, entretanto, na maioria das propriedades localizadas na
periferia dessas áreas verifica-se o desenvolvimento de atividades relacionadas a agricultura e turismo.
A utilização de áreas da FLONA para alimentação e criação de gado solto foi constatada nas
áreas III e IV.
O processo de mecanização da terra para o cultivo é uma prática comum na maioria das
propriedades entrevistas, tornando-se necessário um estudo para verificar o impacto desta atividade
sobre o solo, erosão e assoreamento dos cursos hídricos, e indicação de práticas agrícolas com menor
impacto sobre a UC.
A falta de destinação correta do lixo, tratamento de esgoto e incêndios florestais é um
problema apresentado em todas as áreas, comprometendo o solo, os cursos da água e a conservação da
integridade ambiental da UC.
Problemas de ordem social são apresentados principalmente nas áreas 2 e 3 sendo a maior
reivindicação dos moradores a necessidade de autorização para reformas de casas e barracos que em
alguns casos encontram-se praticamente sem condições de estrutura física para abrigar as famílias.
A impossibilidade de regularização de instalações de energia elétrica e a falta de segurança
pública principalmente nas áreas 2 e 3, constituem-se em dois outros problemas principais
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apresentados pelos entrevistados. As áreas de pinus sem manejo adequado segundo os entrevistados
constituem-se em locais para desova de corpos, depósito de lixo e realização de práticas religiosas.

5. VISÃO DA COMUNIDADE SOBRE A FLORESTA NACIONAL
No levantamento socioeconômico realizado por DICK, 2013 foram levantadas as visões das
comunidades sobre a Floresta Nacional de Brasília e nas reuniões abertas realizadas durante o período
do diagnóstico do PM, as quais sintetizamos a seguir.
A ocupação na Floresta Nacional de Brasília reflete na principal visão da comunidade
apresentada nas áreas II e III, os quais solicitam a redefinição dos limites da UC e apresentam dúvidas
sobre o que vai acontecer com a FLONA de Brasília, se vai continuar sendo UC ou não e a
necessidade de ter clara as regras do que pode ou não ser realizado na área.
Na opinião dos entrevistados a área deve ser preservar, é importante para conservação de
animais, entretanto, esperam pode viver plantando e dando uso para a terra de maneira certa e que os
moradores sejam respeitados.
De acordo com a reunião aberta com a presença de usuários da FLONA de Brasília, os atores
presentes listaram como importância da área, principalmente: Preservação/ Divulgação; Convívio com
a natureza, nas proximidades da área urbana; Educação Ambiental/ (fauna e flora) para as futuras
gerações; A importância da conservação das espécies nativas; Área de Educação Ambiental; Área para
aplicação do método escoteiro (vida ao ar livre, trabalho em equipe, desenvolvimento individual, etc);
e Resgatar o troperismo, com privilégio de não ser atropelado.
Os moradores da FLONA de Brasília conhecem a UC, sabem de seus limites e são detentoras
de informações sobre regras e legislação sobre ela aplicada.

Cenário Desejado.
De acordo com os dados apresentados, o principal cenário futuro que deve-se almejar é o
cenário que contemple a indenização ou realocação das famílias residentes na FLONA de Brasília para
locais adequados, com atendimento às necessidades básicas e menor impacto social e ambiental. A
partir da regularização fundiária da UC, a realização do manejo adequado da UC através das ações que
serão indicadas no plano de manejo, incluindo a realização de ações de educação ambiental na região
de influência da FLONA e o estabelecimento de parcerias com entidades governamentais e da
sociedade civil que podem se tornar aliados na gestão da UC, são fatores essenciais para que a Floresta
Nacional de Brasília passe a cumprir o papel para o qual foi criada.

6. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA
A FLONA de Brasília encontra-se sobre terras da TERRACAP e propriedades privadas. Na
Área 1 da FLONA são duas propriedades da TERRACAP segundo mapa fundiário cedido por esta
instituição através de contato pessoal em sua sede (Figura64):
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TERRACAP
QUINHÃO4 DE BENEDITO CARLOS DE OLIVEIRA
EXPROPRIADO: JOVELINO RODRIGUES E OUTROS
Matrícula 214.727
TERRACAP
QUINHÃO 12
EXPROPRIADO: GERALDO MEIRELES E JOVELINO B. PRIMO
Matrícula 90.977 e 90.978
A Área 2 da FLONA de Brasíliaestá sobre duas propriedades, sendo uma de posse da
TERRACAP e uma grande parte está sobre propriedade particular (Figura 65):
TERRACAP
EXPROPRIADO
GERALDO MEIRELES E
JOVELINO B. PRIMO
QUINHÃO 12
MATRÍCULAS 90.977 E 90978
SEGUNDA GLEBA DE CELESTINO JOSÉ DE ALCÂNTARA
EXPROPRIADO EM COMUM:
JOSÉ DOURADO DE OLIVEIRA
MATRÍCULA 54.275.
Expropriação significa que o imóvel rural que compõe herança pode ser objeto de
desapropriação, antes da partilha, para fins de reforma agrária, em razão de improdutividade. A Área 2
da FLONA foi criada sobre o Assentamento 26 de Setembro - INCRA.
A Área 3 da FLONA foi criada sobre 09 (nove) propriedades, todas particulares, sendo duas
propriedades em espólio5 e uma propriedade que não foi possível identificar a matrícula (Figura 66).
ESPÓLIO DE ABILIO BRAZ QUEIROZ
QUINHÃO 04
Matrícula 141.418 (R.1)
QUINHÃO 14
MATRÍCULAS:
91.012 (R.1) - 90.007 - 91.006 (R.1)
91.008 (R.1) - 90.009 - 91.007 (R.1)
91.000 (R.1) - 90.004 - 90.999 (R.1)
91.001 (R.1) - 90.005 - 21.406
3.098 (R.21 e R.23) - 174.719 (R.3)
JOÃO BRAZ PRIMO E BENEDITO BRAZ DE QUEIROZ
QUINHÃO 03
MATRÍCULA 141.987
BENEDITO CARLOS DE OLIVEIRA
QUINHÃO: 13
MATRÍCULA: 135.906
4

Parte atribuída a cada pessoa na divisão de alguma coisa.
Espólio significa patrimônio, isto é, todos os bens,direitos e obrigações deixadas por alguém que veio a falecer. É chamado juridicamente
pelo termo “de cujus”. O espólio irá responder por todas as dívidas do falecido e até por alguma condenação anterior a sua morte, ou por
qualquer ação, mas que seja de sua responsabilidade civil.
5
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MANOEL BRAZ DE QUEIROZ
QUINHÃO 05
PONCIANO BRAZ DE QUEIROZ
QUINHÃO 02
MATRÍCULA 141.987
BENEDITO CARLOS DE OLIVEIRA
QUINHÃO 13
MATRÍCULA 136.814
ESPÓLIO DE ANTONIO BRAZ DE QUEIROZ
QUINHÃO 01
MATRÍCULA141.987
JOVELINO BRAZ PRIMO
QUINHÃO 12
MATRÍCULA 90.998 (R.2)

Na Área 4 apenas uma pequena parte das terras pertencentes a FLONA de Brasília é da
União, 05 (cinco) propriedades compõe esta área (Figura 67):
ESPÓLIO DE ARTHUR RIBEIRO
QUINHÃO 07
TRANSC. 8.377
IMÓVEL EM COMUM
TERRACAP:: 21780,00ha.
EXPROPIADOS:
JOSÉ DA ABADIA DUTRA E OUTROS]JOSÉ MADEIRA
DISCRIMINATÓRIA DF DA UNIÃO
ADELINO T.PINTO
QUINHÃO 07ESPÓLIO DE JOANA RODRIGUES PRADO
QUINHÃO 08
MATRÍCULA 91.011 (R.1).
QUINHÃO 14
MATRÍCULAS:
91.012 (R.1) - 90.997 - 91.006 (R.1)
91.008 (R.1) - 91.009 (R.1) - 91.007 (R.1)
91.000 (R.1) - 91.004 (R.1) - 90.999 (R.1)
91.001 (R.1) - 91.005 (R.1) - 21.406
3.098 (R.21 e R23) - 174719 (R.3)
JOSÉ BRAZ DE QUEIROZ
QUINHÃO 09
MATRÍCULA 91.004 (R.1) e 91.002 (R.1).
Segundo a TERRACAP (2013) as ocupações presentes dentro da FLONA de Brasília não se
configuram em áreas passiveis de regularização fundiária, fato este causador de conflitos com a
criação da FLONA.
Segundo Decreto de Criação da Unidade, que autoriza a União a aceitar doação de imóveis
que menciona, cria a Floresta Nacional de Brasília, e dá outras providências, em seu Art 1º cita:
Fica a União autorizada a aceitar a doação de imóveis que lhe faz a Companhia
Imobiliáriade

Brasília-TERRACAP,

constituídos

de

áreas

com

o

total,

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília

91

aproximadamente, de nove mil, trezentos e quarenta seis hectares e duzentos e
oitenta e um centiares, localizados no Distrito Federal.

Porém, as terras de posse da TERRACAP não foram doadas para o administrador,
atualmente ICMBIO, e tal como fala o Art. 3º do referido Decreto:
Efetivada a doação de que tratam os artigos anteriores, fica criada a Floresta
Nacional de Brasília, em Brasília, no Distrito Federal, com o objetivo de promover o
manejo de uso múltiplo e de forma sustentável dos recursos naturais renováveis, a
manutenção e proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade do Cerrado, a
recuperação de áreas degradadas, a educação florestal e ambiental, a manutenção de
amostras do fragmento do ecossistema e o apoio ao desenvolvimento sustentável dos
recursos naturais das áreas limítrofes.

Paralelamente a ocupação de todo o território de Brasília, ocorreram ocupações clandestinas
que eram realizadas por forças políticas de ocasião, formando loteamentos irregulares, de tendência
agrícola, e que aos poucos passaram a ser parcelados desde final da década de 1960. Próximo a região
que hoje são as áreas 1 e 2 da FLONA de Brasília ocorreram ocupações que formaram-se sob
influência das comunidades de Caixa d´Água e Mamoeira. Nas proximidades das áreas 3 e 4 ocorre a
partir de 1960 a ocupação humana através de projetos de assentamentos agrícolas, e ao mesmo tempo,
de forma clandestina, chácaras formaram-se próximos dos principais córregos.
Nas proximidades da FLONA, conforme entrevista concedida por João Aquino (AQUINO,
2012), morador posseiro da Área 3 da FLONA relata que no final da década de 1960 já havia
ocupações clandestinas próximas da Área 1, e onde estão as caixas d´água da CAESB, ao sul da Área
2, onde também ocorriam ocupações a partir do início dos anos 1970 com famílias relocadas de outras
ocupações.
Conforme Aquino (2012), a partir de 1966 muitas famílias que não conseguiram terras no
assentamento clandestino Caixa D´Água, fixaram-se na Mamoeira. Posteriormente em 1971 o grupo
desta invasão foi transferido pelo GDF próximo na área do Parque Nacional de Brasília. No início da
década de 1970, os assentados dispersaram-se e muitos foram para as áreas próxima a Brazlândia,
ocorrendo ocupações na Área 3 formando as comunidades hoje presentes nos córregos Zé Pires,
Cortado e Rio Descoberto, terras que estavam em processo de desapropriação e pertenciam a fazenda
Chapadinha.

A ocorrência das ocupações nas áreas de conservação e mananciais muitas vezes

estiveram associados aos incentivos e a especulação de terras através de oportunidades políticas.
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Figura 64: Situação Fundiária da Área 1 da FLONA de Brasília.
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Figura 65: Situação Fundiária da Área 2 da FLONA de Brasília.
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Figura 66: Situação Fundiária da Área 3 da FLONA de Brasília.
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Figura 67: Situação Fundiária da Área 4 da FLONA de Brasília.
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7. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES
As informações apresentadas abaixo possuem como fontes principais de dados o Censo
Agropecuário do IBGE (2006) e dados disponíveis no Zoneamento Ecológico- Econômico do DF (GDF,
2010a, 2010b, 2010c). Para tanto, tais informações apresentam diferenças em sua área amostral, tendo em
vista que no levantamento do IBGE foram analisados 3.955 estabelecimentos rurais e o Zoneamento
Ecológico-Econômico apresenta dados de 18.473 estabelecimentos.
Grande parte desta diferença no número de estabelecimentos pode estar relacionada ao diferente período
de amostragens (2006-2010), e ao acelerado processo de parcelamento do solo no Distrito Federal, que eleva
o número de estabelecimentos, os quais muitas vezes continuam caracterizados como rurais.
Considerando que os dados do IBGE trazem apenas os dados referentes ao Distrito Federal, sem menção
às Regiões Administrativas, foram utilizados os dados do Zoneamento Ecológico-Econômico para melhor
caracterização local, cujos dados seguem descritos a seguir:

7.1. Características dos estabelecimentos agropecuários
Segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE, 2006 foram registrados 3.955 estabelecimentos
rurais no Distrito Federal, que abrangem uma área total de 251.320 hectares do estado. Destes
estabelecimentos, 57,52% são próprios e ocupam 60,50% da área, tendo na sequencia 17,85% de
estabelecimentos arrendados, ocupando 21,69% de área.
O processo de parcelamento do solo na área rural do Distrito Federal é um fenômeno comum, de
acordo com a EMATER –DF, “o Distrito Federal conta hoje com 18.473 propriedades rurais, sendo que mais
da metade deste total é formada por pequenas propriedades, com área menor que 5 hectares”(GDF, 2010c,
p.71).
A Colônia Agrícola Alexandre Gusmão, localizada dentro da Área de Proteção Ambiental da Bacia
do Rio Descoberto (APARD) e no entorno da FLONA de Brasília, é uma das áreas onde esse processo de
subparcelamento do solo está concentrado e “pode ser considerado bastante intenso e diversificado,
apresentando diversos tipos de uso, tais como chácaras de lazer, áreas cultivadas (agricultura familiar e
hortifrutigranjeiros) e núcleos urbanos isolados” (GDF, 2010c, p.74).
Também é comum e crescente o parcelamento do solo na área urbana, sendo que vários não
respeitam as legislações urbanísticas, apresentam problemas com titularidade de terra e estão localizados em
locais ambientalmente inadequados. Sendo em 2006, identificados pela Subsecretaria de Análise de
Parcelamentos Urbanos (SUPAR/SEDUH), 513 parcelamentos irregulares do solo no DF. Esses
parcelamentos possuem características urbanas e 347 foram cadastrados como informais, dos quais “317
deles encontravam-se implantados, ou seja, apresentam sistema viário aberto e divisão de lotes, contando, ou
não, com edificações e sistemas de infraestrutura” (GDF, 2010c, p.19).
As Regiões Administrativas com maior índice de parcelamento de solos são Sobradinho, Taguatinga,
Planaltina, Ceilândia, SCIA e São Sebastião (GDF, 2010c)
De acordo com a SEDUH (2006) apud GDF (2010c), em 2006 também estimava-se que cerca de
24% da população do DF (545.651 habitantes), residiam em parcelamentos irregulares, e

dos 317
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parcelamentos informais 200 encontravam-se em áreas urbanas e 117 em áreas rurais, aumentando cada vez
mais a pressão para ocupação dessas áreas.
Desses parcelamentos informais, “verifica-se que 191 parcelamentos são de baixa renda, 119 de
média renda e 07 são de alta renda. Em termos de população, 369.692 habitantes são de baixa renda, 158.484
são de média renda e 5.402 são de alta renda (GDF, 2010c, p.20)

7.2. Produção Agropecuária
Em 2007, o setor agropecuário contribuiu com apenas 0,58% do produto interno bruto (PIB) do
Distrito Federal, e o setor industrial com 8,7%. Destaque para o setor de serviços que contribuiu com 93,16%
do PIB (GDF, 2010a).
Em nível nacional o setor agrícola do DF, contribui com apenas 0,3% da produção agrícola nacional
de cereais, oleaginosas e leguminosas. No entanto, quando considerada a produtividade média por hectare o
DF fica atrás apenas do estado de Santa Catarina (GDF, 2010a).
De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) apud
(GDF, 2010a) existiam em 2010 no DF 17.915 imóveis rurais, ocupando uma área aproximada de 245.000
hectares. A maioria dessas propriedades (81%) apresentavam uma área de 02 a 25 hectares, e em metade do
total das propriedades a área varia entre 02 e 05 hectares. O módulo rural mínimo é de 5 hectares para o
Distrito Federal.
As atividades agropecuárias desenvolvidas no DF representam apenas 0,7% das atividades
econômicas desenvolvidas. De acordo com o anuário estatístico do DF apud (GDF, 2010a) as principais
regiões envolvidas nesta atividade são Planaltina, Paranoá, Brazlândia, Sobradinho e São Sebastião.

7.2.1. Características da Produção
As terras nos estabelecimentos agropecuários podem ser utilizadas de diferentes formas, com
lavouras, pastagens, matas e/ou florestas, sistemas agroflorestais, e áreas não ocupadas (Tabela 26).
No Distrito Federal, a área rural total é ocupada principalmente com lavouras temporárias (34,78%),
seguido de pastagens plantadas em boas condições (16,83%) e de Matas e/ou florestas naturais destinadas à
preservação permanente ou reserva legal (18,58%), além de outros usos (Tabela 10). As atividades
econômicas da propriedade rural, no DF, dividem-se em lavouras temporárias, lavouras permanentes,
horticultura e floricultura, produção de sementes, mudas e outras formas de propagação vegetal, pecuária e
criação de outros animais, produção florestal e florestas plantadas, pesca e aqüicultura.
No Distrito Federal a maioria dos estabelecimentos rurais é destinada a pecuária e criação de
animais, com percentual de 38,41%, seguido de lavoura permanente (34,46%) lavoura temporária (21,04%) e
horticultura e fruticultura (4,53%) (Tabela 11).
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Tabela 10: Utilização das terras nos estabelecimentos, por tipo de utilização, no Distrito Federal.
Utilização dos Estabelecimentos
Matas e/ou florestas

Sistemas agroflorestais

Matas e/ou florestas naturais
UF,
Mesorregião,
Microrregião

Total de
Nº/%

estabelecimentos

e Município

Área total
(ha)

Matas e/ou florestas naturais

( exclusive área de

destinadas à preservação

preservação permanente e as

permanente ou reserva legal

áreas em sistemas

Florestas plantadas
com essências florestais

Área cultivada com espécies
florestais também usada para
lavouras e pastejo de animais

agroflorestais)
Estabele-

Área

Estabele-

Área

Estabele-

Área

Estabele-

Área

cimentos

(ha)

cimentos

(ha)

cimentos

(ha)

cimentos

(ha)

Distrito

Nº

3955

251320

2086

46705

511

11163

116

3025

64

916

Federal

%

100,00%

100,00%

52,74%

18,58%

12,92%

4,44%

2,93%

1,20%

1,62%

0,36%

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

Continuação...
Utilização dos Estabelecimentos
Área não ocupada com lavouras, pastagens, matas e/ou florestas

UF,
Mesorregião,
Microrregião

Total de
Nº/%

estabelecimentos

e Município

Tanques, lagos, açudes e/ou
Área total
(ha)

área de águas públicas para

Construções, benfeitorias ou
caminhos

exploração da aquicultura

Terras degradadas
(erodidas, desertificadas,
salinizadas, etc.)

Terras inaproveitáveis para
agricultura ou pecuária
(pântanos, areais, pedreiras,
etc.)

Estabele-

Área

Estabele-

Área

Estabele-

Área

Estabele-

Área

cimentos

(ha)

cimentos

(ha)

cimentos

(ha)

cimentos

(ha)

Distrito

Nº

3955

251320

500

461

3632

5427

58

814

332

5531

Federal

%

100,00%

100,00%

12,64%

0,18%

91,83%

2,16%

1,47%

0,32%

8,39%

2,20%

...Continuação
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Tabela 11: Estabelecimentos e área total, por classes da atividade econômica, no Distrito Federal.
Estabelecimentos e área total, por classes da atividade econômica
Produção de
UF,

sementes,

Mesorre

Produção de

Produção de

gião,

lavouras

lavouras

temporárias

permanentes

Microrre

Nº/

gião

%

e

Estab
elecimen

Federal
%

Produção

Produção

criação de

florestal -

florestal -

outros

florestas

florestas

animais

plantadas

nativas

Pesca

Aquicultura

Estab

Estabel

Estab

Estab

Estab

Estab

ele-

e-

Áre

e-

Áre

e-

Áre

ele-

ele-

Áre

ele-

ele-

Áre

e-

Áre

ciment

a

ciment

a

ciment

a

cimen

cimen

a

cimen

cimen

a

ciment

a

Área

tos
3955

formas de
propagação

cimen

Nº

outras

Pecuária e

vegetal

o

Distrito

floricultura

Área

tos

Municípi

Horticultura e

mudas e

25132
0

832

Estabel

os
1098
38

1363

os
207
26

100,0

100,0

21,04

43,7

34,46

8,25

0%

0%

%

0%

%

%

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

Estabel

179
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Quanto à produção das lavouras temporárias no DF, destacam-se a produção de canade-açúcar, o feijão de cor em grão, feijão fradinho em grão, mandioca, milho em grão, soja e
trigo em grãos. Na lavoura permanente destaca-se o cultivo de laranja e café (GDF, 2010a).
Brazlândia destaca-se pela produção de hortaliças “(1º lugar do DF) e de frutíferas (2º
lugar do DF), com destaque para a atividade produtiva das glebas que compõe o Projeto
Integrado de Colonização Alexandre Gusmão – PICAG” (GDF 2010b, p.110)
Em 2009, os maiores valores de produção alcançados estavam relacionados ao cultivo
de hortaliças, “seguido da produção de grandes culturas, frutíferas e da floricultura” (GDF,
2010b, p.110).
Na produção de hortaliças destacaram-se no período de 2006 a 2009 as regiões
administrativas de Brazlândia, Paranoá, Planaltina e Ceilândia, seguido das demais regiões
administrativas (GDF, 2010b).
Na produção de grandes culturas no período de 2006 a 2009, destacaram-se as regiões
administrativas de Planaltina e Paranoá, sendo que Planaltina teve uma produção aproximada de
380.000 toneladas, enquanto Paranoá a produção foi de aproximadamente 250.000 toneladas
(GDF, 2010b).
Destaca-se como grandes culturas o plantio de arroz, café beneficiado, feijão, milho,
soja, trigo e sorgo (GDF, 2010b).
A maior produção de frutíferas no mesmo período aconteceu na RA Planaltina, seguida
de Brazlândia, Paranoá, Sobradinho e demais regiões administrativas (GDF, 2010b).
Na produção agropecuária, Planaltina destacou-se no período de 2006 a 2009 na criação
de rebanhos bovinos, mantendo uma média aproximada de 31.000 cabeças. A segunda maior
produção esta em Paranoá, seguido de Brazlândia, Sobradinho, Gama, São Sebastião e demais
regiões administrativas (GDF, 2010b).
No mesmo período Paranoá também liderou a criação de suínos com um rebanho médio
aproximado de 80.000 cabeças, seguido de Planaltina que em 2009 chegou a um rebanho
aproximado de 59.000 cabeças. O rebanho das demais RAs não ultrapassaram 11.000 cabeças
(GDF, 2010b).
Planaltina também destaca-se na criação de aves, sendo que em 2009 chegou a um
rebanho de mais de 7.000.000 animais, enquanto Brazlândia, a segunda maior produtora de
aves, alcançou a produção de 2.000.000 animais (GDF, 2010b).
Segundo o GDF (2010a), no DF há 180 produtores orgânicos e mais de 450 em
processo de transição para esta atividade, que ocupam 430 hectares destinados a práticas
agrícolas e 594 hectares de pastagem, somando 1.024 hectares de práticas orgânicas.
Segundo o Censo Agropecuário de 2006, no Distrito Federal, do total de 3955
estabelecimentos rurais, 4,7% adotam a agricultura orgânica sendo, deste total, 14,91%
certificados por entidade credenciada e 85,09% não certificadas.
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Apesar de ser pequena a produção agropecuária do DF, essa atividade não deixa de
causar problemas ambientais como a:
“ocorrência de processos erosivos, a elevada demanda hídrica para as
culturas irrigadas (maior ênfase na bacia do rio Preto), a contaminação dos
recursos hídricos por defensivos e fertilizantes e a questão do desmatamento
da cobertura vegetal de Cerrado provocando a perda de biodiversidade”
(GDF, 2010a, p. 101).

A produção agropecuária é responsável pela oferta de inúmeros empregos, conforme
apresentado na figura 68. De acordo com a EMATER (2009) apud GDF (2010b), em 2009,
Planaltina chegou a um índice de 6.000 empregados, seguido de São Sebastião com uma faixa
entre 4.000 e 5.000 empregados, Gama também com uma faixa entre 4.000 e 5.000 empregados
e as demais RAs que juntas totalizavam aproximadamente 16.000 empregados.
Em 2008 foram registrados 32.984 empregos gerados pelo setor rural, destacando-se a
cultura de hortaliças, com 62% de empregos contabilizados, seguido de grandes culturas
(19,6%), pecuária (12,75) e frutíferas (3,8%) (GDF, 2010b).

Figura 68: Número de empregos na área rural do Distrito Federal por região administrativa no ano de
2009 (* - inclui as áreas de Samambaia e Taguatinga / ** - inclui as áreas do Lago Norte, Vicente Pires,
Cana do Reino e Lago Oeste e *** - inclui áreas do Riacho Fundo, Park Way e Lago Sul). Fonte:
EMATER/DF - Gerência de Programação e Orçamento (Dados disponibilizados em 2011) apud GDF
(2010b).

Este diagnóstico foi realizado com base em dados pretérito e complementado com a
interpretação de imagens para as regiões sem informações. Foi realizada a caracterização dos
tipos de cobertura vegetal e o mapeamento dos principais padrões de uso da terra, identificando
assim, as principais atividades urbanas, agrícolas, pecuárias, minerais, entre outras que são
desenvolvidas na área. Destacamos também o uso do solo e os problemas ambientais
decorrentes no entorno da Unidade, mais precisamente dentro do território da APA Bacia do
Rio Descoberto.
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Embora o início da ocupação do Cerrado tenha ocorrido na época dos bandeirantes,
período no qual foram criadas as primeiras cidades no interior do país, somente nas últimas
décadas é que o bioma Cerrado passou por significativa transformação de sua cobertura vegetal
natural (UNESCO, 2002). Segundo o Inventário Florestal Nacional - IFN (GREENTEC, 2010)
isso decorreu, principalmente, devido à mudança abrupta proporcionada pela modernização das
técnicas produtivas e no próprio modo de vida da população, mas principalmente pelo processo
de antropização provocado pela implantação do Distrito Federal.
O trabalho realizado pela UNESCO em 2002, denominado "Vegetação no DF –
Tempo e Espaço" demonstrou uma significativa perda de cobertura vegetal entre 1953 e 1998,
onde cerca de 57% da cobertura de vegetação de Cerrado na região do DF foram convertidos em
áreas agrícolas e/ou urbanas.
Baseado no histórico de ocupação descrito nos trabalho da Unesco (2002), ZEE-RIDE
(2008), IFN (2009) e MMA (2010) e complementado pelo resultado do trabalho realizado pelo
ZEE-DF (2010), percebe-se que as maiores taxas de desmatamento ocorrreram no período entre
1973 a 1998, se considerarmos o DF como um todo, e a partir daí registrou-se menores taxas de
conversão das áreas naturais em áreas antropizadas. Entretanto, se analisarmos algumas bacias
como é o caso da bacia do Paranoá, percebe-se que a partir de 1994 houve um incremento no
processo de urbanização que perdura até os tempos de hoje (Meneses, 2010;Roig et al., 2013).
Avaliando-se dos estudos já realizados, percebe-se que a maioria dos trabalhos
analisaram o padrão de uso da terra, na escala de 1:100.000 (ZEE-DF e IFN, 2009) e
apresentaram uma chave de classificação pouco detalhada para o diagnostico nos limites da
APA Bacia do Rio Descoberto. Os únicos estudos em escala de maior detalhe são o da
TERRACAP (2009), Nunes (2011), Nunes e Roig (submetido), e Roig et al. (2013). Esses
estudos foram realizados utilizando o mosaico ortorretificado da TERRACAP de 2009. Desse
modo, os estudos serviram de referência para este trabalho após a sua confrontação com os
outros dados como, por exemplo, os mapas confeccionados pelo ZEE (2009) e IFN (2009).
Um dos problemas enfrentados na construção do mapa de uso e cobertura do solo está
na definição da chave de classificação. Os mapas da UNESCO (2002) têm uma classificação
bem descrita, porém não apresentam uma chave que permita hierarquizar as categoria o que
dificulta a comparação como os mapas mais recentes, principalmente quando os mapas estão
em diferentes escalas. Já a GREENTEC (2009) na elaboração do Mapa da Vegetação e das
Classes de Cobertura/Uso da Terra do Distrito Federal no contexto do Inventário Florestal
Nacional (IFN) de 2009 adotou como referência a classificação da cobertura vegetal natural
baseado nos trabalhos da FAO (2008), IBGE (1992), e Ribeiro e Valter (1988).
O ZEE (2010) no seu estudo sobre o processo de uso e ocupação do DF apresenta um
detalhamento para as áreas urbanas e agrícolas. Porém, não adota uma chave de classificação,
mas sim, uma subdivisão única sem definição de cada classe .
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Já os estudos realizados no âmbito do projeto AGUA-DF desenvolvido pela UnB
(Instituto de Geociências e Faculdade de Tecnologia) em parceria com a CAESB e instituições
alemãs, apresentam um detalhamento da chave para as áreas antropizadas e em que se destacam
os estudos de Meneses (2008), Banzhaf et al. (2009), Meneses & Roig (2010), Nunes (2011),
Rene et al. (2011, 2013), Roig et al. (2013).
Neste estudo foi realizada uma adaptação para o atendimento das demandas da
FLONA e seu entorno, buscando posteriormente um melhor zoneamento sobre os usos do solo
atuais da UC.
A chave de classificação foi elaborada por profissional especialista na área no
processo de elaboração do plano de manejo desta Unidade. Para a classificação foi utilizada a
ortofoto de 2013 cedida pela TERRACAP.
Os trabalhos desenvolvidos culminaram na confecção do mapa de uso do solo na
escala de 1:50.000 mas também disponibilizado na escala original.
Numa visão regional, percebe-se que o mapa de uso mostra que a cobertura vegetal
nativa do bioma cerrado está totalmente fragmentada. Os principais fragmentos estão próximos
aos córregos e encostas. Praticamente todas as principais elevações e topos de morro já foram
desmatadas ou se encontram com vegetação em algum estágio de regeneração (Figuras 69, 70,
71 e 72).
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Figura 69 - Mapa de Uso do Solo da FLONA de Brasília, área 1.
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Figura 70 - Mapa de Uso do Solo da FLONA de Brasília, Área 2.
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Figura 71 - Mapa de Uso do Solo da FLONA de Brasília, Área 3.
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Figura 72 - Mapa de Uso do Solo da FLONA de Brasília, Área 4.

107

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília

108

Segundo o Governo do Distrito, a região de Brazlândia se destaca pela produção de
hortaliças “(1º lugar do DF) e de frutíferas (2º lugar do DF), com importância para a atividade
produtiva das glebas que compõe o Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão – PICAG”
(GDF 2010b, p.110). Essa região também responde por mais de 13% da produção total do Distrito
Federal, alcançando 38,73% da produção de hortaliças, respondendo ainda por quase um terço da
produção de frutas do DF (NCA, 2008, p.145).
Observa-se áreas menores dispersas por toda a região da FLONA, principalmente ao longo
da DF-180. Percebe-se ainda que, o tipo de uso do solo dessas áreas passou por um processo de
evolução, sobretudo, nas regiões com uma maior densidade de casas, caracterizando assim, um subparcelamento do território. Esse sub-parcelamento gerou os loteamentos denominado no ZEE-DF
(2009) de áreas Agro-Urbanas, termo seguido neste trabalho. A Colônia Agrícola Alexandre Gusmão,
destaca-se como uma das regiões em que esse processo de sub-parcelamento do solo está concentrado.
Segundo o GDF, nessa região “[...] pode ser considerado bastante intenso e diversificado,
apresentando diversos tipos de uso, tais como chácaras de lazer, áreas cultivadas (agricultura familiar e
hortifrutigranjeiros) e núcleos urbanos isolados” (GDF, 2010c, p. 74).
Este processo também é bastante intenso nos municípios de Águas Lindas de Goiás e Padre
Bernardo, regiões que começaram a tomar características de áreas urbanas. Na região da APARD,
localizada no município de Padre Bernardo, os parcelamentos foram autorizados pela Prefeitura
Municipal por meio de decretos que caracterizavam a “zona de expansão urbana do município” (NCA,
2008, p 43).
Já no município de Águas Lindas, existe um intenso processo de conversão dos tipos de uso
rural (chácaras) para loteamentos irregulares com características urbanas. Segundo Ariza (2010), no
município existiam 18 loteamentos não autorizados, mas que estavam em fase de regularização.
Dentre esses loteamentos, o do Setor Coimbra, localizado dentro da APARD, onde residiam cerca de
3000 famílias. Portanto, neste relatório, a área foi classificada como regiões Agro-Urbanas (ZEE,
2009).
Considerando agora as áreas urbanas na região, viu-se que ocupam cerca de 4% da área total.
Dentre as áreas, destacam-se as cidades de Brazlândia, uma pequena faixa de Ceilândia e Taguatinga,
além da área urbana do Município de Águas Linda de Goiás. Essas áreas são predominantemente
residenciais, já consolidadas, com uma taxa de ocupação maior que 70% (áreas impermeabilizadas).
Vale destacar que o processo de transformação do território rural para urbano ocorre
predominantemente nas regiões geomorfológicas mais elevadas e planas, ou seja, nas áreas de recarga
dos aquíferos subterrâneos, sejam do sistema poroso ou fraturado. Essa transformação pode
comprometer tanto a quantidade quanto a qualidade das águas subterrâneas. Devido à proximidade do
reservatório que abastece grande parte da população do DF, é fundamental que haja um processo de
saneamento básico adequado para a garantia da qualidade das águas, principalmente para a área de
expansão de Águas Lindas de Goiás.
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O Uso do Solo apresentado evidencia a necessidade de ações efetivas de conservação e
planejamento territorial no entorno da FLONA, tendo em vista que as regiões administrativas e
municípios que abrangem esta UC estão se urbanizando rapidamente, e o parcelamento do solo
advindo deste crescimento traz impactos negativos ao ambiente, colocando em conflito os usos
requeridos pela população inserida na bacia com os objetivos e usos permitidos nesta UC.
De acordo com GDF (2009, p. 7):
As pressões socioambientais, tais como especulação imobiliária, invasões,
presença de animais, despejo de lixo, erosões, desmatamentos e destruição das
cercas de proteção existentes, geram um impacto direto sobre o Lago, evidenciando
a necessidade de sua proteção e a finalização da implantação da Faixa de Proteção
de 125 m.

Destacam-se ainda os problemas verificados na bacia do Rio Descoberto, destacando-se
entre os principais “[...] processos erosivos generalizados, impermeabilização do solo nas áreas
urbanas, desmatamentos nas áreas de entorno, invasões das margens dos recursos hídricos por
atividades agrícolas, e finalmente, pela expansão desenfreada da cidade de Águas Lindas (GDF, 2009,
p. 7).
Quanto à agricultura, Santos (2012) mencionou que há grandes áreas no lado de Goiás, e que
em algumas regiões encontram-se localizados grandes produtores de morango, e hortifrutigranjeiros.
Informou, no entanto, que essas produções dependem de água para irrigação, a qual é captada do lago
do Descoberto, ressaltando que futuramente haverá um conflito por este uso da água, pelo risco de
escassez.
Percebe-se que os conflitos de uso na região FLONA de Brasília são complexos e entender
sua dinâmica e contexto é uma importante estratégia para a mediação destes conflitos. Neste sentido, a
seguir são apresentadas informações sobre a região, focando no parcelamento do solo de sua região e
área de inserção comunidades rurais da RA de Brazlândia e município de Padre Bernardo e ocupações
pelo movimento Sem-Terra, enquanto subsídio para o planejamento desta UC.
O parcelamento do solo rural que tem como uma das conseqüências a redução das vazões dos
cursos da água e assoreamento são alguns dos impactos ambientais negativos observados, decorrentes
desse processo (GDF, 2010c).
Também é comum e crescente o parcelamento do solo na área urbana, sendo que vários estão
localizados em locais ambientalmente inadequados.
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Comunidades Rurais Localizadas Região Administrativa de Brazlândia - DF
A seguir são apresentados dados do Índice de Desenvolvimento Comunitário Rural (IDCR)6,
realizado pela EMATER –DF em 2010, em 04 comunidades rurais localizadas no interior da APA
Bacia do Rio Descoberto e localizadas na Região Administrativa de Brazlândia, sendo elas: 1) Orla do
Descoberto, 2) Chapadinha, 3) Assentamento Gabriela Monteiro e 4) Assentamento Betinho.
O IDCR apresenta variáveis relacionadas a 06 eixos principais: bem estar, econômico,
cidadania, apropriação tecnológica, agroecologia e ambiental. A seguir são apresentados os pontos
relevantes da pesquisa que auxiliam na caracterização do uso do solo, e práticas desenvolvidas e que
podem subsidiar as ações de manejo a serem propostas no plano de manejo da APA Bacia do
Descoberto.
As propriedades localizadas na Orla do Descoberto somam um número aproximado de 73
propriedades rurais, e envolve parte das comunidades INCRA 6, INCRA 7, INCRA 8, pertencentes a
região administrativa de Brazlândia, e INCRA 9, pertencente a região administrativa de Ceilândia.
Destaca-se que grande parte da área rural de Brazlândia está inserida no Projeto de
Assentamento Alexandre Gusmão (PICAG), no qual foram implantados diversos núcleos para abrigar
“os administradores do projeto, além de estradas e vias vicinais, canais de irrigação e reservatórios
para atendimento às propriedades rurais. Desses núcleos, o INCRA 8 foi o que mais se desenvolveu e
hoje se apresenta com características urbanas (NCA, 2008).
Neste Plano de Manejo foram identificados parcelamentos irregulares do solo especialmente
no INCRA 09 - Gleba 03, INCRA 07 – Gleba G e reserva F – Gleba 03, além de ocorrer mudança de
atividade agrícola para chácara de lazer no INCRA 7.
Segundo Caesb (2013), a ocupação desordenada no INCRA 8 tem causado dados a qualidade
ambiental, como a contaminação do solo da região e área do Lago Descoberto, contrariando a
legislação prevista para esta área. Em vistorias realizadas pela Caesb ao INCRA 8, inserido na Zona de
Contenção da Área Rural 1 (ZCAR-1), foram identificados irregularidades decorrentes da ocupação
desordenada, culminando com os seguintes impactos ambientais, segundo Caesb (2013, p.28-30):
Aumento da impermeabilização do solo, e, consequentemente, elevação do
escoamento superficial, que pode acarretar em agravamento e deflagração dos
processos erosivos;
Carreamento de lixo e substâncias nocivas provenientes do escoamento de águas
pluviais, comprometendo a qualidade da água do Lago Descoberto;
O adensamento populacional gera incremento na geração de esgotos sanitários,
comprometendo a eficiência dos sistemas individuais de tratamento de esgotos
(fossas sépticas e sumidouros), podendo gerar transbordamentos das fossas e
consequente contaminação do solo. Outro risco de contaminação se dá pela elevação

6

O valor do IDCR indica o estado de sustentabilidade, das pessoas e das famílias dessa comunidade no momento
em que foi realizado o levantamento de campo (EMATER, 2011).
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do nível do lençol freático, devido ao reservatório do rio Descoberto,
comprometendo o tratamento e disposição final dos sistemas individuais;
Em grande parte da APA, houve a invasão de gramíneas exóticas, notadamente com
predominância do capim braquiária (Brachiaria sp) e do capim meloso ou gordura
(Melinis minutiflora P. Beauv.);
A vegetação nativa existente nas áreas urbanizadas se limita à ocorrência de
indivíduos arbóreos isolados, distribuídos de forma aleatória;
A formação de processos erosivos de pequeno porte nas áreas com solo sem
cobertura vegetal.

Medidas de contenção e mitigação foram propostas, como a instalação do sistema de
esgotamento sanitário proposto para o INCRA-8, buscando o transporte e tratamento dos esgotos e a
minimização da contaminação dos solos e águas superficiais subterrâneas, que são utilizadas como
manancial para abastecimento da população local. O empreendimento localiza-se em área de
drenagem direta do Lago Descoberto, no interior da APA Bacia do Rio Descoberto, em área de 58
hectares, com população estimada em 5.844 moradores (CAESB, 2013).
Esta localidade do INCRA-8, considerada área urbana consolidada, impermeabilizada pelas
residências e ruas asfaltadas, é habitada por população de classe baixa, com densidade populacional
elevada. A infraestrutura local inclui posto policial, escola, correios, sistema de coleta de lixo, posto de
saúde, sistema de drenagem pluvial e abastecimento de agua. Nas proximidades, também são
identificados alguns plantios de eucaliptos, remanescentes do Cerrado e chácaras agrícolas (CAESB,
2013).
No INCRA 6, está localizado o condomínio de águas do Rodeador, que é outorgado pela
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (ADASA) e além de
favorecer a qualidade da água, facilita a produção de hortaliças (EMATER, 2010). O condomínio foi
fundado em 1976 e possui estatuto próprio o qual versa sobre as regras de utilização da água, direitos e
deveres dos condôminos...
Art 3º O condomínio tem por objetivo essencial o de promover o
desenvolvimento social e econômico da sua área de atuação, através do
fornecimento de água a todos os parceleiros integrantes do sistema, oferecendo-lhes
o emprego dos modernos processo tecnológicos e racionais dessa atividade,
respeitando as leis vigentes do país, notadamente as que tratam de recursos hídricos
e meio ambiente (Estatuto do Condomínio do Sistema de Irrigação Rodeador, 2002,
p.1).

Segundo informações do plano de manejo da APA Bacia do Rio Descoberto, está havendo
ocupações irregulares em áreas próximas ao Rodeador (DALLACORTE, 2012b), em ação que merece
atenção da gestão da UC.
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O assentamento Betinho está localizado na região administrativa de Brazlândia próximo a
Torre da Radiobraz e o Assentamento Gabriela Monteiro no INCRA 7.
Nessas 04 comunidades a EMATER pesquisou 295 unidades produtivas das 484 cadastradas,
conforme apresentado na tabela 12.

Tabela 12: Número de unidades produtivas existentes e pesquisadas pela EMATER – DF, 2010.

Unidade Local da
EMATER - DF
Alexandre Gusmão
Alexandre Gusmão
Alexandre Gusmão
Brazlândia

Comunidade

Unidades produtivas
Existentes
73
150
21
240
484

Orla do Descoberto
Chapadinha
Gabriela Monteiro
Betinho
Total

Unidades Produtivas
Pesquisadas
56
101
18
120
295

Fonte: EMATER, 2011.
Das propriedades pesquisadas, o acesso a água ainda é um obstáculo para as propriedades
localizadas na comunidade Chapadinha, sendo que 98% das propriedades não têm acesso à água o ano
todo, seguida do assentamento Gabriela Monteiro (61%), Orla do Descoberto (18%) e assentamento
Betinho (7%), com propriedades que encontram-se na mesma situação (EMATER, 2011).
Poucas propriedades não possuem energia, sendo que na Orla do Descoberto, 98% das
propriedades possuem energia, na comunidade Chapadinha 93%, e nos assentamentos Gabriela
Monteiro e Betinho, 89% e 95% das propriedades respectivamente, possuem energia (EMATER,
2011).
Nas quatro comunidades estudadas, mais de 80% das residências tem sistema de energia
distribuído pela Companhia Energética de Brasília (CEB) (EMATER, 2011).
Quanto ao destino dos dejetos, destaca-se as propriedades localizadas na Orla do Descoberto,
com 70% dos dejetos sendo lançados em fossas sépticas. Nas demais localidades, mais de 60% dos
dejetos são lançados em fossa negra ou seca, com destaque para a localidade Chapadinha, com 88%
(Tabela 13) (EMATER, 2011).

Tabela 13: Destino dos desejos nas comunidades estudadas pela EMATER – DF, 2010.
Orla do
Descoberto
4%

Lançado em reator
biológico
Lançado em fossa
70%
séptica
Lançada em fossa
21%
negra ou seca
Fonte: EMATER, 2011.

Chapadinha

Betinho

0%

Gabriela
Monteiro
6%

9%

28%

20%

88%

67%

76%

0%

O destino do lixo é inadequado em todas as localidades estudadas, aonde mais de 55% das
propriedades pesquisadas não separam o lixo, com destaque para a localidade Chapadinha aonde esse
índice chega a 79%, Gabriela Monteiro 61%, Betinho 66% e Orla do Descoberto 57% (EMATER,
2011).
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Conforme apresentado na tabela 14, é comum a prática de queimar o lixo que não é separado
em todas as comunidades, em especial no assentamento Gabriela Monteiro (50%) e no assentamento
Betinho (40%). Também é comum entregar o lixo para algum sistema de coleta nas propriedades
localizadas na Orla do Descoberto (38%) e na Chapadinha (58%).

Tabela 14: Destino do lixo que não é separado, nas comunidades estudadas pela EMATER – DF, 2010.

Entrega
Enterra
Queima
Joga nos
arredores

Orla do
Descoberto
38%
2%
16%
2%

Chapadinha
58%
3%
17%
1%

Gabriela
Monteiro
0%
11%
50%
0%

Betinho
5%
12%
40%
9%

Fonte: EMATER - DF, 2011.

A maioria das propriedades que separam o lixo da comunidade da Orla do Descoberto (30%)
e Chapadinha (18%) enterram o lixo seco, e nos assentamentos Gabriela Monteiro (39%) e Betinho
(23%) queimam o lixo seco.
No entorno da FLONA de Brasília, dentro da APA Bacia do Rio Descoberto, encontra-se
localizada a Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Brazlândia (ACOBRAZ). Segundo atual
presidente da associação, a mesma foi criada em 1992, tendo atualmente 22 pessoas na associação.
A Acobraz funciona na mesma área onde havia um lixão que recebia os
resíduos sólidos coletados pelos caminhões do Setor de Limpeza Urbana (SLU), do
governo distrital. Os catadores trabalhavam em péssimas condições ambientais e
sem qualquer proteção. Com o passar dos anos, vendo os catadores como aliados, o
próprio SLU deu início a várias parcerias com a comunidade de catadores, que
passou a se equipar a partir de então com a receber máquinas, caminhões, o galpão e
o próprio terreno de sua sede (CENTCOOP-DF, 2010, p.1)

Este mesmo presidente destacou que trabalham na separação do lixo e vendem os produtos
selecionados, cujo recurso fica para a própria associação. São aproximadamente 30 a 40
toneladas/mês, destinados para Capital Reciclável, em Taguatinga, e INCRA 06. Mencionou que o
lixo orgânico vai para o aterro da estrutural, o qual é levado pela Valor Ambiental, juntamente com
demais rejeitos e que nas quartas-feiras há coleta seletiva de lixo realizada pela Sustentare, que leva
até a ACOBRAZ.
Nas 04 comunidades estudadas, a maioria das propriedades apresenta algum sistema de
cultivo ou criação que geram renda na propriedade, com índices de análise que variam entre
propriedades que possuem até dois sistemas de cultivo e propriedades que possuem mais de cinco
sistemas.
É comum para 38% das propriedades estudadas na Orla do Descoberto, utilizar técnicas de
conservação de solo, sempre que necessário, assim como para 82% das propriedades da comunidade
Chapadinha e 30% das propriedades do assentamento Betinho. No assentamento Gabriela Monteiro a
maioria das propriedades (39%) realizam utilizam alguma técnica “de vez em quando”.
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A maioria das propriedades estudadas utilizam algum tipo de adubação química, com
destaque para a comunidade Chapadinha, aonde 85% das propriedades utilizam sempre que
necessário. Nos assentamentos Betinho e Orla do Descoberto, 62% e 57% das propriedades,
respectivamente, também utilizam sempre que necessário. No assentamento Gabriela Monteiro, 44%
das propriedades utilizam “de vez em quando”.
O sistema mais comum de irrigação utilizado na Orla do Descoberto (71%) é aspersão
convencional, assim como na Chapadinha (44%) e Assentamento Betinho (43%). Destaca-se a
utilização de pivô central e aspersão de canhão no Assentamento Betinho (20%) e gotejamento na
Chapadinha (35%).
A prática mais comum de mecanização utilizada nas propriedades estudadas baseia-se em
arar e gradear a terra, sendo que 76% das propriedades da comunidade Chapadinha utilizam esta
técnica, seguidos de 63%, 59% e 44% das propriedades localizadas respectivamente nas comunidades
assentamento Betinho, Orla do Descoberto e Assentamento Gabriela Monteiro.
Mais de 60% das propriedades das comunidades Chapadinha (67%), assentamento Gabriela
Monteiro (78%) e Betinho (80%) não possuem criação de bovinos, caprinos, ovinos e eqüinos e
apenas 29% das propriedades da Orla do Descoberto não possuem tal atividade. Destaca-se que não
foi verificado o tamanho dos rebanhos.
Sessenta e nove por cento das propriedades estudadas da comunidade Chapadinha e 61% das
propriedades do assentamento Gabriela Monteiro possuem criação de suínos e aves. No assentamento
Betinho e Orla do Descoberto, apenas 32% e 20% respectivamente possuem tal atividade.
É comum a prática de produção de base agroecológica em 56% das propriedades estudadas
do assentamento Gabriela Monteiro e 43% das propriedades da Orla do Descoberto. Nas outras duas
comunidades o índice não chega a 10%.
O índice de utilização de agrotóxicos nas propriedades estudadas varia entre aquelas que
usam em até 25% da área e aquelas que usam em mais de 75% da área, conforme apresentado na
tabela 68. Destaca-se que 44% das propriedades do assentamento Gabriela Monteiro não utilizam,
seguidos da Orla do Descoberto (38%), Chapadinha (32%) e assentamento Betinho (24%) que também
não utilizam agrotóxicos.
Por outro lado, 51% das propriedades da comunidade Chapadinha utilizam agrotóxicos em
até 25% da área, seguido das comunidades Orla do Descoberto (32%), assentamento Betinho (36%) e
Gabriela Monteiro (17%) que utilizam agrotóxicos na mesma proporção (Tabela 15).

Tabela 15: Utilização de agrotóxicos nas propriedades estudadas pela EMATER – DF, 2010.

Usa em mais de 75%
da área
Usa em até 75% da
área

Orla do
Descoberto
2%

Chapadinha

Betinho

3%

Gabriela
Monteiro
0%

5%

3%

0%

5%

3%
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Usa em até 50% da
área
Usa em até 25% da
área
Não utiliza
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16%

11%

0%

30%

32%

51%

17%

36%

38%

32%

44%

24%

Fonte: EMATER - DF, 2011.

O destino das embalagens de agrotóxicos que são utilizadas é incerto em 55%, 25% e 12%
das propriedades localizadas nas comunidades Chapadinha, Orla do Descoberto e assentamento
Betinho, respectivamente. E 16% das propriedades da Orla do Descoberto, queimam as embalagens,
assim como também ocorre a utilização desta prática na Chapadinha (5%), assentamentos Gabriela
Monteiro (6%) e Betinho (7%).
O maior índice de utilização de fogo para limpeza da área nas propriedades estudadas está no
assentamento Betinho com 14%, seguido da Orla do Descoberto (9%) e Chapadinha (7%).
As principais funções das propriedades estudadas estão relacionadas a moradia e produção,
conforme apresentado na tabela 16, e os menores índices estão relacionados a prestação de serviços,
com destaque para a Orla do Descoberto, com 9% das propriedades exercendo a função.

Tabela 16: Funções das propriedades estudadas pela EMATER – DF, 2011.
Orla do
Chapadinha
Gabriela Monteiro
Descoberto
Prestação de
9%
0%
0%
serviços
Preservação
18%
6%
44%
ambiental
Lazer
25%
9%
44%
Moradia
88%
99%
94%
Produção
77%
93%
94%
Fonte: EMATER - DF, 2011.

Betinho
1%
3%
29%
94%
77%

8. ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
A seguir são apresentados alguns programas desenvolvidos na região de abrangência da
FLONA de Brasília ou próximas da UC que foram identificados durante a realização das entrevistas e
reuniões abertas.
•

Programa de Produção Ecológica Integrada Sustentável
Durante as entrevistas realizadas na Área 2 foram identificadas propriedades que fazem parte

do programa de Produção Ecológica Integrada Sustentável (PAIS), desenvolvido pelo SEBRAE,
EMATER – DF, Banco do Brasil e EMBRAPA.
“O programa é desenvolvido em comunidades de baixa renda com o objetivo de
contribuir com a inclusão econômica-social, e proporcionar melhor qualidade de
vida de forma integrada e sustentável. Está baseado no desenvolvido da agricultura
sem o uso de produtos tóxicos e aliada a preservação do meio ambiente, através da
utilização de técnicas simples, o modelo busca: Reduzir a dependência de insumos
vindos de fora da propriedade; Diversificar a produção; Utilizar com eficiência e
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racionalização os recursos hídricos; Alcançar a sustentabilidade em pequenas
propriedades e Produzir em harmonia com os recursos naturais” (MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2013).

Figura 73: Identificação de propriedade participante do PAIS (A). Sistema de produção adotado pelo PAIS (B).
Fotos: Edilaine Dick.

•

Programa Adote uma Nascente
Na Área 4, foram identificadas duas propriedades que fazem parte do Programa Adote Uma

Nascente, criado em 2001, pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do
Distrito Federal, é gerenciado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito
Federal (IBRAM) e desenvolvido em parceria com as administrações regionais, EMATER – DF e
demais parceiros. O programa “tem como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida e
disponibilidade de recursos hídricos por meio de ações de preservação, recuperação e conservação de
nascentes” (LIMA, EMERICH, MALDANER, 2008, p.2).
A nascente a ser adotada pode estar localizada na própria propriedade ou em área cadastrada
no programa, podendo se constituir em áreas publicas ou privadas. A pessoa física ou jurídica
interessada em fazer parte do programa pode exercer o papel de “padrinhos” ou “adotantes”, sendo
esse ultimo responsável pela preservação e recuperação da nascente. “Os padrinhos são voluntários
que dispõem de recursos para contribuir através de doações na recuperação e manutenção das
nascentes adotadas” (LIMA, EMERICH, MALDANER, 2008, p.3).
Através do programa também são desenvolvidas diversas atividades de educação ambiental,
como palestras, confecção de material didático e participação dos estudantes em áreas e processo de
plantio (LIMA, EMERICH, MALDANER, 2008).
Em 2008, o maior número de nascentes cadastradas no programa estavam localizadas na Bacia
do Rio Descoberto, sendo 26 na região administrativa de Brazlândia e 04 na região administrativa de
Taguatinga (LIMA, EMERICH, MALDANER, 2008).
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Figura 74: Processo de recuperação de Área de Preservação Permanente, realizado na Área 4, através do
Programa Adote uma Nascente. Fotos: Edilaine Dick.

•

Projeto Descoberto Coberto
A partir de solicitação realizada em 2009, pelo Ministério Público do Distrito Federal e

Territórios, iniciou-se a elaboração de projeto piloto visando a reflorestar a faixa de proteção do Lago
Descoberto e inclusão efetiva da comunidade no processo de preservação ambiental da área, que
passou a se dar por meio da Associação de Produtores e Protetores da Bacia do Descoberto (PróDescoberto) (DESCOBERTO COBERTO, 2013).
Em 2010 teve inicio o Projeto Descoberto Coberto. O projeto é gerenciado por um grupo de
trabalho formado por instituições do governo federal (Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis, ICMBio), instituições do governo do distrito federal (Secretária de Agricultura Pecuária e
Abastecimento – SEAPA, ADASA, IBRAM e CAESB) e da sociedade civil através da Associação
Pró-Descoberto (DESCOBERTO COBERTO, 2013).
Segundo informações divulgadas pelo IBRAM, em novembro de 2012, já haviam sido
plantadas “mais de 139 mil mudas em 39 propriedades rurais existentes na orla do Lago e em
propriedades que estão à beira dos seus afluentes”, o projeto prevê atender as 73 propriedades rurais
localizadas nas margens do Lago (IBRAM, 2013).
•

Turismo e a artesanato na região de abrangência da FLONA de Brasília
Os diferentes tipos/modalidades de turismo existentes no Brasil apresentam-se como

potenciais quando falamos de desenvolvimento sustentável e quando são praticados de maneira que
sejam levados em consideração o patrimônio natural, cultural e histórico da área em que será
desenvolvida essa atividade. “A atividade turística e a criação de unidades de conservação podem ser
aliadas para se garantir a proteção e a conservação de remanescentes naturais, gerando benefícios para
a localidade e os municípios em que está inserida a unidade” (PROCHNOW, 2009).
Brazlândia é uma região administrativa que se destaca pelo potencial turístico, especialmente
pelo turismo rural, com suas mais de 40 propriedades familiares que oferecem alimentos orgânicos,
artesanato e atividades de lazer em meio à paisagem ricas em vegetação e agua, a ponto de ser
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considerada como “O lado verde de Brasília”. Destaca-se também pela expressiva produção de
morangos e pelo maior santuário da América Latina (GDF, 2012).
A “Festa do Morango” realizada em Brazlândia pela Associação Rural e Cultural Alexandre
Gusmão (ARCAG) foi frequentemente citada pelos moradores como um importante evento que agrega
pessoas de todas as regiões do DF e permite a visitação nas propriedades produtoras do morango.
Outras festas populares foram citadas principalmente pelos moradores da Área 3, entre elas o
“Encontro da Mãe com Filho”, “Folia de Reis”, “Festa do Divino Espírito Santo de Brazlândia”,
“Festa do Leite” em Goiás. Na Área 2 a principal festividade destacada foi a comemoração do
aniversário do assentamento realizada no dia 26 de setembro.
Alguns locais foram identificados pelos moradores por desenvolverem atividades relacionadas
ao turismo, como a Chapada Imperial, Instituto Teosófico, Rancho Paraná, Pesque-Pague na
localidade Rodeador, Sitio Alegria, entre outros locais que estão localizados próximos da FLONA de
Brasília.
Foi citado também na Área 2 o Clube Bola de Ouro e na Área 3 a Chácara do Jovani.
Atividades de turismo também são desenvolvidas na Área 1, por ciclistas, muladeiros e grupos de
caminhadas.
Na Área 3 da FLONA de Brasília foram identificadas 04 propriedades (03 foram
entrevistadas) que desenvolvem algum tipo de atividade relacionada ao turismo, essas propriedades
em geral são utilizadas para o desenvolvimento de retiros religiosos e atividades de lazer como
almoços de final de semana, piscinas e quadra de futebol, dependendo da estrutura da propriedade, e
ainda uma pessoa declarou que tem interesse em no futuro trabalhar com restaurante rural.
Na Área 4 da FLONA de Brasília um entrevistado declarou que aluga a propriedade para
realização de eventos de maneira ainda incipiente, foi também identificada uma propriedade inserida
parcialmente na FLONA aonde é desenvolvido o turismo pedagógico. Outro proprietário declarou ter
interesse em trabalhar com turismo rural.
Destaca-se que nas áreas 2 e 3 da FLONA de Brasília, respectivamente 16 e 09 entrevistados
declararam que desenvolvem algum tipo de artesanato, que em alguns casos serve como geração de
renda complementar na família. Em geral o artesanato produzido envolve trabalhos manuais com
gesso, renda, crochê, costura, biscui, material reciclável, bordados, tapetes e colchas de retalhos, entre
outros.
Poucas propriedades nas quatro áreas da FLONA de Brasília produzem alimentos de forma
artesanal como doces, queijos e geléias ou outros.
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Figura 75: Artesanato produzido na Área 2 da FLONA de Brasília. Fotos: Edilaine Dick (A, B,C) e Marcos
Alexandre Danieli (D).

9. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES BIÓTICOS E ABIÓTICOS
9.1. Clima
As informações aqui apresentadas são resultado que abrange sete estações pluviométricas de
superfície em operação durante anos do período entre 01/01/1971 a 31/12/2012, e uma meteorológica
que cobre outros três parâmetros avaliados, referentes à temperatura máxima e mínima, umidade
relativa do ar e direção do vento.

Para avaliação da precipitação na FLONA de Brasília oito estações pluviométricas foram
analisadas. Das quais sete são operadas pela Companhia de Saneamento do Distrito Federal (CAESB)
e uma operada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), sendo a responsável a Agência Nacional de
Água (ANA).

9.1.1. Precipitação na FLONA de Brasília
Analisando a precipitação média mensal observada em cada uma das estações pluviométricas (Tabela
17) e sua área de influente, para as quatro Áreas da FLONA de Brasília, o período de menor
precipitação, em todas as áreas, é o de maio a setembro (Figura 76). O padrão de precipitação é
uniforme nas quatro áreas, entretanto existe pequena de variação entre as precipitaçãoes em cada área
se a análise for em um dado mês, por exemplo, em janeiro a maior precipitação média foi na Área 1 e
a menor foi na 4, em fevereiro foi observada maior média na Área 4.

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília

120

Tabela 17: Estações pluviométricas e Área 1nfluente
1
na FLONA de Brasília.

FLONA
FLONA 1

FLONA 2
FLONA 3
FLONA 4

Estação
Jatobazinho
Taguatinga ETA RD
Jockey Club
Jatobazinho
Jockey Club
ETA Brazlândia
Brazlândia Quadra 18
ETA Brazlândia
Jatobazinho

Área (km²)
Área Total (km²)
15,33
33,53
16,08
2,12
0,21
9,96
9,75
10,32
30,71
20,39
18,43
19,26
0,83
TOTAL
93,46

Levando em consideração área da FLONA, a precipitação média e a Área 1nfluente
1
de cada
estação são possíveis estimar a precipitação média da FLONA via média ponderada, de forma a ter
maior precisão da chuva média ao longo da série histórica.
A média mensal de precipitação de cada área da FLONA de Brasília está apresentada na
Figura 76.
A média anual de precipitação na Área 1 da FLONA é de 1487,55 mm, na Área 2 da FLONA
é de 1487,97 mm, na Área 3 da FLONA é de 1517,14 mm e na Área 4 da FLONA é de 1513,67 mm.

Figura 76: Precipitação média mensal na FLONA de Brasília.
Br

9.1.2 Temperaturas
emperaturas mínima e máxima
De acordo com os dados históricos, os maiores picos de temperatura diária, que chegaram a
35,8 °C, são no mês de outubro (Figura
Figura 77). Porém, conforme mostra o gráfico acima, a média mensal
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da temperatura máxima diária é maior nos meses de agosto e setembro, chegando a 28,5 °C e 27,9 °C,
respectivamente.

Figura 77: Temperaturas máximas, médias e mínimas mensais da série histórica.
se que a diferença entre a maior e a menor média da temperatura máxima,
Ainda, nota-se
registradas nos meses de agosto e maio, respectivamente, é de 3,3 °C.
Em relação à média mensal da temperatura mínima diária tem-se
tem se um comportamento regular
descendente até o mês de junho e ascendente até dezembro. No mês de junho, a temperatura mínima é
mais baixa em até 4,4 °C em comparação a temperatura mínima de toda a estação
estação de verão.
Com base em toda série histórica, a média anual da temperatura máxima é de 26,68 °C,
enquanto a média anual da temperatura mínima é de 16,42 °C.
Entre essas oscilações diárias de temperatura, tem-se
tem se que a temperatura média anual é de
20,8 °C.

9.1.3 Umidade Relativa do Ar
Analisando o comportamento da Umidade Relativa do Ar ao longo da série histórica é
possível observar uma maior incidência de períodos de seca mais intensa nos últimos 8 anos (Figura
78).
se notar que apenas os meses de julho de 1973 e agosto de 1974 apresentaram médias
Pode-se
mensais abaixo de 40%, respectivamente, de 38% e 39,3%. De 1994 até 2012, doze meses registram
média inferior a 40%, sendo que, agosto de 2004 apresentou uma média de 29% de umidade relativa.
Ainda, vale ressaltar que de toda a série histórica apenas depois de 2004 se observou a ocorrência de
dois meses do ano abaixo desse limiar de 40%, em análise.
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Figura 78: Média mensal da umidade relativa do ar da série histórica.

A média mensal da umidade não supera 80% em nenhum dos meses do ano mantém-se no
máximo em 76 a 78% nos meses de outubro a fevereiro, e chegando a 47% no mês de julho. Vale
ressaltar que mesmo julho apresentando a menor média mensal, são nos meses de agosto e setembro
que se registra os dias mais secos do ano, aproximando-se
aproximando se a 10% de umidade em diversos registros ao
longo da série histórica.
A umidade relativa do ar varia bastante ao longo do dia, como se pode observar na Figura 79,
onde é apresentado a umidade em três diferentes períodos do dia, as 00h:00min,
00h:00min, 12h:00min e as
18h:00min, ao longo do ano de 2012.
Independente
ndependente da estação do ano a umidade relativa no final do dia é normalmente bastante
inferior às demais, além de acontecerem ao longo do ano. É possível observar, também, que a partir da
segunda quinzena
inzena do mês de julho até a segunda quinzena do mês de setembro não há ocorrência de
umidade superior a 80% nesses horários de registros e no ano em análise (2012).

Figura 79.. Umidade relativa horária referente ao ano de 2012.

A umidade relativa média mensal está apresentada na Figura 80,
80 que mostra o
comportamento da umidade ao longo do ano de acordo com a média histórica.
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Nota-se
se que a média mensal da umidade não supera 80% em nenhum dos meses do ano.
Mantém-se
se no máximo em 76 a 78% nos meses de outubro a fevereiro, e chegando a 47% no mês de
julho. Vale ressaltar que mesmo julho apresentando a menor média mensal, são nos meses
m
de agosto e
setembro que se registra os dias mais secos do ano, aproximando-se
aproximando se a 10% de umidade em diversos
registros ao longo da série histórica.

Figura 80: Média mensal da umidade relativa do ar da série histórica.

Direção do vento
Na Figura 81 é apresentada a direção do vento mensal característica ao longo da série
histórica.

Figura 81: Direção do vento referente à série histórica.

Em relação aos ventos vindos do norte, observa-se
observa se que em apenas sete anos da série histórica
essa direção foi característica e apenas ao longo dos meses de outubro e novembro.
Aos ventos Noroeste há uma maior incidência quando comparado aos ventos vindo do Norte,
porém também é característico de alguns meses, neste caso, dezembro e janeiro, quando ocorrido.
Os ventos vindos do oeste, sudoeste e sul não são característicos em nenhum mês do ano ao
longo da série histórica, sendo que há pouquíssimas ocorrências ao longo do dia e ao longo dos anos.
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Os ventos sudestes, leste e nordeste são bastante característicos ao longo do ano e ao longo
da série histórica. Porém nota-se
se quando há maior incidência de ventos leste ao longo do ano, não há
presença considerável de ventos sudeste e vice-versa.
vic
Os ventos nordeste são característicos dos meses finais do ano, quando maior incidência.
Ainda, é possível observar que há anos praticamente sem ventos durante todos os meses e
que não há um comportamento regular e comum onde se possam tirar conclusões
conclusões incisivas e
contundentes.
Em relação à velocidade do vento média mensal é possível observar na Figura 82 a
distribuição ao longo da série histórica e que a variação está principalmente entre 1,5 e 3 m/s.

Figura 82: Média mensal da velocidade do vento da série histórica.

Um 2012 a maior presença é de ventos considerados calmos, onde
onde não há identificação de
direção específica (Figura 83). Quando há uma velocidade superior e a possibilidade de identificação
de direção, a maior incidência é de ventos vindos do nordeste e do sudeste, ao longo do ano. Durante o
mês de novembro do ano de 2012, observa-se
observa se uma maior quantidade de ventos vindo do noroeste.

Figura 83:: Direção do vento referente ao ano de 2012.
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9.2. Geologia
A FLONA de Brasília encontra-se dentro do contexto geológico regional, está localizada no
setor oriental da Província Estrutural do Tocantins (ALMEIDA, 1977), mais especificamente, na parte
central da Faixa de Dobramentos e Cavalgamento Brasília (MARINI et al., 1981; ALMEIDA &
HASUI 1984). Segundo Marini et al. (1984) o arcabouço estrutural desta Faixa é representado,
principalmente, por sistemas de falhas (empurrões e cavalgamentos) e dobramento de varias
magnitude e intensidade cujo entendimento é imprescindível para o estabelecimento da distribuição
das unidades geológica e da estratigrafia do Distrito Federal/Goiás.
A região do Distrito Federal e Entorno é constituída em grande parte por rochas
metassedimentares dobradas, de baixo grau metamórfico, fácies xisto-verde, pertencentes a quatro
conjuntos litológicos distintos: os grupos Paranoá, Canastra, Araxá e Bambuí . Os grupos Paranoá e
Canastra apresentam idade meso/neoproterozóica e os grupos Araxá e Bambuí, idade neoproterozóica
(Dardene 2000; ZEE-RIDE, 2003; Campos, 2004),
Coberturas detrítico-lateríticas com expressivos pacotes de latossolos, cobertura arenosa
indiferenciada e os aluviões holocênicos, marcam o desenvolvimento das Formações Superficiais no
Terciário-Quaternário e Quaternário respectivamente a partir de processos relacionados a ciclos
morfológicos do período pós-Mesozóico (ZEE-RIDE, 2003).

9.2.1 Geologia da FLONA de Brasília
A FLONA de Brasília, assim como a maior parte do território nacional, não é alvo de
estudos geológicos de semi-detalhe ou detalhe (escala superior a 1:50.000). Desta forma, o
conhecimento da geologia aqui apresentado é baseado nos trabalhos realizados no Distrito Federal que
cobrem a área de estudo. Entre os estudos existentes, pode-se destacar como os mais importantes, os
trabalhos de Faria (1995), Freitas-Silva & Campos (1998) e ZEE (2008), todos na escala de 1:100.000.
Os trabalhos de Faria (1995) e Freitas-Silva & Campos (1998) possui grande importância,
pois descreve as unidades litológicas do Grupo Paranoá que cobrem integralmente a área de estudos.

9.2.2 Unidades geológicas da FLONA de Brasília
Das unidades geológicas encontradas na região do Distrito Federal e entorno, somente o
Grupo Paranoá aflora na região da FLONA de Brasília. Este grupo corresponde a uma sequência
psamo-pelito-carbonatada que se estende desde o Distrito Federal, a sul, até próximo da confluência
dos rios Paranã e Tocantins no Estado de Goiás (Andrade Ramos, 1958), sendo constituído por 11
unidades formais (Faria, 1995; Freitas-Silva & Campos; 1998), conforme apresentado nas figuras 84,
85, 86 e 87.
Entre estas unidades litoestratigráficas do Grupo Paranoá, na região da FLONA de Brasília,
são encontras os seguintes conjuntos geológicos da base para o topo: Unidade Ardósea (MNPpa);
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Unidade Metarritimito Arenoso (MNPpr3); Unidade Quartzito Médio (MNPpq3); e Unidade
Metarritimito Argiloso (MNPpr4) (Figuras, 84, 85, 86 e 87).
Unidade Ardósia (MNPpa) - Ocorre na divisa entre a bacia do Descoberto e a bacia do
Paranoá, ocupando 100% da Área 2 e uma pequena parte na extremidade Leste da Área 1 da FLONA.
As rochas que compõem esta unidade são capeadas por um espesso latossolo argiloso o que dificulta a
sua identificação e descrição. Os poucos afloramento conhecidos no Distrito Federal, ocorrem fora da
FLONA, onde são descritos a presença de ardósias de aspecto homogêneo, de coloração roxa quando
alteradas ou cinza-esverdeadas quando frescas. Próximo ao contato com a unidade superior, como é o
caso da Área 1 da FLONA, ocorrem intercalações síltico-argilosas milimétricas a centimétricas, com
tonalidade vermelha a rosada onde inicia a passagem para a unidade de metarritmitos que a recobre.
As ardósias apresentam uma foliações metamórficas (clivagem ardoseana) bem marcante e na maioria
dos afloramento estão intensamente fraturadas. A única estrutura sedimentar observada é a laminação
plano-paralela próximo ao topo da unidade.
Unidade Metarritmitos Arenosos (MNPpr3) - Esta unidade ocorre somente a Área 1 da
FLONA pertencente a bacia do Ribeirão das Pedras.
É caracterizada por uma intercalação, alternância, de extratos predominantemente
centimétricos de quartzitos, metassiltitos, metargilitos e metalamintos micáceos impondo à rocha um
caráter rítmico, além de alguns leitos de ardósia na base. A predominância de termos arenosos é
importante, justificando deste modo a denominação desta sequência como unidade de metarritmito
arenoso.
Segundo ZEE a distribuição espacial e a proporção de cada uma das frações granulométricas
permitiram que esta unidade fosse subdividida, na região do Distrito Federal, em duas subunidades
denominadas, informalmente, da base para o topo, de subunidades R3a e R3b, porém para a área do
DF e em espacial a região da FLONA de Brasília estas não foram cartografadas, de modo que, no
mapa apresenta esta unidade é indivisa.
Unidade Quartzito Médio (MNPpq3) - Esta unidade normalmente sustenta as chapadas mais
elevadas do DF e entorno (ex. Domo de Brasília). Aflora nas Áreas 1 e 4 da FLONA de Brasília. É
marcada por contatos bruscos e concordantes sobre a Unidade Metarritmito Argiloso (MNPpr3).
Segundo Freitas-Silva e Campos (1998) esta unidade é caracterizada por quartzitos de granulometria
fina a média, com raros leitos de granulação grossa, constituídos por grânulos bem arredondados de
quartzo e bem selecionados, evidenciando uma maturidade textural, de coloração rosa ou branca a
cinza claro, silicificados. A estrutura sedimentar dominante é o acamamento plano-paralelo, com
espessura de até 20cm, sobretudo na parte inferior da unidade. Alem do acamamento original, são
observadas estratificação cruzada tabular de porte médio, poucas cruzadas acanaladas, cruzadas tipo
espinha de peixe, marcas onduladas simétricas e assimétricas, com predomínio de crista sinuosa. Com
espessuras de 25 a 30m, apresentam intercalações de metarritmito de geometria lenticular de até 10m
de espessura, próximo ao topo e a base.
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Figura 84: Mapa Geológico da FLONA de Brasília, Área 1.
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Figura 85: Mapa Geológico da FLONA de Brasília, Área 2.
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Figura 86: Mapa Geológico da FLONA de Brasília, Área 3.
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Figura 87: Mapa Geológico da FLONA de Brasília, Área 4.
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Unidade Metarritmitos Argilosos (MNPpr4) - Trata-se da única unidade aflorante na Área 3
e divide com a unidade Quartzito Médio a Área 4 da FLONA. Seu contato com a Unidade MNPpq3 é
nitidamente gradacional, onde a frequência e espessura dos bancos de quartzitos diminuem
progressivamente até o contato. Segundo Farias (1995) e Silva (2003) no Distrito Federal, esta unidade
é representada por um metarritimito homogênio com intercalações centimétricas regulares de
metassiltitos, metargilitos e quartzitos finos a médios, feldspáticos, nas cores cinza esverdeado a cinza
escuro ou amarelo e vermelho quando intemperizados, interestratificados com camadas de 1 a 3cm
podendo localmente atingir até 50cm de espessura. Os pelitos são sericíticos e ricos em magnetita.
Segundo Freitas-Silva & Campos (1998) e Campos (2004) a maior proporção de material pelítico e a
pequena espessura dos níveis arenosos são importantes parâmetros para a classificação desta unidade
na escala de afloramentos e para sua distinção dos demais ritmitos do Grupo Paranoá, na região do
Distrito Federal.

9.2.3 Geologia estrutural da FLONA de Brasília
A compilação dos estudos existentes, em especial a síntese apresentado no ZEE-DF
descrevem a existência de diferentes arranjos de estruturas, os quais foram agrupados em F1, F2, F3,
F4 e F5. Segundo Campo (2004)... "cada uma das fases de deformação estão intimamente
relacionadas à propagação das frentes de cavalgamentos que estruturaram a região e, com exceção
da fase F5, eminentemente rúptil, todas as demais são caracterizadas por estruturas dúcteis-rúpteis,
materializadas pelos próprios planos de cavalgamentos e por dobramentos, com ou sem foliações
associadas, denominados, respectivamente de dobramentos D1, D2, D3 e D4".
O arcabouço estrutural desenvolvido por esta sucessão de fases deformacionais é marcado
por uma mega estruturação dômica resultado do padrão de interferência dos dobramentos entre as
dobras D2/D3, aproximadamente coaxiais e coplanares, com as dobras da Fase D4, onde destacam-se
os domos estruturais de Brasília, Pipiripau e Sobradinho. Segundo a literatura, os principais sistemas
de cavalgamentos encontrados no Distrito Federal e entorno são os Sistemas de Cavalgamento Paraná,
São Bartolomeu/Maranhão e Descoberto.
Neste contexto as Áreas 1 e 2 da FLONA de Brasília encontram-se localizada no flanco
oeste do Domo de praticamente sobre o eixo este-oeste do Braquianciclinal do Domo Já a Área 4 é
caracterizada por um intenso dobramento formando antifome com duplo caimento do seu eixo da
direção N70E-S70W em afloramento observa-se dobramentos com padrão em chevron com o relatado
por Silva (2003). Na Área 3 praticamente não há afloramentos de modo que não se tem muitas
informações sobre o seu contexto estrutura.
Com relação a Fase F5 de caráter rúptil, de grande importância para o condicionamento
hidrogeológico, Silva (2003) e Diniz (2008) analisando as atitudes de estruturas da unidade quartzitos
Q3, de lineamentos medidos nas foto aéreas e imagem Landsat TM identificou uma direção
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preferencial N10-20E coincidindo com as famílias de fraturas de direção N15E de alto ângulo,
descritas por Freitas-Silva & Campos (1998).

9.2.4 Geologia econômica
A caracterização do potencial mineral e a exploração mineral foi definida a partir das
informações levantadas junto ao Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM e a Gerência
de Monitoramento Ambiental do IBRAM e confrontada com o diagnóstico do potencial mineral do
ZZE-DF (ZEE, 2008) e ZEE-RIDA (CPRM, 2003)
Os terrenos pertencentes ao Distrito Federal e Entorno, sob o ponto de vista da geologia
econômica, podem ser considerados pobres, uma vez que o seu contexto geológico, até onde se
conhece, não foi propício a geração de importantes depósitos minerais. Segundo os Diagnósticos do
Meio Físico realizados para o ZZE do Distrito Federal (ZEE, 2008) e para o ZEE da RIDA (CPRM,
2003) são conhecidas apenas algumas ocorrências restritas de ouro nas regiões do Córrego do Ouro e
ao sul do vale do Rio São Bartolomeu e de fosfato no médio vale do Rio São Bartolomeu. Ambas sem
importância econômica significativa. Considerando o exposto, pode-se dizer que a vocação mineral do
DF e Entorno está restrita a materiais para uso na construção civil e água potável de mesa e mineral,
com destaque para extração de Calcário.
Assim, a FLONA, inserida neste contexto geológico, apresenta uma escassez de bens
minerais. São reconhecidas nas áreas da FLONA depósitos de argila na Área 1 (Figura 84), de areia
nas Áreas 1 e 4 (Figuras 84 e 87), associados a unidade Quartizito Médio. A análise dos processos
minerários juntos ao DNPM revelou a existência de um requerimentos de pesquisa para quartzito

na Área 1 da FLONA e uma área disponibilizada na Área 3 da FLONA (Figuras 84 e 86).
As jazidas de cascalho laterítico ocorrem principalmente associado ao Metarritimito
Argiloso MNPpr4) recoberto por latossolos e plintossolos petroplínticos (couraças lateríticas).
A quantificação dessas jazidas é dificultada pela sua sazonalidade e pela curta vida útil. Estas
lavras são, normalmente, ativas por alguns meses, durante a construção ou reforma de
estradas ou da implantação de algum loteamento, ou ainda para outros tipos obras de
infraestrutura. Outro aspecto que dificulta o mapeamento do avanço deste tipo de extração é
que as obras de infraestrutura viária não registram suas caixas de empréstimo, em geral,
paralelas ao seu traçado (ZEE-DF, 2008). Extrações deste tipo de bem mineral foram
cadastradas pela SEMAR na Área 3 da FLONA (Figura 86).
9.3. Geomorfologia e Relevo
9.3.1 Geomorfologia da FLONA de Brasília
A análise dos mapas geomorgológicos evidência que a FLONA de Brasília está inserida em
uma região pouco dissecada, correspondente a Superfície Regional de Aplainamento II (SGM, 2005).
A compartimentação proposta neste trabalho segue uma abordagem descritiva (Martins & Baptista,
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1998 e Soares Neto et al.. 2013), onde o terreno foi organizado em função da amplitude do relevo
(variação altimétrica entre o nível de base local e o topo das elevações), da declividade (o ângulo de
inclinação da superfície do terreno em relação à horizontal) e da forma do terreno (combinação da
curvaturas horizontais -convergente, planar ou divergente - e verticais - côncavo, retilíneo ou
convexo).

9.3.2 Hipsiografia (Amplitude do terreno)
Tomando-se como base o modelo digital de elevação construído a partir das curvas de nível
da base cartográfica 1:10.000 (Soares Neto, 2013), a FLONA apresenta uma variabilidade altimétrica
entre 1000 e 1350 metros (Figuras 89, 90, 91 e 92), onde as regiões mais elevadas corresponde a Área
4 (1210 a 1330m, Figura 92) e as mais baixa a Área 3 (1000 a 1120m, Figura 91). Para este estudo a
amplitude do relevo (variação altimétrica entre o nível de base local e o topo das elevações) foram
calculadas para cada sub-bacia tomando-se como base a bacias dos mananciais da CAESB (Figura
88).

Figura 88: Mapa hipsométrico da FLONA, construído a partir do SRTM (TOPODATA). Fonte: Valeriano
(2005).
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Figura 89. A: Perfil Topográfico NW-SE da Área 1 da FLONA mostrado a variação altimétrica e das formas de
relevo. Região de Chapada elevada com rebordo no vale do rio das Pedras.

Elevação (m)

Área 2 (Perfil Nw -SE)
1.200
1.180
1.160
1.140
1.120
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Dis tância (m )

Extraido do MDT

Figura 90: Perfil Topográfico NW-SE da Área 2 da FLONA mostrado a variação altimétrica e das formas de
relevo. Região de Chapada elevada com rebordo em direção ao rio.
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Figura 91: Perfil Topográfico N-S da Área 3 da FLONA mostrado a variação altimétrica e das formas de relevo.
Região de Chapada Morros com vertentes suaves em direção ao reservatório do Descoberto.

Elevaçao (m)

Área 4 (Perfil W-E)
1.300
1.250
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Distância (m )

Extraido do MDT

Figura 92: Perfil Topográfico W-E da Área 4 da FLONA mostrado a variação altimétrica e das formas de relevo.
Região de Chapada elevada com rebordo e Escarpa em direção ao rio.

9.3.3 Declividade
A análise do mapa (Figura 93) e dos histogramas (Figura 94, 95, 96 e 97) permite identificar
que a FLONA é marcada por uma baixissima declividade, predominantemente inferior a 10o. As áreas
mais íngremes acima de 10% caracterizam as escarpas e rebordos dos platôs localizados
principalmente na Área 4 e em menor proporção na Área 1, representando as regiões de recuo das
vertentes, marcada por predomínio dos processos erosivos.
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Figura 93: Mapa de declividade da FLONA em graus.
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Figura 94: Histograma da variação de declividade da Área 1 da FLONA, extraído do mapa declividade da figura
10 (mesma tabela de corres).

Declividade (Graus)

No Pixel

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Pixel size 30m

0-2
2-5
5 - 10
10 - 15

Figura 95: Histograma da variação de declividade da Área 2 da FLONA, extraído do mapa declividade da figura
10 (mesma tabela de corres).
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Figura 96: Histograma da variação de declividade da Área 3 da FLONA, extraído do mapa declividade da figura
10 (mesma tabela de corres).
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Figura 97: Histograma da variação de declividade da Área 4 da FLONA, extraído do mapa declividade da figura
10 (mesma tabela de corres).

9.3.4 Forma do terreno
Na FLONA observa-se o predomínio de formas retilíneas planares (cores verde claro) para
as áreas 1 e 2 a retilínea-divergentes (laranja), para a Área 3 (Figuras 98, 99, 100, 101 e 102). Estas
formas promovem a dispersão dos fluxos superficiais e a formação de extensas rampas onde podem
estar associados solos transportado tipo colúvios. São regiões de relevo planos a levemente ondulados,
onde os processos de erosão são mais lentos. As formas convergentes cônicas (azul escuro) estão
normalmente associadas aos principais sistema de drenagem e as convergente convexa as regiões de
cabeceiras (Figura 98). As formas divergente-convexa (amarelas) ocorrem de forma mais localizadas e
normalmente estão presentes nas regiões de maior declividade associados as regiões de rebordo, como
na Área 4 e parte da Área 1.

Figura 98: Mapa de Formas de relevo da FLONA. Combinação das curvaturas horizontal e vertical para
caracterização das formas de terreno.
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Figura 99. A: Histograma da variação da forma de relevo da Área 1 da FLONA, extraído do mapa de forma de
relevo da figura 10 (mesma tabela de corres).
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Figura 100: Histograma da variação da forma de relevo da Área 2 da FLONA, extraído do mapa de forma de
relevo da figura 10 (mesma tabela de corres).
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Figura 101: Histograma da variação da forma de relevo da Área 1 da FLONA, extraído do mapa de forma de
relevo da figura 10 (mesma tabela de corres).
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Figura 102. D: Histograma da variação da forma de relevo da Área 1 da FLONA, extraído do mapa de forma de
relevo da figura 10 (mesma tabela de corres).

9.3.5 Compartimentos Geomorfológicos
O mapa geomorfológico proposta para a FLONA apresenta 3 compartimentos morfográficos
segundo a proposta de Soares-Neto et al. (2013) as quais são apresentadas na figura 103 e descritos a
seguir):
•

Platô – ocupando 39% da FLONA, ocorrendo predominantemente acima de 1200m de
altitude. É marcado por extensas superfícies aplainadas a suaves onduladas, com daixa
densidade de drenagem, declividade inferiores a 10% e amplitude inferior a 300m. Neste
compartimento a pedogenêse é predominante sobre os processos erosivos e de transporte, com
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a ampla predominância de latossolos. Encontra-se circundado por estrutura inclinada e com
intenso processo de dissecação (escarpas);
•

Rebordo ou Rampas suaves - representam cerca de 12% da FLONA, localizado
freqüentemente na zona de transição entre os platôs e as rampas íngremes e/ou morros suaves.
É caracterizado por elevações medianas com amplitude entre 100 e 300m, média densidade de
drenagem e declividade entre 10 e 15%. A erosão e transporte superam os processos
pedogenéticos no balanço morfodinâmico, embora ainda sejam reconhecidos latossolos, alem
de cambilosso;

•

Relevo de Morros com Vertentes Suavizadas – ocupando 39% da FLONA, são
caracterizados por elevações medianas com densidade de drenagem fraca a moderada,
declividade inferior a 15% e amplitude entre 100 e 300m, descrevendo uma padrão de relevo
suave ondulado a plano. O seu processo genético pode estar associado a estruturas pretéritas
de platôs que sofreram intenso processo de dissecação e passam por um intenso aplainamento
(pediplanação), sendo caracterizados predominantemente por latossolos.

Figura 103: Mapa da compartimentação Geomorfológica proposta para a FLONA. modificado de Soares Neto et
al. (2013).
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9.4. Solos
As informações acerca dos solos são de suma importância para um gerenciamento territorial
adequado, tanto para a expansão urbana quanto para o emprego de práticas agrícolas e para a gestão
dos recursos naturais e preservação ambiental (DALMOLIN et al. 2004). Um fator limitante do uso
das informações relativas aos solos é a escassez de dados, que ocorre principalmente pelo tempo e
custo que demandam a elaboração de mapas com informações de solos.
Para a área da Floresta Nacional (FLONA) de Brasília existem alguns estudos pedológicos
mais detalhados , escala 1: 100.000, desenvolvidos pela Embrapa Cerrados para o Distrito Federal e
especificamente para a área da bacia do Descoberto que abrange três das quatro áreas da FLONA.
Dessa forma mapa pedológico para a FLONA de Brasília bem como a adaptação da legenda de solos é
fruto da integração das informações de solos e geologia (Tabela 18).
Tabela 18: Dados utilizados para geração do mapa pedológico Flona.

Dados

Escala/resolução Fonte

Levantamento de Reconhecimento de 1:100000

Reatto et al.

Solos de Alta Intensidade do Alto Curso

(2003)

do

Rio

Descoberto,

DF/GO

escala

1:100000
Levantamento de Reconhecimento dos 1:100000

Embrapa

Solos do Distrito Federal

(1978)

Mapa Pedológico Digital SIG Atualizado 1:100000

Reatto et al.

do Distrito Federal Escala 1:100.000 e

(2004)

uma Síntese do Texto Explicativo
Mapeamento

geológico

Federal

do

Distrito 1:100.000

Campos
Freitas

&
Silva

(1998)

O mapa de solos desenvolvido por Reatto et al. (2003) foi o estudo base para realizar o
mapeamento pedológico da Apa do Descoberto, dessa forma das quatro áreas da Flona três delas
estão totalmente inseridas na APA do Descoberto e possuem portanto o mapeamento pedológico na
escala necessária.
A Área 2 da FLONA encontra-se fora da área de abrangência da APA Bacia do Rio
Descoberto, não contendo assim as mesmas informações a respeito dos solos. Para compor o mapa de
solos dessa área foi então utilizado o mapa pedológico do Distrito Federal (REATTO et al. 2004)
também na escala 1:100.000.
O mapeamento realizado para a área específica da FLONA possui um maior detalhamento
para as unidades de solos mapeada e consequentemente em sua legenda. Esse mapeamento possui
classificação taxonômica até o quarto nível de detalhamento, de acordo com o Sistema Brasileiro de

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília

140

Classificação de Solos. Já o mapeamento do Distrito Federal apresenta essa classificação até o terceiro
nível.

Para adequar o mapeamento do DF (REATTO
(
et al.. 2004) de acordo com as unidades de

mapeamento das outras três regiões foi utilizado o mapeamento geológico do distrito federal
(CAMPOS & FREITAS SILVA,, 1998). O mapa de solos foi sobreposto ao mapa geológico, para
acrescentar a informação do substrato
substrato rochoso à legenda do mapeamento pedológico.
O mapeamento de solos da Floresta Nacional de Brasília resultou em 44 unidades de
mapeamento, distribuídas dentro de
d 07 (sete) classes, sendo elas: Latossolo Vermelho, Latossolo
Vermelho-Amarelo,
Amarelo, Cambissolo Háplico,
Háplico, Gleissolo Háplico, Gleissolo Melânico, Plintossolo Háplico
e Nitossolo Háplico. A área de abrangência de cada classe dentro da área da FLONA
FLONA é apresentada no
gráfico da figura 104,, sendo que mais de 50% da área da FLONA de Brasília pertence a classe de solo,
Latossolo Vermelho .

Classes de Solos FLONA

Área (%)

50
40
30
20
10
0

Figura 104: Área de abrangência de cada classe de solo da FLONA.

O mapeamento pedológico da FLONA de Brasília é apresentado nas figuras
figura 105, 106, 107 e
108.
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Figura105: Mapa e Solos da FLONA de Brasília, Área 1.
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Figura106: Mapa e Solos da FLONA de Brasília, Área 2.
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Figura107: Mapa e Solos da FLONA de Brasília, Área 3.
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Figura108: Mapa e Solos da FLONA de Brasília, Área 4.
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Legenda de Solos
Cambissolos Háplicos
CXbd1- CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico endoálico A moderado textura argilosa fase
Floresta Tropical Subcaducifólia relevo suave-ondulado substrato Metarritmito Argiloso.
CXbd2 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico endoálico A moderado textura argilosa
cascalhenta fase Floresta Tropical Subcaducifolia relevo forte-ondulado substrato Metarritmito
Arenoso + Quartzito.
CXbd3 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico endoálico A moderado textura argilosa
cascalhenta fase cerrado Ralo relevo forte-ondulado a montanhoso + CAMBISSOLO
HÁPLICO Tb distrófico léptico endoálico A moderado textura média cascalhenta fase cerrado
rupestre relevo forte-ondulado a montanhoso substrato Metarritmito Arenoso + Quartzito.
CXbdc4 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico concrecionário endoálico A moderado
textura argilosa cascalhenta fase Cerrado Ralo relevo plano e suave-ondulado+ CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico epiálico Tb A moderado textura média cascalhenta
fase Cerrado Ralo Relevo plano e suave-ondulado substrato Metarritmito Argiloso.
CXbdc5 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico endoálico A moderado textura média
cascalhenta fase Cerrado Rupestre relevo plano e suave-ondulado substrato Metarritmito
Arenoso.
Cxbdc6 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico cocreciónario plíntico endoálico A
moderado textura média cascalhenta concrecionária fase Cerrado Rupestre relevo ondulado
substrato Metarritmito Argiloso.
CXbdc7 - Cambissolo Háplico Tb distrófico textura argilosa casacalhenta fase concrecionária +
Cambissolo Háplico Tb distrófico lítico textura média ou argilosa/média fase cascalhenta, A
moderado fase Cerrado Típico relevo plano e suave ondulado substrato Filito+ Xisto+
Metassiltito+ Ardósia.
CXbdc8 - Cambissolo Háplico Tb distrófico textura argilosa casacalhenta fase concrecionária +
Cambissolo Háplico Tb distrófico lítico textura média fase cascalhenta, A moderado campo fase
Cerrado rupestre relevo plano e suave ondulado substrato Filito+ Xisto+ Metassiltito+ Ardósia.
Gleissolos Melânicos
GMd1 – GLEISSOLO MELÂNICO Tb Distrófico A proeminente textura média fase
Vereda relevo plano a suave-ondulado Metarritmito Argiloso
Gleissolos Háplicos
GXd1 – GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico fase Mata de Galeria relevo plano.
GXd2 - GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico A moderado textura média fase Campo Limpo
relevo plano a suave-ondulado Metarritmito Argiloso
GXd3 - GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico A moderado textura média fase Campo Limpo
relevo plano a suave-ondulado Metarritmito Arenoso + Quartzito
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GXd4 - GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico A moderado textura argilosa fase Vereda relevo
plano a suave-ondulado
Latossolos Vermelho-Amarelos
LVAd1 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico endoálico A moderado textura
muito argilosa fase Floresta Tropical Subcaducifólia relevo plano e suave-ondulado substrato
Metarritmito Argiloso.
LVAd2 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico mesoférrico A moderado textura
argilosa fase Cerrado Típico relevo plano e suave-ondulado substrato Metarritmito Argiloso.
LVAd3 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrohipoférrico A moderado textura
argilosa fase Cerrado Típico relevo plano e suave-ondulado substrato Couraça Laterítica sobre
Metarritmito Argiloso.
LVAd4 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado
Típico relevo plano e suave-ondulado substrato filito, xisto, metassiltito e ardósia.
LVAd5 - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado
Rupestre relevo plano e suave-ondulado substrato filito, xisto, metassiltito e ardósia.
LVAd6 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico endoácrico mesoférrico e
hipoférrico A moderado textura muito argilosa fase Cerrado Ralo relevo plano e suave-ondulado
substrato Quartzito.
LVAd7 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico epiálico ácrico mesoférrico A
moderado textura média fase Cerrado Ralo relevo plano e suave-ondulado substrato
Metarritmito Arenoso.
LVAd8 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico endoálico mesoférrico e férrico
A moderado textura muito argilosa e argilosa fase Cerrado Ralo relevo plano e suave-ondulado
substrato Quartzito + Metarritmito Arenoso
LVAd9 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico epiálico endoácrico A moderado
textura muito argilosa fase Cerrado Ralo relevo plano e suave-ondulado substrato Metarritmito
Arenoso + Quartzito.
LVAd10 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico A moderado textura média fase
Cerrado Típico relevo plano e suave-ondulado substrato Metarritmito Arenoso + Quartzito.
LVAd11 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico A moderado textura
média fase Cerrado Ralo relevo plano e suave-ondulado substrato Couraça Laterítica sobre
Metarritmito Argiloso.
LVAd12 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico plíntico A moderado textura
argilosa muito cascalhenta fase Cerrado Típico relevo plano e suave-ondulado substrato
Quartzito + Metarritmito Arenoso.
LVAd13 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico hipoférrico A moderado textura
argilosa fase Cerrado Ralo relevo plano e suave-ondulado substrato Metarritmito Arenoso.
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LVAd14 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico álico plíntico hipoférrico A
moderado textura muito argilosa fase Vereda relevo plano e suave-ondulado substrato
Metarritmito Argiloso.
LVAd15 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico endopertroplíntico álico A
moderado textura argilosa fase Mata de Galeria relevo suave-ondulado a ondulado substrato
Metarritmito argiloso.
LVAd16

-

LATOSSOLO

VERMELHO-AMARELO

Distrófico

epiálico

endoácrico

mesoférrico A moderado textura argilosa fase Cerrado Típico relevo suave-ondulado substrato
Metarritmito Argiloso.
LVAD17 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distróficoendoácrico mesoférrico A
moderado textura argilosa fase Cerrado Ralo relevo plano e suave-ondulado substrato plíntico +
Plintossolo Háplico A moderado textura muito argilosa fase Campo Sujo com Murundus relevo
plano substrato Metarritmito Argiloso.
LVAd18 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO árico típico A moderado textura muito
argilosa fase Cerrado Típico relevo plano e suave-ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo
Distrófico típico endopertroplíntico A moderado textura muito argilosa fase Mata de Galeria
relevo suave-ondulado a ondulado + Cambissolo Háplico distrófico concrecionário álico Tb A
fraco textura muito argilosa fase Mata de Galeria relevo suave-ondulado a ondulado +
afloramento de rocha substrato metarritmito argiloso.
LVAe1- LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO eutrófico mesoférrico A antrópico textura
argilosa fase Cerrado Ralo relevo suave ondulado substrato Metarritmito Argiloso.
Latossolos Vermelhos
LVd1 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico endoácrico mesoférrico A moderado textura
argilosa fase Cerrado típico relevo plano e suave-ondulado substrato Metarritmito Argiloso.
LVd2 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura argilosa fase Cerrado
típico relevo plano e suave-ondulado substrato Metarritmito Arenoso.
LVd3- LATOSSOLO VERMELHO Distrófico endoácrico mesoférrico A moderado textura
argilosa fase Cerrado Típico reelevo plano e suave-ondulado substrato Quartzito +Metarritmito
Arenoso + metarritmito Argiloso.
LVd4 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico epiálico endoácrico mesoférrico A moderado
textura muito argilosa fase Cerrado Ralo relevo plano e suave-ondulado substrato Metarritmito
Argiloso.
LVd5 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura argilosa fase Cerrado
típico relevo plano e suave-ondulado + Latossolo Vermelho distrófico epiálico endoácrico A
moderado textura muito argilosa fase Cerrado Ralo relevo plano substrato Quartzito +
Metarritmito Arenoso + substrato Metarritmito Argiloso.
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LVd6 - Latossolo Vermelho distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Típico relevo
plano e suave-ondulado substrato Filito + Xisto + Metassiltito + Ardósia.
LVd7 - Latossolo Vermelho distrófico A moderado textura argilosa fase Cerrado Rupestre
relevo plano e suave-ondulado substrato Filito + Xisto + Metassiltito + Ardósia.
LVd8 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico endoácrico mesoférrico A moderado textura
muito argilosa fase Cerrado Típico relevo plano e suave-ondulado substrato Metarritmito
Argiloso.
LVd9 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico endoácrico mesoférrico A moderado textura
muito argilosa fase Cerrado Típico relevo plano e suave-ondulado substrato Metarritmito
Arenoso.
LVd10 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico epiálico endoácrico A moderado textura
argilosa fase Cerrado Típico relevo suave-ondulado substrato Metarritmito Argiloso.
Nitossolo Háplico
NXd1 – Nitossolo Háplico distrófico endoálico A moderado textura argilosa e muito argilosa
fase Mata de Galeria relevo suave onduladoa ondulado + Nitossolo Háplico típico endoálico
plíntico A moderado textura muito argilosa fase Nata de Galeria relevo suave ondulado +
Plintossolo Pétrico distrófico concrecionário endoálico A moderado textura muito argilosa fase
Cerrado típico relevo suave-ondulado +Gleissolo Háplico distrófico álico A moderado textura
argilosa fase Mata de Galeria relevo plano a suave ondulado + Gleissolo Melânnico distrófico
plíntico A húmico textura muito argilosa fase Mata de Galeria relevo plano a suave-ondulado +
Gleissolo Melânico distrófico A proeminente textura argilosa fase Mata de Galeria relevo plano
a suave-ondulado ´+ Neossolo Flúvico Tb distrófico álico textura argilosa fase Mata de Galeria
relevo suave-ondulado substrato metarritmito argiloso.
Plintossolos Háplicos
FXd1 – PLINTOSSOLO HÁPLICO distrófico típico A moderado textura muito argilosa fase
Campo Sujo relevo plano a suave ondulado substrato Metarritmito Argiloso.

9.5. Hidrologia
Na análise dos problemas ambientais relacionados aos diferentes usos e ocupações das
terras no Distrito Federal, especialmente no sistema de abastecimento de água do Rio
Descoberto, é fundamental a avaliação da sustentabilidade do uso das terras das microbacias que
contribuem diretamente para o Reservatório do Descoberto, tendo em vista que este sistema
abastece cerca de 60% da população do Distrito Federal e entorno (FONSECA, 2001).
A disposição da Floresta Nacional de Brasília e a ligação entre as sub-bacias afluentes
do lago Descoberto estão apresentadas nas Figuras 09, 110, 111 e 112.
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Figura109: Mapa de Hidrografia da FLONA de Brasília, Área 1.
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Figura110: Mapa de
Hidrografia da FLONA de Brasília, Área 2.
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Figura111: Mapa de Hidrografia da FLONA de Brasília, Área 3.
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Figura112: Mapa de Hidrografia da FLONA de Brasília, Área 4.
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A Área 1 da FLONA de Brasília está inserida na bacia do Rio Descoberto, sub-bacia do
Ribeirão das Pedras, que tem como um de seus tributários o Ribeirão das Pedras, os dois
nascem dentro da UC. Vale notar que o córrego Currais após sair da FLONA de Brasília recebe
influência da região administrativa de Taguatinga (Figura 109).
A Área 2 da FLONA está localizada na bacia hidrográfica do lago Paranoá, mais
especificamente na sub-bacia do Córrego Vicente Pires, que após a ligação com o córrego do
Riacho Fundo deságua no lago Paranoá. Nesta área há dois tributários do córrego Vicente Pires,
os córregos Cana do Reino e Cabeceira do Valo (Figura 110).
A Área 3 da FLONA está localizada na bacia do Rio Descoberto, encontra-se nesta área
as nascentes dos córregos Zé Pires, Cortado e Capãozinho. O Rio Descoberto é o limite oeste
desta área da FLONA de Brasília. Ainda é possível observar que próximo ao limite da FLONA
de Brasília nasce o córrego Capãozinho, afluente do córrego Chapadinha, que contribui
diretamente ao lago Descoberto. Nota-se também que o córrego Chapadinha antes de chegar ao
lago Descoberto passa por um trecho da Área 3 e dois de seus tributários Pulador e Vandinha
nascem fora da área da FLONA, mas fluem para a parte sul da Área 3 (Figura 111).
A Área 4 da FLONA localiza-se na cabeceira do Rio Descoberto, abriga as nascentes
dos córregos Capão da Onça e Bucanhão, que após a junção com o córrego Barrocão configura
o Rio Descoberto (Figura 112).
Existe monitoramento fluviométrico, especificamente pela medição de cotas, em
diversos cursos d’água do DF realizado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito
Federal (CAESB) cujos pontos fluviométricos de monitoramento diário e/ou mensal são
espacializados e apresentados na Figura 109.
O monitoramento dos parâmetros indicadores da qualidade da água é feito também
pela CAESB em períodos mensais. Tais parâmetros incluem: cor, turbidez, sólidos dissolvidos
totais, cloreto, demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, ferro, fósforo, nitrogênio
e pH. A série histórica disponibilizada compreende o período de Janeiro de 2004 a Fevereiro de
2011. Porém nem todos os parâmetros foram monitorados desde o início desse período.
Esse monitoramento é feito nos principais afluentes do lago Descoberto, incluindo os
córregos Chapadinha, Coqueiro, Lajinha, Queimado/Rocinha (GO), Rodeador, ribeirão das
Pedras e rio Descoberto (montante). Porém nenhum ponto de monitoramento da qualidade da
água está localizado dentro ou na seção de saída da FLONA. Dessa maneira não é possível
avaliar a qualidade da água do curso d’água que nasce e cursa por dentro dessa área de
preservação.
Considerando que doze tributários do curso d’água principal das sub-bacias nascerem
fora das unidades de conservação, seis sub-bacias não apresentam área de FLONA incluída
dentro de seu limite.

Dessa forma, podem apresentar uma situação de vulnerabilidade

ambiental, principalmente se estiverem próximas às áreas de expansão urbana.
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9.5.1 Caracterização de algumas das sub-bacias de importância para a FLONA de
Brasília.
9.5.1.1 Sub-bacia
bacia do Rio Descoberto
O rio Descoberto recebe este nome a partir da junção do córrego Capão da Onça com o
córrego Barrocão, a uma cota de aproximadamente 1.250 m. A partir da confluência, evolui para
o sul, recebendo influência dos córregos Zé Pires, Cortado, Sumido e Lajinha, formando assim a
represa do Descoberto na cota de 1.030 m. Após a represa o rio passa por Santo Antônio do
Descobertoo (cota em torno de 1.000 m) e desemboca no rio Corumbá, na cota de 850 m.
Com o seu exutório a montante do lago a sub-bacia
bacia do rio Descoberto apresenta uma
área de drenagem de aproximadamente 114 km².
A vazão média do rio Descoberto à montante do lago ao longo dos anos de
monitoramento é de 2,36 m³/s. Durante o período de seca (maio a setembro) a média da vazão é
de 1,2 m³/s, enquanto no período chuvoso alcança a média de 3 m³/s.
O comportamento anual é uniforme ao longo dos anos observados (Figura
(Figura 113), onde o
mês crítico de vazão, 1 m³/s, é setembro. Já o mês que apresenta maior média de vazão, 3,7
m³/s, é o mês de janeiro.

Figura 113: Vazão média mensal com base
base nos dados medidos diariamente do rio Descoberto.

9.5.1.2 Sub-bacia
bacia do Córrego Chapadinha
A sub-bacia
bacia do córrego Chapadinha apresenta uma área de 20,37 km² e é composta
pelos córregos Capãozinho, Vandinha e Pulador que juntos formam o córrego Chapadinha.
Na sub-bacia
bacia do córrego Chapadinha está inserida a região administrativa de
Brazlândia, que confere um significativo grau de urbanização à sub-bacia.
sub
É possível observar que os maiores picos de vazão nessa bacia não ultrapassam 4 m³/s,
onde a média diária observada ao longo da série histórica é de 0,45 m³/s e o menor valor de
vazão registrado é de 0,013 m³/s.
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A média mensal da vazão com base nos dados observados diários (Figura
(Figura 114) oscila
em até 0,5 m³/s entre os meses de março e setembro que apresentam a maior e a menor média
mensal, respectivamente.

Figura 114: Vazão média mensal com base nos dados medidos diariamente do córrego Chapadinha.

9.5.1.3 Sub-bacia
bacia do Córrego Olaria
A sub-bacia
bacia do córrego Olaria apresenta uma área de drenagem de 13,2 km² e se
caracteriza por ser uma bacia de uso agrícola familiar.
O monitoramento realizado na bacia
bacia também se refere às observações diárias ao longo
da série histórica que compreende o período de novembro de 1978 até dezembro de 2005.
Dessa maneira, a vazão média diária ao longo da série histórica é de 0,31 m³/s, o
maior valor de vazão registrado é de 2,63 m³/s e o de menor valor é de 0,026 m³/s.
Na Figura 115 estão apresentadas as médias mensais de vazão com base nos dados
observados diários do córrego Olaria.

Figura 115: Vazão média mensal com base nos dados medidos diariamente do córrego Olaria.
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Da mesma forma que vêm se observando nos demais afluentes, a menor média mensal
observada é referente ao mês de setembro, e neste caso é de 0,249 m³/s. Já em relação a maior
média mensal, de 0,51 m³/s, referente ao mês de março.

bacia do Córrego Capão Comprido
9.5.1.4 Sub-bacia
A sub-bacia
cia do córrego Capão Comprido abrange uma área de 16,6 km² de drenagem e
apresenta o comportamento quantitativo referente à média de vazão diária exposto na Figura
116.. A vazão média diária observada foi durante o mês de Janeiro de 2012, chegando a quase 5
m³/s.

Figura 116: Vazão média mensal com base nos dados medidos diariamente do córrego Capão Comprido.

É possível notar que a vazão média mensal de dados diários observados ao longo da
série histórica, não sofre grandes alterações ao longo do ano. A vazão média anual do córrego
Capão Comprido é de 0,32 m³/s, enquanto a menor média mensal de vazão, de 0,14 m³/s ocorre
no mês de setembro, e a maior média mensal, de 0,5 m³/s, no mês de janeiro.

9.5.1.5 Sub-bacia
bacia do Ribeirão das Pedras
A sub-bacia
bacia do ribeirão das Pedras apresenta uma área de drenagem de 80,85 km² e nela
estão localizadas pequenas partes das regiões administrativas
administrativas de Ceilândia e Taguatinga.
A rede hidrográfica é composta pelos córregos Currais e Veredinha que deságuam no
Ribeirão das Pedras.
O valor máximo de vazão registrado foi de 32,7 m³/s, porém apenas três dados
observados de vazão foram registrados acima de 17 m³/s. A vazão mínima registrada na série
histórica avaliada foi de 0,26 m³/s. A vazão média do período avaliado no Ribeirão das Pedras é
de 1,6 m³/s.
O comportamento anual em relação às médias mensais de vazão pode ser observado na
Figura 117.. A maior média mensal do ribeirão das Pedras acontece no mês de março e chega a
media de 2,46 m³/s. Já a menor média ocorre também no mês de setembro e é de 0,92 m³/s.
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Figura 117: Vazão média mensal com base nos dados medidos diariamente do ribeirão das Pedras.

9.5.1.6 Sub-bacia
bacia do Córrego Vicente Pires
O maior pico de vazão durante o período de monitoramento ocorreu em dezembro de
2011, enquanto o menor registro em outubro de 2010, marcando 1,77 e 0,19 m³/s
respectivamente (Figura 118)..
Na Figura 119 é possível observar os valores estatísticos do período registrado,
incluindo as vazões máximas, mínimas e médias mensais ao longo do monitoramento
m
no
córrego Vicente Pires.

Figura 118: Vazão média diária no córrego Vicente Pires (Montante).
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Figura 119: Vazões máximas, mínimas e médias mensais no córrego Vicente Pires (Montante) durante o
período de monitoramento (2009-2011).
(2009

É possível observar que nos períodos de seca, que compreende de maio a setembro, as
vazões máximas praticamente se igualam as vazões
vazões mínimas, ou seja, a drenagem do córrego é
apenas referente ao fluxo de base originado pela falta de precipitação.
Ainda, pelos valores médios repetirem o comportamento e estar mais próximo das
vazões mínimas é possível inferir que há maior frequência de
de vazões baixas que de vazões altas,
mesmo no período de chuva.
A Figura 120 mostra o gráfico comparativo das vazões médias mensais do córrego
Vicente Pires no ponto de monitoramento analisado.

Figura 120: Vazão média mensal do córrego
córrego Vicente Pires (montante) considerando o período de
monitoramento.

9.5.2 Hidrogeologia
Os maiores problemas relativos à exploração de águas subterrâneas no Distrito Federal
estão associados, principalmente, à impermeabilização das áreas de recarga, ao desmatamento, a
compactação da superfície, a construção inadequada dos sistemas de captação, a contaminação
dos aquíferos, ao subdimensionamento e a má conservação das redes adutoras e dos sistemas de
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preservação, a falta de controle dos volumes bombeados e por último, e não menos importante,
a falta de conhecimento sobre os sistemas aquíferos e seu potencial.
A disponibilidade de águas subterrâneas na FLONA está condicionada a limitações
impostas pela geologia, solos, clima, relevo e uso e ocupação do solo na região.
Freitas-Silva & Campos (1998) classificaram os principais conjuntos aquíferos da
região em três domínios aquíferos: o intergranular, o fraturado e o físsuro-cárstico. Na FLONA
de Brasília ocorrem os domínios intergranular e fraturado.
O domínio intergranular é representado pelos solos aluviais e pelo manto de
alteração das rochas. A caracterização dos aquíferos desse domínio está vinculada a vários
parâmetros, dos quais dois são destacados: a espessura e a condutividade hidráulica, sendo que
ambos são diretamente controlados pela geologia e pelos solos em que cada tipo de aquífero
está inserido.
Em função desses parâmetros, esse domínio divide-se em quatro subsistemas
denominados P1, P2, P3 e P4, cujas características podem ser observadas na Tabela 46 (FreitasSilva & Campos, 1998).
Nesse aquífero ocorre a transição entre a zona não saturada e a zona saturada, onde se
originam os processos de recarga dos aquíferos rasos para os profundos. As zonas de descarga
desde meios estão relacionadas a fontes do tipo depressão ou contato, sendo a vazão média
controlada pelo tipo de regime de fluxo. Os fluxos regionais e intermediários representam
vazões superiores a 2,0 l/s, enquanto que as de fluxo local mostram vazões reduzidas e com
amplas variações sazonais (ZEE, 2011).
O domínio fraturado caracteriza-se pelo meio rochoso, em que os espaços ocupados
pela água são representados pelos planos fraturados, microfraturas, diáclases, juntas, zonas de
cisalhamentos e falhas. Como no Distrito Federal o substrato rochoso é representado por
metassedimentos, os espaços intergranulares foram preenchidos durante a litificação e o
metamorfismo. Dessa forma, os eventuais reservatórios existentes nas rochas proterozóicas
estão inclusos dentro do domínio fraturado, onde os espaços armazenadores de água são
classificados como porosidade secundária. Os parâmetros hidrodinâmicos como a condutividade
hidráulica (K), transmissividade (T) e coeficiente de armazenamento (S) são muito variáveis em
função do tipo de rocha e, inclusive variam, significativamente, em um mesmo tipo litológico.
O principal fator que controla a condutividade hidráulica dos aquíferos desse domínio é a
densidade das descontinuidades do corpo rochoso.
De acordo com as características geológicas, as feições estruturais e os dados de
vazões de poços, o domínio fraturado foi classificado em quatro sistemas aquíferos: Paranoá,
Canastra, Araxá e Bambuí. O sistema Paranoá foi dividido nos subsistemas S/A, A, Q3/R3, R4
e o sistema Canastra é constituído pelo subsistema F. Na Tabela 19, pode-se observar as
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principais características desses sistemas e, na Figura 121 encontra-se a distribuição da
ocorrência de cada sistema/subsistema aquífero do DF.
Tabela 19: Resumo da classificação dos sistemas aquíferos do Distrito Federal com respectivas vazões
médias e condutividades hidráulicas.
Aquífero
Média das Vazões Condutividade
(Sistema/Subsistema) (m3/h)
Hidráulica (m/s)
Aquíferos do Domínio Intergranular
< 0,8
2,8 x 10-4 a 1,7 x 10-5
Sistemas P1*
10-5 a 10-6
Sistemas P2
< 0,5
2,3 x 10-6 a 1,4 x 10-7
Sistemas P3*
< 0,3
Muito Baixa
Sistemas P4*
Aquíferos do Domínio Fraturado
Sistema Paranoá
12,5
2,5 x 10-6 a 1,7 x 10-7
Subsistema S/A
4,5
Pequena
Subsistema A*
12,0
1,7 x 10-5 a 5,3 x 10-7
Subsistema Q3/R3*
6,5
Baixa
Subsistema R4*
Sistema Canastra
7,5
Média a Moderada
Subsistema F
6,0
Média a baixa
Sistema Bambuí
3,5
Muito baixa
Sistema Araxá
Aquíferos do Domínio Físsuro-Cárstico
9,0
Baixa a elevada
Subsistema PPC
33,0
Muito elevada
Subsistema F/Q/M

Fonte: Freitas-Silva & Campos (1998).
*Sistema e subsistema que ocorrem na FLONA de Brasília.

Figura 121: Sistemas aquíferos do Distrito Federal. Gonçalves (2007), atualizado de Freitas-Silva &
Campos (1998).
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9.5.2.1 Contexto hidrogeológico da FLONA de Brasília
O domínio intergranular na área da FLONA é representado pelos Sistemas P1, P3 e
P4. Integram esses sistemas as seguintes classes de solos: P1 - latossolos, P3 - plintossolos e
Nitossolos e P4 - Cambissolos e Gleissolos.
A ocorrência deste Domínio está associada ao compartimento geomorfológico das
chapadas elevadas, em terrenos com taxas de declividade inferiores a 5%. Esses locais recobrem
as áreas mais importantes de recarga regional dos aquíferos fraturados.
Os respectivos solos deste domínio são formados a partir da alteração intempérica dos
quartzitos Q3 e de parte dos metarritmitos R3 e R4.
A condutividade hidráulica, na região, apresenta valores da ordem de grandeza de 10-4
a 10-6m/s como mostram os estudos de Freitas-Silva e Campos (1998), PGIRH (2005), Lousada
e Campos (2005), Gonçalves (2007) e outros. A espessura média do solo é de 20m, sendo a
espessura saturada média de 10m e a transmissividade varia de 10-3 a 10-5m2/s. São aquíferos
intergranulares contínuos, livres, de grande extensão lateral.
Os Plintossolos formam o Sistema P3 (GONÇALVES, 2007). Esses solos têm
espessuras médias inferiores a 15m, valores de condutividade hidráulica que variam da ordem
de grandeza entre 10-6 e 10-7m/s e transmissividade da ordem de 10-6m2/s (FREITAS-SILVA e
CAMPOS, 1998). É sistema considerado descontínuo lateralmente e a condutividade hidráulica
pode aumentar quando esses solos apresentam fragmentos rochosos.
Ocupa regiões de terrenos Planos Intermediários e rebordos de chapadas. São
aquíferos intergranulares, livres, descontínuos e com distribuição lateral ampla. A recarga desse
sistema ocorre por meio da água infiltrada nas superfícies de chapadas elevadas.
O Sistema P4 é composto por Cambissolos, com fragmentos de rochas pelíticas, e
Gleissolos (GONÇALVES, 2007). A condutividade hidráulica desses solos é muito baixa e
varia lateralmente. Os menores valores são observados no saprolito, os quais podem ser
menores que 10-7m/s.
Recobrem áreas de relevo movimentado, em vales dissecados, com formas côncavas e
convexas e desníveis com declividade superior a 10%. São sistemas descontínuos, livres e muito
restritos lateralmente.
Os subsistemas A, R4 e R3/Q3, constituem o Domínio Aquífero Fraturado da região,
representado por rochas do Grupo Paranoá.
O subsistema A está presente na região da Área 2 e é representado por aquíferos
descontínuos, com restrita extensão lateral, livres, com condutividade hidráulica pequena e alta
anisotropia. Sua importância hidrogeológica local é muito pequena, pois apresentam as menores
vazões médias, da ordem de 4.300 L/h, do Sistema Paranoá.
O Subsistema R4 está localizado as margens da chapada de Águas Lindas, nas porções
norte, leste e sul da Área 3. As rochas desse subsistema apresentam intercalações de níveis
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pelíticos alterados abaixo e níveis não alterados caracterizando os metarritmitos argilosos do
Grupo Paranoá, com cerca de 40% de quartzitos finos e 60% de fração pelítica.
Segundo Freitas-Silva & Campos (1998) estes aquíferos são restritos lateralmente,
descontínuos, livres e com condutividade hidráulica baixa. Apresentam uma importância
hidrogeológica relativa local mediana, em função da grande área de ocorrência e das vazões
médias dos poços.
O Subsistema R3/Q3 está contido nas unidades litoestratigráficas R3 e Q3 do Grupo
Paranoá. Com base nos estudos de Campos & Freitas-Silva (1998) este subsistema apresenta
importância hidrogeológica relativa local muito alta, com média de vazões de 12.200 L/h e alta
ocorrência de poços com vazões superiores a 20.000 L/h. Comumente são aquíferos
descontínuos, com extensão lateral variável, livres ou confinados e características
hidrodinâmicas muito anisotrópicas.
As figuras 176, 177, 178 e 179 mostram com detalhes os domínios por áreas da
FLONA.

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília

Figura 122: Mapa Hidrogeológico da FLONA de Brasília, Área 1.
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Figura 123: Mapa
Hidrogeológico da FLONA de Brasília, Área 2.
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Figura 124: Mapa Hidrogeológico da FLONA de Brasília, Área 3.
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Figura 125: Mapa Hidrogeológico da FLONA de Brasília, Área 4.
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9.6. Vegetação
O Cerrado é um dos ‘hotspots’ para a conservação da biodiversidade mundial (MITTERMAYER et
al., 1999; KLINK e MACHADO, 2005). Além disso, o Bioma Cerrado é o segundo maior do Brasil, com
área de 2.036.448 Km² (IBGE, 2004). Sua área de abrangência traça uma diagonal na direção NordesteSudeste, um tanto alargada para o Sudeste, estendendo-se desde o Pantanal Mato-Grossense até a faixa
litorânea maranhense, interpondo-se entre os biomas Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal e Caatinga
(CARVALHO, 2008).
De acordo com Assunção e Felfili (2004) o Distrito Federal (DF), localizado na área nuclear do
Bioma Cerrado, e tem sofrido acelerada ação depredatória dos recursos naturais, onde, em um período de 44
anos após o início de sua ocupação, 73,8% da cobertura original de Cerrado já foram perdidos (FELFILI
2000).
Este bioma destaca-se entre os ecossistemas tropicais pela acelerada taxa de destruição (SCARIOT,
SILVA e FELFILI, 2005; KLINK e MACHADO, 2005). Os autores afirmam ainda que o conhecimento das
causas e consequências da destruição, fragmentação e depauperamento dos habitats naturais, é fundamental
para a compreensão e conservação de amostras funcionais representativas dos ecossistemas naturais e dos
recursos biológicos.
Klink e Machado (2005) citam que cerca de metade dos 2 milhões de km² originais do Cerrado
foram transformados em pastagens plantadas, culturas anuais e outros tipos de uso. As pastagens plantadas
com gramíneas de origem africana cobrem atualmente uma área de 500.000 km². Monoculturas são
cultivadas em outros 100.000 km², principalmente a soja. A área total para conservação é de cerca de 33.000
km², claramente insuficiente quando comparada com os principais usos da terra no Cerrado (KLINK e
MACHADO, 2005).
As transformações ocorridas no Cerrado trouxeram grandes danos ambientais como fragmentação de
hábitats, extinção da biodiversidade, invasão de espécies exóticas, erosão dos solos, poluição de aquíferos,
degradação de ecossistemas, alterações nos regimes de queimadas, desequilíbrios no ciclo do carbono e
possivelmente modificações climáticas regionais (KLINK e MACHADO, 2005).
Com o passar dos anos a região de abrangência do Distrito Federal vem sofrendo perdas
significativas da cobertura vegetal do bioma, degradação motivada entre outros fatores, pela expansão das
fronteiras agrícolas, intenso fluxo migratório ocorrido principalmente na década de 70 com o processo de
urbanização das cidades satélites do Distrito Federal (DF), e instalação de projetos de reflorestamentos com
espécies exóticas realizados pela empresa Proflora, os quais foram abandonados na década de 90 sem ter sido
realizado o manejo florestal adequado desses plantios (OLIVEIRA, 2009).
A vegetação predominante do bioma do Cerrado é formada por um mosaico heterogêneo de
fisionomias vegetais, com as formações campestres em uma extremidade e as formações florestais em outra
extremidade, formando um gradiente de altura-densidade (Eiten, 1972). O bioma Cerrado contém uma das
mais ricas floras dentre as savanas mundiais com 6.429 espécies já catalogadas (Mendonça et al., 1998),
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porém, foi identificado como um dos mais ricos e ameaçados ecossistemas mundiais (MITTERMEYER et
al., 1999).

9.6.1 Caracterização do Cerrado
Uma das características marcantes do cerrado é a sazonalidade na temperatura e precipitação ao
longo do ano, que define a existência de dois períodos climáticos bem marcados: um quente e úmido e outro
frio e seco (EITEN, 1972). No período seco ocorrem incêndios frequentes (Miranda et al., 2002) e o solo
está sujeito a um déficit hídrico sazonal nas camadas mais superficiais (Franco, 2002).
A combinação entre as flutuações climáticas sazonais, as características físico-químicas dos solos e a
ocorrência de queimadas determinam a distribuição, a estrutura e o funcionamento das diferentes formações
vegetais deste bioma (EITEN, 1972).
A Savana (VELOSO et al., 1991) é definida como uma vegetação xeromorfa preferencialmente de
clima estacional (mais ou menos seis meses secos), podendo ser também encontrado em clima ombrófilo.
Mais comumente conhecida como Cerrado, Veloso et al. (1991) citam que a Savana reveste solos lixiviados
alumizados, apresentando sinúsias de hemicriptófitos, geófitos e fanerófitos oligotróficos de pequeno porte,
com ocorrência em toda Zona Neotropical. Segundo Ribeiro e Walter (1998) as Formações Savânicas
também são chamados de Cerrado Sentido Restrito, compreendem dos Cerrados: Denso, Típico, Ralo e
Rupestre.
Conforme citado por Lenza e Klink (2006) as formações savânicas predominam ao longo de toda
extensão do cerrado e essas, conjuntamente chamadas de cerrado sensu lato, são caracterizadas por dois
estratos distintos. O primeiro é representado por uma vegetação herbáceo graminosa e o segundo por
espécies arbóreas e arbustivas, cujas densidades e altura são determinadas pela fertilidade e profundidade do
solo, altura do lençol freático e frequência do fogo (Moreira 2000; Lenza e Klink, 2006).
Como base no sistema de classificação da vegetação brasileira, estabelecido por Veloso et al. (1991),
bem como pelo Mapa Vegetação do Brasil (IBGE, 2004) e Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE,
2012) a Savana (Cerrado), foi subdividida em quatro subgrupos de formação: 1) Savana Florestada
(cerradão): apresenta sinúsias lenhosas de micro e nanofanerófitos tortuosos com ramificação irregular,
providas de macrófitos esclerofilos perenes ou semidecíduos, ritidoma esfoliado corticoso rígido ou córtex
maciamente suberoso, com órgão de reserva subterrâneos ou xilopódio. Não apresenta uma sinúsia nítida de
caméfitos, mas sim um relevo hemicriptofítico, de permeio com plantas lenhosas raquíticas e palmeiras anãs.
Extremamente repetitiva, a sua florística reflete-se de norte a sul em uma fisionomia caracterizada por
dominantes fanerófitos típicos; 2) Savana Arborizada (sensu stricto): subgrupo de formação natural e/ou
antrópico que se caracteriza por apresentar um fisionomia nanofanerofítica rala e outra hemicriptofítica
graminóide, contínua, sujeita ao fogo anual. Estas sinúsias dominantes formam uma fisionomia em terrenos
degradados. A composição florística, apesar de semelhante ao cerradão, possui ecótipos dominantes que
caracterizam os ambientes de acordo com o espaço geográfico ocupado; 3) Savana Parque (campo sujo):
subgrupo de formação essencialmente constituído por um estrato graminóide, integrado por hemicriptófitos e
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geófitos de florística natural e/ou antropizada, entremeando por nanofanerófitos isolados; 4) Savana
Gramíneo Lenhosa (campo limpo): prevalecem nesta fisionomia, quando natural, os gramados por plantas
lenhosas raquíticas, que ocupam extensas áreas dominadas por hemicriptófitos e que, aos poucos, quando
manejadas através do fogo ou pastoreio, vão sendo substituídas por geófitos que se distinguem por apresentar
colmos subterrâneos, portanto, mais resistentes ao pisoteio do gado e fogo. A composição florística é
bastante diversificada.
Scariot, Silva e Felfili (2005) citam que, embora existam diferenças entre muitos autores, ao utilizar
a altura e a densidade de plantas lenhosas, é possível ordenar as fisionomias vegetais (fitofisionomias) do
Cerrado em quatro tipos principais (conhecidas como cerrado sensu lato): campo limpo; campo sujo;
cerrado sensu stricto e cerradão. Este gradiente forma um continuum vegetacional, não havendo limites
definidos entre uma fisionomia e outra, portanto, formas intermediárias podem ocorrer entre elas.
Campo limpo é a fisionomia com a mais alta cobertura de gramínea. Campo sujo apresenta uma alta
cobertura de gramíneas e uma baixa cobertura de arbustos. Já o cerrado sensu stricto apresenta uma menor
cobertura de gramíneas, e uma maior cobertura arbustivo-arbórea. Por último, o cerradão, caracteriza-se por
ser uma formação florestal que apresenta ausência de cobertura de gramíneas e a maior cobertura arbórea
(SCARIOT, SILVA e FELFILI, 2005).
No gradiente de cerrado sensu lato, o cerradão apresenta algumas espécies de arbustos e árvores
restritas a esta fisionomia, como Emmotun nitens (FURLEY & RATTER, 1988; apud SCARIOT, SILVA e
FELFILI, 2005), sendo utilizada como indicadora da fisionomia de cerradão.
A vegetação do Cerrado ocorre sobre vários tipos de solo, mas a maior parte destes são bem
drenados, profundos, ácidos, pobres em nutrientes e com alta saturação de alumínio (SCARIOT, SILVA e
Felfili, 2005). O cerrado sensu stricto (s.s.), que ocupa aproximadamente 70% do bioma Cerrado, tem
paisagem composta por um estrato herbáceo dominado principalmente por gramíneas e, um estrato de
árvores e arbustos variando em cobertura de 10 a 60 % (EITEN, 1972; FELFILI, M. C. e FELFILI, J. M.,
2001).
Coutinho (1990) realizou uma série de observações que mostraram que as fisionomias abertas dos
cerrados, aumentavam de altura e densidade, com a proteção contra o fogo. No cerrado sensu lato, a proteção
contra o fogo resulta em um progressivo aumento da vegetação lenhosa (MIRANDA, 2002).
Portanto, as fisionomias abertas do cerrado (campo limpo, campo sujo, cerrado sensu stricto) não são
determinadas exclusivamente por limitação edáfica, mas, são também resultantes da ação do fogo em
fisionomias mais fechadas, sendo que a proteção contra o fogo deve permitir a evolução sucessional em
direção à fisionomia primária mais fechada.
Em um gradiente fisionômico iniciando em campo sujo e indo até o cerradão, no Brasil central,
Moreira (2000) mostrou que, depois de 18 anos de proteção contra o fogo, as áreas protegidas apresentavam
aumento significativo no número de plantas lenhosas e na riqueza de espécies, em relação às áreas não
protegidas.
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Em uma análise de agrupamento de fisionomias queimadas e protegidas do fogo, Moreira (2000)
encontrou maior similaridade florística entre as áreas protegidas de campo sujo e cerrado sensu stricto
queimado, e cerrado sensu stricto protegido com cerradão queimado. Estes resultados sugerem uma
seqüência sucessional do tipo campo sujo – cerrado – cerradão.
Através da análise de fotografias aéreas num período de 22 anos de proteção contra o fogo Durigan
et al. (1987) analisando o comportamento das fisionomias do cerrado sensu lato mostraram com seus
resultados que a densidade e a altura da vegetação das fisionomias abertas evoluíram para uma fisionomia
florestal mais densa, de porte mais alto após a proteção contra o fogo em Assis, São Paulo.
Embora o Cerrado seja um ecossistema adaptado ao fogo, as queimadas utilizadas para estimular a
rebrota das pastagens e para abrir novas áreas agrícolas causam perda de nutrientes, compactação e erosão
dos solos, um problema grave que atinge enormes áreas (KLINK e MACHADO, 2005).
De um modo geral, o Cerrado encontra-se ameaçado, pois espécies nativas importantes, comercial
e ecologicamente, podem desaparecer em função da destruição do bioma, que em sua maioria é atribuídas à
ocupação desordenada provocada por ações antrópicas, como a exploração irracional, ocupação urbana e
agropecuária, e o uso indiscriminado do fogo (BRASIL, 1999; FIEDLER, 2004).
Os principais obstáculos para a conservação da biodiversidade do Cerrado são o baixo valor atribuído aos
recursos biológicos e os resultados dos estudos científicos existentes não serem direcionados para a solução
de problemas ambientais (KLINK et al., 1995; apud JUNQUEIRA, 2011).

9.6.2 Caracterização Fitofisionômica da vegetação da FLONA de Brasília
Atualmente a cobertura vegetal da FLONA é constituída de talhões de eucaliptos e pinus (sem
devidos tratos culturais), pastos abandonados, áreas em recuperação, que dividem espaço com importantes
amostras de vegetação de cerrado como matas de galeria, campo úmido (veredas) e campo sujo, campo
limpo, campo de murundus e cerrado sensu stricto (ICMBio, 2012b, p. 9) (Figuras 183,184, 185 e 186).
Grande parte dos talhões com plantio de pinus e eucalipto, possui regeneração natural do cerrado,
especialmente nos plantios de eucalipto. Sendo um fator importante no que diz respeito à recomposição da
vegetação nativa.

9.6.3 Vegetação Nativa da FLONA de Brasília
Conforme citado por Oliveira (2009), a área da Floresta Nacional de Brasília até a década de 60 era
coberta por vegetação original do bioma do Centro-Oeste (Cerrado e suas fitofisionomias específicas). A
partir da década de 70 havia ainda poucas áreas com agricultura ou criação extensiva. Na década de 80 foram
implantados os reflorestamentos. Em 1999 houve a criação da Unidade de Conservação (FLONA) o que dá a
área uma nova destinação e orientação para o manejo dos recursos naturais.
Para o conhecimento geral da vegetação presente na FLONA de Brasília, foi realizado o
levantamento florístico e florestal das espécies vegetais arbóreas, registradas nas unidades amostrais, bem
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como levantamento floristico de todos os indivíduos férteis encontrados no caminhamento ao longo das
unidades amostrais ou no limite destas. Em seguida os dados foram processados e os resultados gerados.
Para o levantamento florestal adotou-se o processo de amostragem aleatória (Péllico Netto e Brena,
1997) com parcelas (unidades amostrais) retangulares de área fixa. O tamanho de cada unidade amostral
instalada e medida ao longo da FLONA foi de 20 x 50 metros (1000 metros quadrados). Foram instaladas e
medidas 18 unidades amostrais, perfazendo no total uma amostra de 18.000 metros quadrados. Das 18
unidades, três foram medidas sobre Formação Florestal (mata de Galeria), as demais sobre Formações Não
Florestais (Cerrado Sensu Lato com predomínio da fitofisionomia Sensu Stricto – Formações Savânicas –
Cerrado Denso, Típico, Ralo e Rupestre). Após o sorteio, dez unidades amostrais ficaram sobre Área 1, três
na Área 3 e cinco sobre a Área 4 (Tabela 20). Dentro de cada unidade amostral, o perímetro de todos os
indivíduos presentes foram medido a 30 cm do solo, exceto para as unidades com Mata de Galeria, onde os
indivíduos que possuíam 4 cm de DAP o foram medidos a 1,30 de altura – altura do peito. É Importante
informar que, devido a forte antropização, baixa qualidade da vegetação e descaracterização, ao risco de
levantamento dos dados in loco, bem como o grande parcelamento do solo observado, não foi realizada
coleta de dados em campo na Área 2 da FLONA.
Em campo os principais parâmetros coletados foram: identificação da espécie e/ou coleta, perímetro
a 30 cm do solo ou na altura do peito (para possibilitar o cálculo do diâmetro e área basal), para os
indivíduos da Mapa de Galeria do DAP foi de 4cm e no restante das unidades todos os indivíduos foram
medidos quanto o seu perímetro e altura total. Com estes dados coletados em campo foi possível estimar o
volume total, área basal, estádio de desenvolvimento da vegetação, índices fitossociológicos da comunidade
vegetal, entre outros resultados relevantes ao povoamento. Após a coleta dos dados, os índices
fitossociológicos e estruturais foram examinados com auxílio do software Mata Nativa (desenvolvido pela
Cientec – Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda) e Microsoft Office Excel.
O volume com casca foi obtido através da equação V=0,000109Db²+0,0000145Db²Ht (onde, Db =
diâmetro de base e Ht = altura total), sendo a que apresentou melhores resultados para um estudo realizado
por Rezende et al. (2006) em área de cerrado sensu stricto (Formações Savânicas). A análise florística da
vegetação foi obtida a partir dos índices que expressam a estrutura horizontal da vegetação (KENT e
COKER, 1992), ou seja: densidade, dominância, frequência, índice de valor de cobertura e índice de valor de
importância (Mueller-Dumbois e Ellenberg, 1974; Martins, 1991).

Tabela 20: Nome da unidade amostral, localização, altitude e fitofisionomia de todas as unidades amostrais medidas no
levantamento da vegetação FLONA de Brasília.

WGS 1984 (GPS) - UTM
(22J)
Unidade
Amostral
Área 1

Longitude (E)

Latitude (S) Altitude

Fitofisionomia
(Bioma Cerrado)

1E8

813975

8255975

1204

Formação Não Florestal

1E9

814508

8255967

1187

Formação Florestal
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Área 3

Área 4
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1B6

813465

8257646

1208

Formação Florestal

1D9

814516

8256522

1194

Formação Não Florestal

1F10

815033

8255405

1197

Formação Não Florestal

1F9

814488

8255425

1185

Formação Não Florestal

1G2

810759

8254899

1160

Formação Não Florestal

1H9

815043

8254308

1228

Formação Não Florestal

1I9

815044

8253747

1228

Formação Não Florestal

1L8

815540

8252637

1244

Formação Não Florestal

3C1

797538

8269500

1094

Formação Não Florestal

3C3

798629

8269484

1089

Formação Não Florestal

3D1

797060

8269183

1073

Formação Florestal

4F3

805008

8267176

1219

Formação Não Florestal

4F5

806087

8267161

1272

Formação Não Florestal

4G2

803934

8266649

1216

Formação Não Florestal

4G4

805013

8266634

1230

Formação Não Florestal

4H5

805556

8265975

1268

Formação Não Florestal

Assim como os estudos fitossociológicos mostram as interações entre as comunidades vegetais, os
Inventários Florestais também são utilizados para obter informações de áreas florestais. São instrumentos de
planejamento que visam o fornecimento de informações sobre as florestas, tanto naturais como plantadas,
mostrando a composição, extensão e distribuição espacial, o estoque de produtos madeireiros e não
madeireiros, a diversidade e dinâmica de uma determinada área. As informações contidas em um inventário
florestal são variáveis, de acordo com o objetivo final do levantamento e os tipos de dados coletados em
campo.
Como resultado principal obteve-se a listagem das espécies ameaçadas de extinção, estrutura
horizontal, vertical e diamétrica, bem como a lista florística da área em estudo.

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília

Figura 126: Mapa de Vegetação da FLONA de Brasília, Área 1.
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Figura 127: Mapa de Vegetação da FLONA de Brasília, Área 2.
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Figura 128: Mapa de Vegetação da FLONA de Brasília, Área 3.
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Figura 129: Mapa de Vegetação da FLONA de Brasília, Área 4.
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9.6.4 Diversidade Florística
Além do levantamento dentro dos limites das unidades amostrais, todas as demais espécies vegetais
encontradas durante todo o percurso ao longo das áreas da FLONA (Áreas I, III e IV) foram identificadas e
fotografadas como testemunho, independentemente da sinúsia a que pertenciam. As espécies foram
classificadas seguindo o sistema de APG II (APG 2003; SOUZA e LORENZI, 2005). Neste levantamento
Florístico constatou-se uma grande diversidade de espécies da flora, sejam estas herbáceas, arbustivas,
subarbustivas e arbóreas, além de epífitas e lianas (Anexo 04).
Foram observadas um total de 248 espécies, divididas em 81 famílias e 148 gêneros, além de duas
espécies indeterminadas. No Cerrado savânico ou campestre foram encontradas 174 espécies e na Mata de
Galeria 74 espécies. Nenhuma destas espécies foi encontrada nas duas fitofisionomias.
Separadamente, as três áreas estudadas apresentaram uma rica diversidade vegetal, a Área 1
apresentou uma diversidade vegetal muito superior ao das Áreas 3 e 4, totalizando 205 espécies, enquanto
que nas demais 70 e 94 espécies respectivamente. Esta diferença na diversidade pode estar relacionada com o
menor número de unidades amostrais instaladas nas Áreas 3 e 4, porém, pode estar também diretamente
relacionado com a intensa pressão antrópica nestas duas áreas.
Entre as famílias mais ricas observadas estão: Fabaceae com 22 diferentes espécies, Myrtaceae com
13 espécies, Asteraceae com 12 espécies, Poaceae e Rubiaceae com 10 espécies cada, Apocynaceae e
Euphorbiaceae ambas com 8 espécies, Arecaceae e Melastomataceae ambas com 7 espécies, e Bignoniaceae,
Clusiaceae e Vochysiaceae com 6 espécies cada. Dentre os gêneros mais encontrados cita-se Myrcia
compreendendo 6 diferentes espécimes, Byrsonima, Chamaecrista, Erythroxylum, Kielmeyera, Miconia e
Qualea com 4 espécies, e os demais gêneros encontrados compreendendo no máximo três espécies.
Dentre as espécies identificadas, a grande maioria, 129 no total, são classificadas como de hábito
arbóreo. As demais estão divididas em: 55 herbáceas (uma considerada acaule), 36 arbustivas, 20
subarbustivas, 5 lianas, 4 epífitas, uma hemiepífita e duas hemiparasitas.
Dentre a rica diversidade arbórea observada neste estudo, destacam-se as espécies características
encontradas na fitofisionomia cerrado savânico ou campestre: Anacardium occidentale (cajueiro),
Aspidosperma tomentosum (peroba-do-cerrado), Byrsonima coccolobifolia (murici-rosa), Dimorphandra
mollis (faveira-do-campo), Eriotheca pubescens (paineira-do-cerrado), Erythroxylum suberosum (cabelo-denegro) (Figura 130), Guapira noxia (caparrosa), Kielmeyera coriacea (pau-santo), Palicourea rigida (batecaixa) (Figura 131), Piptocarpha rotundifolia (coração-de-negro), Schefflera macrocarpa (mandiocão)
(Figura 132), Tabebuia ochracea (ipê-amarelo-do-cerrado), entre outras.
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Figura 130: Frutos da espécie arbórea Erythroxylum
suberosum (cabelo-de-negro).
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Figura 131: Palicourea rigida (bate-caixa), espécie
arbórea típica desta fitofisionomia.

Figura 132: Espécie arbórea Schefflera macrocarpa
(mandiocão).

Entre as espécies arbóreas encontradas em Mata de Galeria pode-se citar a Aspidosperma
subincanum (guatambu-vermelho), o Brosimum cf. glaziovii (leiteiro) (Figura 133), o Calophyllum
brasiliense (olandi), a Cyathea delgadii (xaxim), o Dendropanax cuneatus (mari-mole) (Figura 134), a
Euterpe edulis (juçara), a Magnolia ovata (pinha-do-brejo), a Mauritia flexuosa (buriti) (Figura 135), a
Myrcia cf. castrensis, a Richeria grandis (bulandi-jaca) (Figura 136), a Salacia elliptica (siputá), a Tapirira
guianensis (fruto-de-pombo), a Xylopia emarginata (pindaíba-d'água), etc..
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Figura 133: Espécie arbórea Brosimum cf. glaziovii
(leiteiro).

Figura 134: Espécie arbórea fértil Dendropanax

Figura 135: Mauritia flexuosa (buriti), espécie
arbórea típica de Mata de Galeria.

Figura 136: Espécie arbórea Richeria grandis
(bulandi-jaca).

cuneatus (mari-mole).

Dentre as espécies arbustivas observadas na Mata de Galeria ou no cerrado campestre ou savânico,
cita-se o Anacardium humile (cajuzinho), Bauhinia rufa (pata-de-vaca), Blechnum brasiliense
(samambaiaçu-do-brejo) (Figura 137), Brosimum gaudichaudii (mama-cadela) (Figura 138), Butia archeri
(butiazinho) (Figura 139), Eremanthus glomerulatus (coração-de-negro), Erythroxylum deciduum (fruto-depomba), Palicourea officinalis, Salacia crassifolia (bacupari) (Figura 140), Zeyheria montana (bolsinha-depastor), entre outras.
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Figura 137: Espécie arbustiva encontrada em Mata
de Galeria Blechnum brasiliense (samambaiaçu-dobrejo).

Figura
138:
Espécie
arbustiva
gaudichaudii (mama-cadela).

Brosimum

Figura 139: Espécie arbustiva típica dos campos
Butia archeri (butiazinho).

Figura 140: Frutos maduros da espécie arbustiva
Salacia crassifolia (bacupari).

Pode-se citar entre as espécies subarbustivas observadas a Anemopaegma arvense (alecrim-docampo), Aspilia foliacea (Figura 141), Byrsonima rigida, Chamaecrista desvauxii (empenada), Chresta
sphaerocephala (joão-bobo) (Figura 142), Jacaranda ulei (carobinha) (Figura 143), Manihot gracilis,
Psidium firmum (araçá-do-cerrado) (Figura 144), Solanum cf. palinacanthum (arrebenta-boi), etc..

Figura 141: Flores da espécie subarbustiva Aspilia
foliacea.

Figura 142: Espécie subarbustiva fértil Chresta
sphaerocephala (joão-bobo).
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Figura 143: Espécie subarbustiva fértil Jacaranda
ulei (carobinha).
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Figura 144: Espécie subarbustiva Psidium firmum
(araçá-do-cerrado).

Dentre as espécies herbáceas citam-se a Achyrocline satureioides (macela), a Bromelia balansae
(gravatá) (Figura 145), o Bulbostylis paradoxa (cabeça-de-negro), a Cuphea spermacoce (sete-sangrias)
(Figura 146), a Emilia fosbergii (pincel), o Eryngium juncifolium (gravatá), Mandevilla illustris (jalapa)
(Figura 147), Sauvagesia erecta (Figura 148), entre outras.

Figura 145: Espécie herbácea fértil Bromelia
balansae (gravatá).

Figura 146: Espécie herbácea Cuphea spermacoce
(sete-sangrias).

Figura 147: Mandevilla illustris (jalapa), espécie
herbácea comumente observada.

Figura 148: Espécie herbácea Sauvagesia erecta.
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Foram encontradas três espécies de lianas, sendo estas a Banisteriopsis argyrophylla, a Passiflora
sp. e o Smilax cf. campestris (salsaparilha) (Figura 149).

Figura 149: Espécie lianosa Smilax cf. campestris (salsaparilha).

Somente uma espécie com comportamento epifítico foi observado, a Tillandsia cf. gardneri
(bromélia) (Figura 150) e uma outra, Philodendron lundii considerada hemiepífita (Figura 151).

Figura 150: Espécie epífita Tillandsia cf. gardneri
(bromélia).

Figura 151: Philodendron
considerada hemiepífita.

lundii,

espécie

A espécie Allagoptera campestris (Figura 152) é considerada por Proença et al (2001) e Lorenzi
(2010) como uma palmeira acaule, onde as folhas emergem diretamente ao nível do solo.
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Figura 152: Espécie de palmeira considerada acaule Allagoptera campestris (buri).

9.6.5 Índices de Diversidade
Os índices de diversidade e de eqüabilidade (geral: Mata de Galeria + Sensu stricto) no limite do
levantamento realizado na FLONA de Brasília foram: H’ = 3,85 nats/indivíduo e J = 0,81, respectivamente.
Já o índice de dominância de Simpson foi de 0,96. O coeficiente de mistura de Jentsch registrado foi de 1 :
17,99. A tabela a seguir (Tabela 21) relaciona estes índices (além de outros) de cada unidade amostral
medida na área.
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Tabela 21: Índices de diversidade analisados (Diversidade máxima, Índices de diversidade de Shannon-Weaner, Índice
de dominância de Simpson, Equabilidade de Pielou, Coeficiente de Mistrura de Jentsch). N = número de indivíduos
amostrados. S = Número de espécies amostradas. ln( s ) = Diversidade máxima; H' = Índices de diversidade de
Shannon-Weaner; C = Índice de dominância de Simpson; J = Equabilidade de Pielou; QM = Coeficiente de Mistrura de
Jentsch.

Parcela

N

S

ln(S)

H'

C

J

QM

1E8

43

14

2,639

2,37

0,91

0,9

1 : 3,07

1E9

254

34

3,526

2,88

0,92

0,82

1 : 7,47

1B6

232

34

3,526

2,91

0,91

0,83

1 : 6,82

1D9

50

16

2,773

2,38

0,9

0,86

1 : 3,13

1F10

131

18

2,89

1,72

0,66

0,6

1 : 7,28

1F9

43

13

2,565

2,32

0,9

0,9

1 : 3,31

1G2

46

6

1,792

0,79

0,35

0,44

1 : 7,67

1H9

57

13

2,565

1,59

0,68

0,62

1 : 4,38

1I9

57

14

2,639

2,03

0,83

0,77

1 : 4,07

1L8

50

19

2,944

2,69

0,93

0,91

1 : 2,63

3C1

57

13

2,565

2,14

0,85

0,83

1 : 4,38

3C3

16

8

2,079

2,05

0,93

0,99

1 : 2,00

3D1

255

16

2,773

1,64

0,72

0,59

1 : 15,94

4F3

189

27

3,296

2,57

0,86

0,78

1 : 7,00

4F5

113

28

3,332

2,96

0,94

0,89

1 : 4,04

4G2

99

18

2,89

2,34

0,87

0,81

1 : 5,50

4G4

193

18

2,89

1,42

0,56

0,49

1 : 10,72

4H5

166

23

3,135

2,81

0,93

0,9

1 : 7,22

Geral

2051

114

4,736

3,85

0,96

0,81

1 : 17,99

*** Jackknife =

T (95%) = 2,11

H’ = 3,69 a 4,69

Formações Não Florestais (Savanicas ou Campestres)
No levantamento da composição arbórea e arbustiva efetuado na FLONA de Brasília, no limite das
15 unidades amostrais classificadas em campo como Formações Não Florestais (Formações Savânicas e
Formações Campestres) foram observados 1310 indivíduos (em 1458 medições, contando suas
bifurcações), pertencentes a 59 espécies, distribuídos em 50 gêneros de 31 famílias, sendo todas
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Magnoliophyta. Para duas espécies a identificação não foi possível, uma delas devido a falta de folhas, frutos
ou flores. Dentre as espécies foi registrada uma exótica, sendo do gênero Pinus.
Famílias com maiores riquezas específicas foram: Fabaceae (9 espécies), Vochysiaceae (6 espécies),
Apocynaceae (4 espécies), Malpighiaceae e Erythroxylaceae (3 espécies cada). O total de 61,29% das
famílias e 70,49% dos gêneros foram representados por apenas uma espécie, refletindo a alta diversidade
biológica da área.
No estudo da composição florística e diversidade realizado no cerrado sensu stricto do Centro
Olímpico da UnB (DF), foram amostradas 54 espécies lenhosas (Assunção e Felfili, 2004). De acordo com
Felfili e Silva Junior (1992) e Felfili et al. (1994), nos cerrados do DF e na Chapada da Pratinha são
normalmente encontradas entre 50 a 80 espécies, logo, o levantamento da FLONA de Brasília está neste
intervalo. Porém, está abaixo da riqueza registrada na Chapada dos Veadeiros, de 82 a 97 espécies (Felfili e
Silva Júnior, 2001).
O erro padrão (6,18%) e o erro de amostragem (28,57%) da área basal, por parcela de 1.000 m²,
considerando apenas as árvores vivas, mostram que a precisão ficou um pouco abaixo da estabelecida (erro
padrão da média de 10% com 95% de confiabilidade). Para a área basal, o número ótimo ficou em torno de
104 unidades amostrais (intensidade amostral). Considerando que o Plano de Manejo da Unidade de
Conservação é um processo contínuo e que não está previsto a exploração direta dos recuros florestais
nativos existentes na UC, considerou-se que os levantamentos realizados são suficientes para orientar a
definição do zoneamento e do manejo dos recursos naturais existentes na FLONA de Brasília, além disso, os
futuros levantamentos deverão melhorar a precisão da informação sobre a vegetação nativa.
A densidade média das 15 unidades amostrais foi de 873 ind.ha-1, variando entre 160 ind.ha-1 na
parcela 3C3 e atingindo valor máximo de 1.930 ind.ha-1 na parcela 4G4. Felfili et al. (1994) citam uma
densidade de 1.396 ind.ha-1 na Estação Ecológica de Águas Emendadas, 1.396 na APA Gama – Cabeça de
Veado e 1.036 ind.ha-1 no Parque Nacional de Brasília, sendo que todos os estudos foram realizados sobre
cerrado sensu stricto. Fonseca e Silva Júnior (2004) registraram entre 970 e 1.219 ind.ha-1 em um estudo no
Jardim Botânico de Brasília, também para Cerrado sensu stricto.
A área basal média foi de 4,605 m².ha-1, indicando uma comunidade com baixa cobertura do solo. A
parcela 1F10, foi a que apresentou maior dominância, sendo de 10,034 m².ha-1. A parcela menos
desenvolvida foi a 3C3 com dominância de 1,54 m².ha-1. Em relação a área basal, Felfili et al. (1994)
registrou uma média de 5,79 a 10,76 m².ha-1 na Chapada Pratinha e, Felfili e Silva Junior (2001) encontraram
uma média de 6,19 a 8,33 m².ha-1 na Chapada do Espigão Mestre do São Francisco, valores muito acima dos
encontrados na FLONA de Brasília. Fonseca e Silva Júnior (2004) registraram entre 6,67 e 8,57 m².ha-1 em
um estudo no Jardim Botânico de Brasília, também para Cerrado sensu stricto. Considerando que o
levantamento na FLONA de Brasília incluiu as formações com gradiente de biomassa, desde as mais abertas,
Campo Limpo eté as mais fechadas Cerrado Denso, cujas parcelas foram todas classificada como vegetação
não florestal, essa diferença na metodologia de amostragem pode ser um fator que explica o resultado do
levantamento, com uma área basal menor, se comparado aos resultados dos outros autores. Além disso, uma
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outra explicação para este resultado pode ser o fato da área ter sido no passado utilizada para diferentes fins e
ainda hoje ocorrer incêndio.
O volume total médio (com casca) foi de 8,445 m³.ha-1 apresentado valor máximo na parcela 1F9 e
mínimo na 3C3 (19,235 m³.ha-1 e 3,116 m³.ha-1 respectivamente). Se for observado na tabela a seguir é
correto dizer que a vegetação amostrada na Área 4 é mais desenvolvida do que as Áreas 1 e 2I. A tabela 3
mostra os valores médios e estimativas resultantes das 15 unidades amostrais instaladas sobre as formações
não florestais.
Dentre as espécies registradas no lato sensu da FLONA de Brasília as dez mais importantes são:
Vellozia squamata (canela-de-ema), Tabebuia ochracea (ipê-amarelo-do-cerrado), Pterodon emarginatus
(sucupira-branca), Erythroxylum suberosum (cabelo-de-negro), Kielmeyera coriacea (pau-santo), Eriotheca
pubescens (paineira-do-cerrado), Connarus suberosus (araruta-do-campo), Erythroxylum tortuosum
(muxiba-comprida), Curatella americana (lixeira) e Kielmeyera speciosa (pau-santo). As dez juntas somam
61,51% dos ind.ha-1, além de somar mais de 60% da dominância medida (m².ha-1).
Vellozia squamata (canela-de-ema) não apresentando alto valor de frequência, sendo assim, é uma
espécie com distribuição reduzida e específica de determinados ambientes, devido ao tipo de solo e
condições de sítio, Devido ao alto valor de cobertura e dominância, foi a espécie com maior Indice de Valor
de Importancia no levantamento (Tabela 22). .
Tabela 22: Relação da estrutura encontrada em cada unidade amostral medida no levantamento das áreas não florestais
da FLONA de Brasília.

Unidade

Diâmetro de

Altura Total

Densidade

Área Basal

Volume Total

Amostral

Base (cm)

(m)

(ind.ha-1)

(m².ha-1)

(m³.ha-1)

1E8

9,425

2,711

430

4,401

9,603

1D9

8,325

2,204

500

3,755

7,115

1F10

9,041

2,111

1310

10,034

19,235

1F9

9,006

1,959

430

3,577

6,701

1G2

9,265

1,392

460

5,016

8,584

1H9

6,232

1,337

570

2,124

3,587

1I9

6,154

1,545

570

2,215

3,887

1L8

7,558

2,183

500

2,973

5,562

3C1

6,364

1,612

570

2,347

4,280

3C3

9,039

2,321

160

1,540

3,116

4F3

6,194

1,361

1890

7,820

14,194

4F5

6,858

1,804

1130

5,627

10,882

4G2

6,235

1,115

990

4,686

8,277

4G4

6,078

1,164

1930

6,735

11,010

4H5

5,596

1,147

1660

6,228

10,635

Total Geral

7,424

1,731

873

4,605

8,445
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Outra espécie importante é Tabebuia ochracea (ipê-amarelo-do-cerrado). Esteve presente em quase
70% das parcelas, alta densidade, valor de dominância e cobertura, ocupando o segundo lugar de importância
dentre as espécies. Espécies representadas por apenas um ind.ha-1 somam 27,86% das espécies encontradas,
mostrando padrão de distribuição raro. A tabela 23 apresenta todos os parâmetros individualmente (por
espécie).
Os trabalhos mais clássicos comparando levantamentos florísticos em regiões do Cerrado são os de
Ratter e Dargie (1992) e Ratter et al. (1996, 2000, 2003) apud Junqueira (2011). Um destes inventários
compara 376 áreas de Cerrado em todo Brasil, maioria em trechos de Cerrado sensu stricto, revelando que
das 951 espécies de árvores e arbustos registrados para todas as localidades 334 (35%) ocorrem em apenas
uma única localidade, sendo que nenhuma espécie ocorre em todos os locais. Uma das conclusões desses
autores é a de que a flora do Cerrado apresenta grande diversidade devido às variações climáticas e edáficas.
Pinus sp. espécie exótica classificada como planta invasora, mostrou-se tão importante no
levantamento como muitas espécies nativas. Isto retrata o potencial invasor da espécie e a importância de
prever um sistema de controle e erradicação do gênero, especialmente nas áreas nativas.
Tabela 23: Análise florística das formações não florestais através dos índices. Onde: DA = Densidade Absoluta (ind.ha); DR = Densidade Relativa; FA = Frequência Absoluta; FR = Frequência Relativa; DoA = Dominância Absoluta
(m².ha-1); DoR = Dominância Relativa; VC = Valor de Cobertura; VC(%) = Percentagem do valor de cobertura; VI =
Valor de Importância; VI(%) = Porcentagem do valor de importância.

1

Nome Científico

VI

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

VC

VC (%)

VI

Vellozia squamata

198

22,67

40

2,42

0,955

20,74

43,41

21,71

45,83

Tabebuia ochracea

76

8,7

66,67

4,03

0,673

14,6

23,306

11,65

27,339

9,11

Pterodon emarginatus

40

4,58

73,33

4,44

0,28

6,07

10,651

5,33

15,087

5,03

Erythroxylum suberosum

48

5,5

73,33

4,44

0,132

2,87

8,368

4,18

12,804

4,27

Kielmeyera coriacea

35

4,05

66,67

4,03

0,151

3,29

7,332

3,67

11,364

3,79

Eriotheca pubescens

22

2,52

53,33

3,23

0,255

5,55

8,065

4,03

11,291

3,76

Connarus suberosus

36

4,12

40

2,42

0,12

2,61

6,734

3,37

9,153

3,05

Erythroxylum tortuosum

29

3,36

66,67

4,03

0,07

1,52

4,884

2,44

8,916

2,97

Curatella americana

31

3,59

53,33

3,23

0,096

2,08

5,671

2,84

8,897

2,97

Kielmeyera speciosa

21

2,37

73,33

4,44

0,067

1,46

3,825

1,91

8,26

2,75

Qualea parviflora

25

2,82

20

1,21

0,188

4,07

6,899

3,45

8,109

2,7

Guapira noxia

14

1,6

53,33

3,23

0,09

1,95

3,558

1,78

6,783

2,26

Palicourea rigida

13

1,45

53,33

3,23

0,062

1,35

2,802

1,4

6,027

2,01

Aspidosperma tomentosum

21

2,37

46,67

2,82

0,036

0,78

3,148

1,57

5,971

1,99

Schefflera macrocarpa

11

1,22

53,33

3,23

0,049

1,06

2,28

1,14

5,505

1,84

Byrsonima verbascifolia

12

1,37

53,33

3,23

0,035

0,77

2,144

1,07

5,37

1,79

Styrax ferrugineus

14

1,6

26,67

1,61

0,092

1,99

3,595

1,8

5,208

1,74

Mimosa cf. claussenii

21

2,37

26,67

1,61

0,052

1,14

3,505

1,75

5,118

1,71

Plenckia populnea

15

1,76

40

2,42

0,041

0,88

2,637

1,32

5,056

1,69

Byrsonima coccolobifolia

13

1,45

40

2,42

0,053

1,14

2,591

1,3

5,01

1,67

Vochysia thyrsoidea

10

1,15

13,33

0,81

0,123

2,66

3,807

1,9

4,613

1,54

Eremanthus glomerulatus

11

1,22

46,67

2,82

0,021

0,46

1,681

0,84

4,504

1,5

Lafoensia pacari

4

0,46

20

1,21

0,126

2,75

3,204

1,6

4,414

1,47

(%)
15,28
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Diospyros hispida

14

1,6

26,67

1,61

0,051

1,11

2,715

1,36

4,327

1,44

Roupala montana

14

1,6

33,33

2,02

0,032

0,7

2,302

1,15

4,319

1,44

Butia archeri

5

0,61

33,33

2,02

0,075

1,64

2,247

1,12

4,263

1,42

Symplocos rhamnifolia

8

0,92

26,67

1,61

0,073

1,59

2,503

1,25

4,116

1,37

Qualea grandiflora

5

0,53

33,33

2,02

0,061

1,33

1,862

0,93

3,878

1,29

Stryphnodendron adstringens

7

0,84

33,33

2,02

0,041

0,89

1,727

0,86

3,743

1,25

Ouratea hexasperma

11

1,22

26,67

1,61

0,041

0,89

2,114

1,06

3,727

1,24

Chamaecrista orbiculata

9

1,07

26,67

1,61

0,037

0,8

1,866

0,93

3,479

1,16

Vochysia elliptica

7

0,84

13,33

0,81

0,062

1,35

2,189

1,09

2,996

1

Neea theifera

8

0,92

26,67

1,61

0,019

0,4

1,319

0,66

2,932

0,98

Erythroxylum deciduum

9

1,07

20

1,21

0,021

0,46

1,529

0,76

2,739

0,91

Piptocarpha rotundifolia

12

1,37

6,67

0,4

0,035

0,75

2,126

1,06

2,529

0,84

Enterolobium gummiferum

3

0,31

20

1,21

0,026

0,57

0,871

0,44

2,081

0,69

Machaerium acutifolium

3

0,38

13,33

0,81

0,036

0,77

1,153

0,58

1,959

0,65

Hymenaea stigonocarpa

4

0,46

13,33

0,81

0,021

0,45

0,904

0,45

1,71

0,57

Pinus sp.

3

0,38

6,67

0,4

0,04

0,88

1,259

0,63

1,662

0,55

Dimorphandra mollis

1

0,15

13,33

0,81

0,023

0,5

0,658

0,33

1,464

0,49

Acosmium dasycarpum

5

0,53

6,67

0,4

0,022

0,49

1,019

0,51

1,423

0,47

Aspidosperma macrocarpum

1

0,15

13,33

0,81

0,019

0,42

0,574

0,29

1,38

0,46

Qualea cf. multiflora

1

0,15

13,33

0,81

0,015

0,33

0,487

0,24

1,294

0,43

Solanum lycocarpum

3

0,31

13,33

0,81

0,007

0,15

0,452

0,23

1,258

0,42

Tocoyena formosa

2

0,23

13,33

0,81

0,002

0,05

0,282

0,14

1,088

0,36

Davilla elliptica

1

0,15

13,33

0,81

0,004

0,09

0,247

0,12

1,053

0,35

Psidium myrsinites

3

0,31

6,67

0,4

0,015

0,33

0,638

0,32

1,041

0,35

Salacia crassifolia

1

0,15

13,33

0,81

0,002

0,04

0,191

0,1

0,998

0,33

Aegiphila klotzkiana

1

0,15

6,67

0,4

0,015

0,32

0,475

0,24

0,878

0,29

Myrsine guianensis

2

0,23

6,67

0,4

0,006

0,12

0,349

0,17

0,752

0,25

Strychnos pseudoquina

1

0,15

6,67

0,4

0,008

0,18

0,337

0,17

0,74

0,25

Miconia albicans

1

0,15

6,67

0,4

0,007

0,15

0,299

0,15

0,702

0,23

Myrcia cf. multiflora

1

0,15

6,67

0,4

0,003

0,06

0,209

0,1

0,612

0,2

Hancornia speciosa

1

0,08

6,67

0,4

0,005

0,11

0,181

0,09

0,585

0,19

Indeterminada 2

1

0,08

6,67

0,4

0,004

0,08

0,16

0,08

0,563

0,19

Banisteriopsis argyrophylla

1

0,08

6,67

0,4

0,003

0,07

0,143

0,07

0,546

0,18

Myrtaceae

1

0,08

6,67

0,4

0,002

0,03

0,11

0,06

0,514

0,17

Himatanthus obovatus

1

0,08

6,67

0,4

0,002

0,03

0,111

0,06

0,514

0,17

Qualea cf. dichotoma

1

0,08

6,67

0,4

0,002

0,03

0,111

0,06

0,514

0,17

Caryocar brasiliense

1

0,08

6,67

0,4

0,001

0,02

0,093

0,05

0,496

0,17

Tibouchina cf. candolleana

1

0,08

6,67

0,4

0,001

0,02

0,092

0,05

0,495

0,17

873

100

1653,33

100

4,605

100

200

100

300

100

TOTAL

9.6.5.1 Formações Florestais
No levantamento da composição arbórea efetuado na FLONA de Brasília, no limite das três unidades
amostrais classificadas em campo como Formações Florestais (com exclusividade de Mata de Galeria) foram
observados 741 indivíduos (em 851 medições, contando suas bifurcações), pertencentes a 47 espécies,
distribuídos em 40 gêneros de 31 famílias, sendo uma de Pteridophyta e 30 Magnoliophyta. No levantamento
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da mata de galeria seis espécies não foram identificadas, uma delas devido a falta de folhas, frutos ou flores,
as outras cinco espécies tiveram o seu envio de excicatas para especialistas que até a elaboração deste
documento ainda não haviam retornado a identificação.
Famílias com maiores riquezas específicas foram: Annonaceae e Lauraceae (4 espécies cada),
Phylantaceae e Rubiaceae (3 espécies cada). Anacardiaceae, Aquifoliaceae, Arecaceae, Melastomataceae,
Monimiaceae e Moraceae, todas com duas espécies cada. As demais famílias foram representadas por uma
espécie. O total de 67,74% das famílias e 80% dos gêneros foram representados por apenas uma espécie,
refletindo a alta diversidade biológica da área.
Sampaio et al. (2000) realizando estudo da diversidade e distribuição de espécies arbóreas em duas
matas de galeria na microbacia do Riacho Fundo (DF), os 1.831 indivíduos amostrados estavam distribuídos
em 150 espécies, pertencentes a 55 famílias botânicas na mata do Riacho Fundo e, 126 espécies distribuídas
em 50 famílias botânicas na mata do Açudinho.
Em um estudo da composição florística e diversidade realizado na mata de galeria do Córrego
Taquara (Reserva Ecológica do IBGE – DF), Silva Júnior (2004) encontrou 110 espécies distribuídas em 49
famílias botânicas, através do método de quadrante. Na mesma reserva ecológica, Silva Júnior (2005)
registrou 99 espécies distribuídas em 49 famílias na mata de galeria do Córrego Pitoco.
Oliveira e Felfili (2005) ao estudar durante 13 anos a estrutura e dinâmica da regeneração natural em
uma mata de galeria em trecho da Estação Ecológica da Fazenda Água Limpa (DF), registraram 104
espécies, distribuídas em 94 gêneros de 51 famílias botânicas. Em um trecho de mata de galeria inundável
dos córregos Acampamento e Riacho Fundo (DF), estudado por Guarino e Walter (2005), dentre os 3.030
indivíduos do trecho Acampamento foram registradas 60 espécies em 49 gêneros de 33 famílias botânicas e,
no trecho Riacho Fundo dentre os 3.048 indivíduos medidos encontraram 53 espécies em 41 gêneros de 30
famílias botânicas.
Braga e Rezende (2007) ao estudarem a dinâmica da vegetação arbórea na mata da galeria do
Catetinho (DF), puderam observar que os 928 indivíduos medidos nas 33 parcelas (10 m x 20 m) estavam
distribuídos em 93 espécies em 50 famílias botânicas no ano de 1994 e, entre os 655 indivíduos medidos nas
mesmas parcelas estavam distribuídos em 93 espécies de 47 famílias.
Para o limite das três unidades amostrais o erro padrão (7,50%) e o erro de amostragem (13,07%)
para a densidade (ind.ha-1), por parcela de 1.000 m², considerando apenas as árvores vivas, mostram que a
precisão ficou muito próxima da estabelecida (erro padrão da média inferior a 10% com 95% de
confiabilidade). Para densidade, o número ótimo de parcelas que deveriam ter sido medidas ficou em torno
de 24 unidades amostrais (intensidade amostral).
A densidade média das três unidades amostrais foi de 2.470 ind.ha-1, variando entre 2.320 ind.ha-1 na
parcela 1B6 e atingindo valor máximo de 2.550 ind.ha-1 na parcela 1E9, valorem bem acima do encontrado
por Silva Junior (2004), sendo de 1.573 ind.ha-1. O mesmo autor estimou em 1.971 ind.ha-1 a densidade em
uma área de mata de galeria do Pitoco (Silva Junior, 2005).
A área basal média foi de 39,62 m².ha-1, indicando uma comunidade com alta cobertura do solo, este
valor médio ficou muito próximo ao encontrado por Silva Júnior (2005), sendo de 38,2 m².ha-1. A parcela
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3D1 se destacou das demais matas de galeria, com área basal de 61,52 m².ha-1, quase três vezes mais do que
a área basal da parcela 1E9 (23,02 m².ha-1). Guaniro e Walter (2004) ao estudares dois trechos de mata de
galeria no Distito Federal, encontraram respectivamente 41,28 m².ha-1 e 47,96 m².ha-1.
O volume total médio (com casca) foi de 143,79 m³.ha-1 apresentado valor máximo na parcela 3D1 e
mínimo na 1E9 (237,10 m³.ha-1 e 69,64 m³.ha-1 respectivamente). A tabela 24 mostra os valores médios e
estimativas resultantes das três unidades amostrais instaladas sobre a mata de galeria da FLONA de Brasília.

Tabela 24: Relação da estrutura encontrada em cada unidade amostral medida no levantamento das formações florestais
da FLONA de Brasília.

Unidade
Amostral

DAP (cm)

Altura

Densidade
-1

Área Basal
-1

Volume Total

Total (m)

(ind.ha )

(m².ha )

(m³.ha-1)

1E9

7,928

6,133

2540

23,020

69,640

1B6

9,889

8,295

2320

34,314

124,654

3D1

13,687

8,500

2550

61,527

237,104

Total Geral

10,501

7,643

2470

39,621

143,799

Dentre as espécies registradas nas formações florestais da FLONA de Brasília as dez mais
importantes são: Tapirira guianensis (fruto-de-pombo), Xylopia emarginata (pindaíba-d'água), Calophyllum
brasiliense (olandi), Richeria grandis (bulandi-jaca), Guatteria sellowiana (embira), Hieronyma
alchorneoides (licurana), Brosimum cf. glaziovii (leiteiro), Miconia cf. affinis, Lamanonia brasiliensis
(cangalheiro) e Aniba cf. heringeri (canela). As dez juntas somam 66,39% dos ind.ha-1 medidos, além de
somar mais de 81,41% da dominância medida (m².ha-1), (Tabela 25).
Tabela 25: Análise florística das formações florestais através dos índices. Onde: DA = Densidade Absoluta (ind.ha-1);
DR = Densidade Relativa; FA = Frequência Absoluta; FR = Frequência Relativa; DoA = Dominância Absoluta (m².ha1
); DoR = Dominância Relativa; VC = Valor de Cobertura; VC(%) = Percentagem do valor de cobertura; VI = Valor de
Importância; VI(%) = Percentagem do valor de importância.
Nome Científico

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

VC

VC (%)

VI

VI (%)

Tapirira guianensis

433

17,54

100,00

3,57

8,46

21,35

38,89

19,45

42,47

14,15

Xylopia emarginata

273

11,07

33,33

1,19

8,52

21,50

32,56

16,28

33,75

11,25

Calophyllum brasiliense

360

14,57

100,00

3,57

5,01

12,65

27,22

13,61

30,79

10,26

Richeria grandis

140

5,67

100,00

3,57

3,87

9,77

15,44

7,72

19,01

6,34

Guatteria sellowiana

50

2,02

66,67

2,38

2,11

5,32

7,35

3,67

9,73

3,24

Hieronyma alchorneoides

60

2,43

66,67

2,38

1,47

3,70

6,13

3,06

8,51

2,84

Brosimum cf. glaziovii

80

3,24

100,00

3,57

0,48

1,21

4,44

2,22

8,02

2,67

Miconia cf. affinis

123

4,99

33,33

1,19

0,67

1,68

6,67

3,34

7,86

2,62

Lamanonia brasiliensis

50

2,02

66,67

2,38

1,12

2,82

4,85

2,42

7,23

2,41

Aniba cf. heringeri

70

2,83

66,67

2,38

0,54

1,37

4,21

2,10

6,59

2,20

Protium heptaphyllum

77

3,10

33,33

1,19

0,80

2,03

5,13

2,56

6,32

2,11

Gordonia fruticosa

40

1,62

66,67

2,38

0,84

2,11

3,73

1,87

6,12

2,04

Myrsine gardneriana

40

1,62

66,67

2,38

0,79

1,99

3,61

1,80

5,99

2,00

Magnolia ovata

37

1,48

100,00

3,57

0,29

0,73

2,21

1,11

5,78

1,93

Xylopia sericea

63

2,56

66,67

2,38

0,30

0,75

3,32

1,66

5,70

1,90
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Miconia cf. fallax

33

1,35

100,00

3,57

0,07

0,17

1,52

0,76

5,10

1,70

Hedyosmum brasiliense

57

2,29

66,67

2,38

0,07

0,17

2,47

1,23

4,85

1,62

Cyathea delgadii

37

1,48

66,67

2,38

0,36

0,91

2,39

1,20

4,78

1,59

Schefflera morototoni

40

1,62

66,67

2,38

0,29

0,73

2,35

1,18

4,74

1,58

Euterpe edulis

17

0,67

100,00

3,57

0,12

0,30

0,98

0,49

4,55

1,52

Amaioua intermedia

37

1,48

66,67

2,38

0,27

0,67

2,16

1,08

4,54

1,51

Cybianthus glaber

17

0,67

66,67

2,38

0,52

1,32

2,00

1,00

4,38

1,46

Rollinia sp.

13

0,54

66,67

2,38

0,30

0,74

1,29

0,64

3,67

1,22

Siparuna guianensis

13

0,54

66,67

2,38

0,22

0,56

1,10

0,55

3,48

1,16

Cecropia pachystachya

20

0,81

66,67

2,38

0,08

0,19

1,00

0,50

3,38

1,13

Myrcia cf. castrensis

17

0,67

66,67

2,38

0,06

0,15

0,83

0,41

3,21

1,07

Miconia dodecandra

30

1,21

33,33

1,19

0,10

0,26

1,48

0,74

2,67

0,89

Salacia elliptica

30

1,21

33,33

1,19

0,06

0,14

1,36

0,68

2,55

0,85

Aspidosperma subincanum

13

0,54

33,33

1,19

0,29

0,73

1,27

0,63

2,46

0,82

Ocotea aciphylla

27

1,08

33,33

1,19

0,07

0,17

1,25

0,63

2,44

0,81

Euplassa inaequalis

13

0,54

33,33

1,19

0,18

0,45

0,99

0,49

2,18

0,73

Endlicheria paniculata

17

0,67

33,33

1,19

0,10

0,25

0,92

0,46

2,12

0,70

Syagrus romanzoffiana

3

0,13

33,33

1,19

0,29

0,72

0,86

0,43

2,05

0,68

Psychotria carthagenensis

17

0,67

33,33

1,19

0,04

0,11

0,78

0,39

1,97

0,66

Ilex affinis

17

0,67

33,33

1,19

0,04

0,11

0,78

0,39

1,97

0,66

Styrax cf. camporum

13

0,54

33,33

1,19

0,09

0,22

0,76

0,38

1,95

0,65

Zanthoxylum rhoifolium

3

0,13

33,33

1,19

0,23

0,58

0,71

0,36

1,90

0,63

Mollinedia sp.

13

0,54

33,33

1,19

0,07

0,17

0,71

0,35

1,90

0,63

Ilex sp.

13

0,54

33,33

1,19

0,03

0,06

0,60

0,30

1,79

0,60

Guarea macrophylla

3

0,13

33,33

1,19

0,14

0,35

0,48

0,24

1,67

0,56

Pera glabrata

10

0,40

33,33

1,19

0,03

0,06

0,47

0,23

1,66

0,55

Symplocos cf. nitens

7

0,27

33,33

1,19

0,04

0,09

0,36

0,18

1,55

0,52

Alchornea glandulosa

7

0,27

33,33

1,19

0,02

0,06

0,33

0,16

1,52

0,51

Cordia sellowiana

7

0,27

33,33

1,19

0,02

0,04

0,31

0,15

1,50

0,50

Indeterminada 1

3

0,13

33,33

1,19

0,06

0,15

0,28

0,14

1,48

0,49

Richeria grandis

3

0,13

33,33

1,19

0,05

0,13

0,27

0,13

1,46

0,49

Virola sebifera

3

0,13

33,33

1,19

0,03

0,08

0,22

0,11

1,41

0,47

Tapirira obtusa

3

0,13

33,33

1,19

0,02

0,04

0,17

0,09

1,36

0,45

Ormosia arborea

3

0,13

33,33

1,19

0,01

0,03

0,17

0,08

1,36

0,45

Ocotea cf. corymbosa

3

0,13

33,33

1,19

0,01

0,03

0,16

0,08

1,35

0,45

Macropeplus ligustrinus

3

0,13

33,33

1,19

0,01

0,02

0,16

0,08

1,35

0,45

Sorocea bonplandii

3

0,13

33,33

1,19

0,01

0,02

0,15

0,08

1,34

0,45

Psychotria sp.

3

0,13

33,33

1,19

0,00

0,01

0,15

0,07

1,34

0,45

2470

100

2800

100

39,622

100

200

100

300

100

TOTAL

9.6.6 Espécies de Interesse Conservacionista (Raras, Endêmicas e/ou Ameaçadas de Extinção)
Baseando-se na Lista Oficial da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção do Ministério do Meio
Ambiente, estabelecida pela Instrução Normativa no 06 de setembro de 2008, que classificam espécies
vegetais como ameaçadas de extinção, afirma-se que para a FLONA de Brasília, somente a espécie Euterpe
edulis (juçara/palmito) foi identificada como espécie ameaçada de extinção.
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Vale ressaltar que a Lista Oficial da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção apresenta sete espécies
ameaçadas de extinção com ocorrência no Distrito Federal e 25 para o estado de Goiás, totalizando 131
espécies para o Bioma Cerrado. Segundo Giulietti et al. (2009), no Distrito Federal são registradas 21
espécies raras que podem estar correndo riscos de extinção, entre elas, a espécie Lamanonia brasiliensis
(cangalheiro), observada neste trabalho (Figura 153).

Figura 153: Folhas da espécie arbórea Lamanonia brasiliensis (cangalheiro).

9.6.6 Espécies de Interesse Econômico
O Brasil é mundialmente reconhecido pela sua rica biodiversidade de espécies da flora, muitas das
quais com grande potencial de uso. A maior exploração econômica da vegetação brasileira sempre foi a
madeireira, levando diversas espécies arbóreas a integrar a lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção,
porém, atualmente além do uso econômico madeireiro, outros usos vem sendo desenvolvidos. A seguir
planilha de espécies observadas na FLONA de Brasília e seus usos (Tabela 26).

Tabela 26: Lista de espécies da FLONA de Brasília utilizadas para diversos fins.

Família

Anacardiaceae

Apocynaceae
Araliaceae
Arecaceae

Nome Científico

Nome Popular

Uso

Anacardium occidentale L.
Anacardium humile A. St.-Hil.
Spondias purpurea L.
Tapirira guianensis Aubl.
Aspidosperma macrocarpum Mart.
Aspidosperma tomentosum Mart.
Hancornia speciosa Gomes
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire,
Steyerm. & Frodin
Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze
Butia archeri (Glassman) Glassman
Euterpe edulis Mart.

cajueiro
cajuzinho-do-cerrado
serigüela
fruto-de-pombo/copiúva/tapiriri
guatambu-do-cerrado/peroba-cetim
peroba-do-cerrado
mangaba
caixeteiro/mandiocão-damata/morototó
buri/imburi/pissandó/ariri
butiazinho/coqueirinho-do-campo
juçara/palmito-doce/palmiteiro

Al/Fr
Al/Fr
Al/Fr
Mc
Mc
Mc, Mv
Al/Fr
Mc, Mv
Al
Al
Al
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Bromeliaceae
Burseraceae
Caryocaraceae
Clusiaceae
Ebenaceae

Fabaceae

Mauritia flexuosa L. f.
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
Bromelia balansae Mez
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand
Caryocar brasiliense Cambess.
Calophyllum brasiliense Cambess.
Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.
Diospyros hispida A. DC.
Bauhinia rufa Graham
Dimorphandra mollis Benth.

buriti
jerivá/coqueiro
gravatá/bromélia
breu/almecegueira/pau-de-incenso
pequi
olandi
pau-santo
olho-de-boi/caquizeiro-da-mata
pata-de-vaca/mororó
faveira-do-campo/fava-danta

Dipteryx alata Vogel

barú

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne
Malpighiaceae
Moraceae
Myrsinaceae
Peraceae
Rutaceae
Salicaceae
Solanaceae
Vochysiaceae
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Byrsonima coccolobifolia Kunth
Brosimum gaudichaudii Trecul
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Zanthoxylum rhoifolium Lam.
Casearia silvestris Sw.
Solanum lycocarpum A. St.-Hil.
Qualea grandiflora Mart.
Qualea parviflora Mart.

jatobá/jatobá-do-cerrado/jatobá-docampo
murici-rosa/murici-do-cerrado
mama-cadela
cafezinho/capiroroca
seca-ligeiro
maminha-de-porca
cafezeiro/língua-de-tamanduá
lobeira
pau-terra-grande
pau-terra-roxo

Al/Fr, Ar
Al
Al
Co, Mv
Al/Fr, Co
Al, Co, Mv
Le
Al, Le
Le
Le
Al/Fr, Le,
Co, Mc
Al/Fr, Le,
Co, Mc
Al, Le
Al
Co, Cf
Co, Le
Co, Cf, Le
Co, Mv, Le
Al
Le, Mv
Le, Mv

Legenda: Al - alimento; Fr - fruto; Mc - mourão/cerca; Cf - cabo de ferramentas; Co – construção; Le – lenha, Mv – Móveis e
Ar - artesanato.

Uma das principais explorações desenvolvidas é para finalidades medicinais, ou seja, para utilização
farmacêutica e/ou fitoterápica. O mercado voltado para as plantas medicinais busca cada vez mais descobrir
novos usos para diversas espécies vegetais e ou melhorar estudos sobre os conhecimentos populares. Foram
observadas diversas espécies nativas ou exóticas (Anexo 05) no perímetro da FLONA de Brasília, que
segundo os estudos de Lorenzi & Matos (2008), Oliveira & Viveiro (2012), Souza (2007), Medeiros et al
(2004), Franco & Barros (2006), Macedo & Ferreira (2004), Nunes et al (2003), Souza & Felfili (2006),
Verde & Carneiro (2003), Borba & Macedo (2006) e Rodrigues & Carvalho (2001) são consideradas
medicinais, seja pela população em geral (conhecimento popular) ou por comprovação científica. Dentre elas
destaca-se o Anacardium humile A. St.-Hil. cajuzinho-do cerrado cujas folhas, raizes ou cascas do caule são
utilizadas para combater a inflamação ovariana, dor de dente, diarréia, béquica e diabetes (Lorenzi & Matos
(2008), Oliveira & Viveiro (2012), Vila Verde et al (2003); Borba & Macedo (2006); Rodrigues & Carvalho
(2001). Ou a Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin, mandiocão/mandioqueiro-do-cerrado, cuja
folha é usada como analgésico (Rodrigues; Carvalho, 2001). A Mauritia flexuosa, buriti, planta típica do
cerrado e apreciada por espécies de psitacídios e importante na cadeia ecológica das espécies ocorrente nas
veredas, cujo o óleo do furto é utilizado pela população como energético, vermífugo, queimaduras de pele,
ajudando na cicatrização, anti-reumático (Macedo; Ferreira, 2004); Souza; Felfili, 2006.
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9.6.7 Espécies Consideradas Exóticas e Invasoras
Na Floresta Nacional de Brasília, nas Áreas 1, 3 e 4 pode ser observado poucas espécies
consideradas exóticas e ou invasoras, totalizando apenas 17 espécies (Tabela 27). Destas, 4 espécies
são de hábitos arbóreos: Eucalyptus grandis (eucalipto), Pinus caribaea var hondurensis (pinus), P.
oocarpa (pinus) e Syzygium cumini (jambolão).
Gonçalves (2007) observou em seu estudo realizado na FLONA de Brasília, como sendo o
Pinus sp. uma das espécies exóticas invasoras do Cerrado. Os pinus por possuírem um comportamento
invasor, e por se tratarem de antigos plantios, a observação desta espécie ao longo das fitofisionomias
que compõem as formações campestres e savânicas é muito comum.
Em um estudo realizado por Horowitz et al. (2007) nas Zonas de Uso Especial e de Uso
Intensivo do Parque Nacional de Brasília, foram encontradas e identificadas um total de 90 espécies
exóticas invasoras entre arbóreas, arbustivas e herbáceas. Porém, muitas destas espécies,
principalmente frutíferas, foram intruzidas para formação de pomares ou de culturas de sobrevivência
em antigas fazendas desapropriadas (Horowitz et al., 2007). Entre as espécies citas por Horowitz et al.
(2007) como exóticas invasoras no Parque Nacional de Brasília estão quatro espécies encontradas
neste estudo, a Agave americana (piteira), a Melinis minutiflora (capim-gordura), a Syzygium cumini
(jambolão) e a Urochloa decumbens (braquiária).
As espécies Andropogon bicornis (capim-rabo-de-burro), Digitaria violascens (grama-azul),
Melinis minutiflora (capim-gordura), Setaria geniculata (capim-rabo-de-raposa) e Urochloa
decumbens (braquiária), por serem gramíneas, possuem um comportamento de dispersão que facilita
sua proliferação, e assim, consequentemente a invasão por sobre os campos, tornando-as agressivas,
muito presentes na região. Entre estas gramíneas, a espécie mais citada em diversos estudos (Barbosa
(2008), Batalha (1997), Martins et al. (2004), Martins et al. (2011), Pastore et al. (2012), Rossi
(2012)) é a Melinis minutiflora (capim-gordura). Esta espécie é descrita por Pastore et al. (2012) como
uma planta com alto potencial de infestação, capaz de se dispersar e colonizar grandes áreas com
muita velocidade, sendo comum a sua presença em unidades de conservação.
A espécie Pteridium arachnoideum (sinonímia Pteridium aquilinum var. arachnoideum) que
formam o samambaial, é a uma das espécies invasoras mais estudadas por ser considerada uma das
com maior sucesso no mundo (Taylor (1990) apud Oliveira et al.(2011)). Esta espécie apresenta uma
enorme plasticidade morfológica, facilitando assim sua adaptação em diversos hábitats, e possui
defesa contra a herbivoria e competidores, com espectro de toxinas (Guerin, 2010). Esta mesma autora
descreve como uma espécie capaz de invadir territórios por meio de reprodução sexuada ou pela
expansão da rede de rizomas e é capaz de se manter memso quando suas frondes são mecanicamente
cortadas ou quando utilizado herbicidas. Normalmente o rizoma e seus rizóforos estão profundamente
enterrados, o que permite maior resistência à queimadas (Salgado, 2012).
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Tabela 27: Lista de espécies exóticas e/ou invasoras observadas na FLONA de Brasília.
Família
Nome Científico
Agavaceae

Agave americana L. 1
Achyrocline satureoides (Lam.) DC.

Asteraceae

Ageratum conyzoides L.
Bidens pilosa L.

3

3

Elephantopus cf. mollis Kunth
Dennstaedtiaceae
Myrtaceae

Phyllantaceae
Pinaceae

3

2 Pastore et al. (2012)
3 Proença et al. (2001)

macela

Brasil (Sul/Sudeste)

mentrasto/cacália-mentrasto

Brasil

picão/picão-preto

Brasil

samambaia

Brasil

Eucalyptus grandis W. Mill ex Maiden

eucalipto

Austrália

Syzygium cumini (L.) Skeels 1

jambolão

Índia

arrebenta-pedra/quebra-pedra

Brasil

pinus

América Central

pinus

Am. Central/México

Phyllanthus niruri L.

3

Pinus caribaea var hondurensis (Sénécl.) W.H.G. Barrett & Golfari
Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl.

1

capim-rabo-de-burro/capimvassoura

Melinis minutiflora P. Beauv.

1, 2, 3

3

Urochloa decumbens (Stapf) R. D. Webster

Horowitz et al. (2007)

México

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon

Setaria geniculata P. Beauv.

1

agave/piteira

Brasil

Digitaria violascens Link 2, 3

Verbenaceae

Origem

3

Andropogon bicornis L. 3

Poaceae

Nome Popular

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl

3

1, 3

Brasil

grama-azul

Ásia/Oceania

capim-gordura/capim-melado

África

capim-rabo-de-raposa

Brasil

braquiária/capim-braquiária

África

gervão/gervão-azul

Brasil
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9.6.8 Espécies para Recuperação de Áreas Degradadas
Devido as intervenções ocorridas na FLONA de Brasília, faze-se importante e necessária o
estabelecimento de práticas de recuperação e ou restauração nestas áreas degradadas.
Segundo o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação), Lei 9.985, Art. 2º
(BRASIL, 2000 apud Bechara et al., 2006) distingue as atividades de recuperação e de restauração
como:
XIII – recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma
condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original;
XIV – restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais
próximo possível da sua condição original.
Atualmente, diversos autores estão estabelecendo técnicas alternativas para a melhor forma de
recuperação e principalmente para restauração do ambiente. Entre as técnicas empregadas citam-se:
transposição de solo, semeadura direta, implantação de poleiros artificiais, enleiramento de galharias, e
plantio de mudas em ilhas de alta diversidade. Apesar de todas estas técnicas alternativas, é de suma
importância que também ocorra o plantio de mudas das espécies nativas da região afetada. Por este
motivo, segue abaixo uma lista de espécies observadas na FLONA de Brasília, que foram e estão
sendo utilizadas em diversos trabalhos de recuperação/restauração florestal.
Abaixo foram relacionas espécies inventariadas que poderão ser utilizadas para recuperação de
áreas degradadas dentro da FLONA de Brasília e também para estabelecer corredores ecológicos com
fragmentos florestais no entorno na unidade de conservação (Anexo 06).

9.6.9 Espécies ruderais encontradas na FLONA de Brasília
As plantas ruderais são aquelas que crescem espontaneamente em ambientes alterados ou em
locais indesejados, podendo ser nativas ou exóticas (Pastore et al., 2012). Segundo Schneider (2007),
as espécies exóticas naturalizadas produzem descendentes em números muito elevado e conseguem se
dispersar a grandes distâncias, prontamente competindo com espécies nativas, expandindo-se
agressivamente sobre as comunidades naturais, perturbando a estrutura do ecossistema invadido. Para
Pastore et al. (2012), as espécies nativas desempenham um importante papel na recuperação da
vegetação secundária de áreas degradadas ou clareiras decorrentes de impactos naturais ou antrópicos.
Estas plantas podem interferir nas cadeias ecológicas, podem apresentar propriedades
fitoterápicas e outras possuem toxinas nocivas aos seres vivos em geral. Elas são chamadas
popularmente de plantas daninhas (FRANCO 1971).
A FLONA de Brasília devido a sua proximidade com centros urbanos e com áreas rurais a
dispersão de espécies vegetais se dá de forma mais facilitada promovendo eventos de invasão
biológica ou a instalação de espécies oportunistas. Na Unidade foram observadas 17 espécies (Tabela
28) consideradas ruderais e que não foram consideradas como exótica e ou invasoras segundo Pastore
et al. (2012) e/ou Moreira & Bragança (2010).

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília

197

Tabela 28: Lista de espécies ruderais na FLONA de Brasília.
Família
Nome Científico
Ageratum conyzoides L.

Nome Popular

2

mentrasto/cacália-mentrasto

Bidens pilosa L. 1, 2
Asteraceae

Cyperaceae

Dennstaedtiaceae

picão/picão-preto

Elephantopus cf. mollis Kunth 1
Emilia fosbergii Nicolson 1, 2

pincel/emilia

Cyperus esculentus L. 2

tiririca/tiriricão

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler 2

tiririca-branca

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon

Samambaia

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip

Fabaceae

2

Chamaecrista orbiculata (Benth.) H.S. Irwin &
Barneby 2

Ochnaceae

Sauvagesia erecta L. 1

Phyllantaceae

Phyllanthus niruri L. 2

Melinis minutiflora P. Beauv. 2
Paspalum pilosum Lam.

planta-moeda/cássia

arrebenta-pedra/quebra-pedra

Andropogon bicornis L. 1, 2

Poaceae

empenada/mata-pasto

capim-rabo-de-burro/capimvassoura
capim-gordura/capim-melado

1

Urochloa decumbens (Stapf) R. D. Webster 2

braquiária/capim-braquiária

Solanaceae

Solanum cf. palinacanthum Dunal 2

arrebenta-boi

Verbenaceae

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 2

gervão/gervão-azul

1 Pastore et al. (2012)
2 Moreira & Bragança (2010)

9.7 Plantio de Pinus e Eucalyptus (Reflorestamentos)
A transformação de extensas áreas de vegetação nativa, incluindo o Cerrado lato sensu, em
áreas florestadas com espécies comerciais exóticas, especialmente plantios homogênios de Eucalyptus
sp. e Pinus sp. foi incentivada e impulsionada pelo Governo Federal, por meio de políticas de
incentivos fiscais para o setor florestal, nas décadas de 80 e 90 (GONÇALVEZ, 2007).
Para caracterização dos povoamentes existentes na FLONA de Brasília foi realizado
levantamento de dados sobre os plantios contendo espécies arbóreas exóticas, foi percorrido longo
perímetro sobe estas áreas. Este caminhamento foi suficiente para mostrar que se trata de áreas
ambíguas para conservação da vegetação presente na FLONA de Brasília.
De um lado é possível observar que os plantios de Pinus sp. estão invadindo áreas de cerrado
nativo. Apesar de menor intensidade e menor grau de conhecimento sobre como se dá o processo de
invasão, o Pinus já foi registrado como sendo uma das espécies exóticas que vem invadindo o Cerrado
e lavando à extinção espécies nativas (GONÇALVEZ, 2007). De acordo com Pivello (2011), todas as
Unidades de Conservação do Cerrado tem algum grau de contaminação biológica.
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Por outro, não se pode desprezar a alta taxa de regeneração natural presente no sub-bosque de
extensas áreas de Eucalyptus sp., sendo importante fonte de propágulos para restauração do cerrado
nestas áreas. Além disso, mesmo sendo espécies exóticas, auxiliam na formação de abrigo à fauna,
evitam a exposição do solo, as invasões humanas, entre outros fatores.
Existem grandes talhões com o cultivo de Pinus caribaea var hondurensis, Pinus oocarpa
Schiede ex Schltdl.e Eucalyptus grandis W. Hill ex Mailden na Área 4 da FLONA de Brasília, em
espaçamento 2 x 2,5 metros (GOLÇALVES, 2007). Atualmente, estima-se que os plantios somam
732,10 hectares com gênero Eucalyptus e 1.552,20 hectares com gênero Pinus (total de 2.284,30
hectares) na Área 4 da FLONA de Brasília. Foram implantados pela empresa PROFLORA S/A
Florestamento e Reflorestamento, através da lei de incentivos fiscais.
Houve um desinteresse econômico da administradora da área em continuar conduzindo os
projetos florestais até sua rotação final. Com isso, ocorreu uma situação de abandono das áreas,
gerando maior ocorrência de incêndios, invasão das áreas e roubo constante de madeira, interferindo
também nas áreas nativas. Mesmo com uma série de exigências por parte dos órgãos públicos, a
situação somente se agravou ao longo dos anos.
Após o decreto de criação da Floresta Nacional, o IBAMA (atualmente ICMBio) assumiu a
guarda dessas áreas e buscou um controle sobre os processos de invasão e descaracterização dos
remanescentes nativos. Contudo, é correto afirmar que uma floresta de produção comercial passou
para uso múltiplo e sustentável, sendo necessárias ações para restauração de áreas às condições mais
próximas daquelas encontradas antes das perturbações (GONÇALVES, 2007). Além disso, o
abandono e a forte pressão antrópica ocorrida sobre a unidade de conservação, mesmo com a
fiscalização existente, fazem com que medidas sejam planejadas e implantadas, quando o foco é a
melhoria da qualidade ambiental.
Martins (2004) afirmou que a perturbação em ambientes de cerrado e mata de galeria,
apresentou maior número de sementes viáveis do que em ambientes não alterados, fato este que pode
favorecer à regeneração natural dos ambientes perturbados. Gonçalves (2007) citou que, para
definição da estratégia mais adequada de recuperação de uma área, quer sejam pela regeneração
natural, os plantios ou os sistemas mistos, tem-se como passo inicial a avaliação tanto qualitativa
quanto quantitativa do estoque de sementes do solo.
Durigan (2003) citou que, para o Cerrado, quando o processo de perturbação é o
reflorestamento com espécies exóticas, o potencial de regeneração natural é muito alto,
recomendando-se a eliminação das árvores exóticas, o controle de incêndios e das espécies invasoras,
e nos casos em que por algum motivo a regeneração não for observada, o plantio.
Se for comparado a regeneração natural com os plantios para a recuperação de áreas alteradas,
é correto afirmar que a primeira opção é a de menor custo, uma vez que emprega menor quantidade de
mão de obra e insumos, reduzindo assim, o custo da implantação de florestas destinadas a proteção,
como é o caso da substituição dos plantios comerciais em áreas nativas na FLONA de Brasília.
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Contudo, deve-se considerar que é um processo mais lento, visto que ocorrerá dentro dos padrões da
sucessão vegetal (MARTINS, 2001).
Em sua pesquisa, Gonçalves (2007) ao avaliar a regeneração natural e o banco de sementes
presente nos plantios de Pinus e Eucalyptus na Área 4 da FLONA de Brasília, registrou grande
número de espécies e altas taxas de germinação, indicando um potencial à restauração do sistema.
Nesta pesquisa, na área experimental I denominada como Clareira de Pinus foram observados 42
espécies, 38 gêneros e 24 famílias, sendo que 61,90% das espécies têm hábito arbóreo, 23,81%
arbustivo, 2,38% subarbustivos e 11,91% herbáceo. As famílias com maior riqueza florística foram:
Fabaceae (6), Poaceae (4), Asteraceae (3), Bignoniaceae (2), Connaraceae (2), Erythroxylaceae (2),
Myrtaceae (2), Rubiaceae (2) e Vochysiaceae (2).
Na área experimental 2 na Área 4 da FLONA de Brasília, denominada como Pinus, foram
encontradas 29 famílias, 51 gêneros e 55 espécies, sendo 49,09% com habito arbóreo, 29,09%
arbustivo, 9,09% subarbustivo e 12,73% herbáceo. As famílias com maior riqueza florística foram
Fabaceae (9) e Euphorbiaceae (4).
Na área experimental 3 Área 4 da FLONA de Brasília, denominada Eucalyptus, foram
observadas 48 famílias, 68 gêneros e 76 espécies. Dessas 73,68% têm hábito arbóreo, 14,48%
arbustivo, 5,26% subarbustivo, 3,95% herbáceo e 2,63% não foi possível identificar. Na área
experimental 4, chamada Clareira de Eucalyptus, foram observadas 29 famílias, 60 gêneros e 77
espécies, sendo 35% árvores, 22,08% arbustos, 6,49% subarbustivos, 32,47% ervas e 3,90% não foi
possível identificar. Dentre as famílias com maior riqueza de espécies, foram: Poaceae (17),
Asteraceae (9), Fabaceae (5), Melastomataceae, Euphorbiaceae e Bignoniaceae (4 cada).
Gonçalves (2007) conclui seus estudos afirmando que o banco de sementes sob os plantios da
Área 4 da FLONA de Brasília pode ser considerado importante mecanismo para o estabelecimento de
espécies, principalmente nos estágios iniciais de sucessão ecológica. O estudo evidenciou o poder de
resiliência do cerrado em áreas convertidas em povoamentos de Pinus e Eucalyptus. Porem, adverte
que a presença de espécies exóticas no banco de sementes, como as arbóreas Eucalyptus grandis e
Pinus caribea e a herbácea Melinis minutiflora, bem como no estrato da regeneração, indicam a
possibilidade de contaminação biológica na unidade de conservação, considerando um fato grave,
especialmente na proximidade das matas de galeria, podendo trazer prejuízos à diversidade biológicas,
requerendo medidas urgentes para o seu controle.
Para facilitar o levantamento e análise dos dados a área total dos plantios floretais foi
dividida em talhões, os quais diferem parcialmente da proposta dos talhões feita na época de
implantação (por volta dos anos 80). A alteração na forma dos talhões se deu especialmente pela
ausência de um mapa daquela divisão/disposição inicial. A tabela 29 a seguir apresenta o número dos
talhões, área total em hectares e tamanho do plantio atualmente existe por gênero (Pinus e
Eucalyptus). Importante reparar que foram descontadas as áreas com ausência de vegetação dentro de
cada talhão.
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Tabela 29: Número dos talhões, área total em hectares e tamanho do plantio atualmente existe por gênero (Pinus
e Eucalyptus) na FLONA de Brasília.

FLONA de Brasília - Área I
Talhões

Área Total

Pinus sp.

Eucalyptus sp.

(hectares)

(hectares)

(hectares)

1

468

443

2

183

173

3

265

4

30

24

5

142

128

6

151

125

7

109

100

8

185

108

9

34

33

10

45

37

11

119

119

12

144

144

13

181

181

14

199

189

15

75

75

Total

2330

161

231

0,3

1809,3

FLONA de Brasília - Área IV
Área Total

Pinus sp.

Eucalyptus sp.

(hectares)

(hectares)

(hectares)

16

55

43

17

120

36

18

556

335

19

153

20

112

82

21

290

143

22

125

Total

1411

Talhões

115

126
639

241

FLONA de Brasília - Área III
Talhões
23

Área Total

Pinus sp.

Eucalyptus sp.

(hectares)

(hectares)

(hectares)

94

91

0
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94

91

0

3835

961

2050,3

Para o levantamento florestal adotou-se o processo de amostragem aleatória (Péllico Netto e
Brena, 1997) com parcelas (unidades amostrais) retangulares de área fixa. Importante informar que a
distribuição dos pontos amostrais partiu de um distanciamento sistemático, porém, a medição de cada
ponto amostral se deu através de sorteio.
As parcelas são denominadas como de área fixa por terem área definida e, assim, permitem
análises quantitativas mais diretas e facilitam o acompanhamento dos processos dinâmicos. Desta
forma, amostragens quantitativas, especialmente aquelas que visam avaliar a produção em área basal,
volume, biomassa ou avaliar a dinâmica da vegetação, são em geral baseadas em unidades amostrais
de área fixa (Felfili, J. M. et al., 2011). Péllico Netto e Brena (1997) afirmam que, mesmo com o
desenvolvimento de métodos alternativos mais recentes, o método de área fixa ainda é o mais
utilizado, especialmente pelo perfeito controle das informações e facilidade de execução.
O tamanho de cada unidade amostral instalada e medida ao longo dos plantios florestais
presentes na FLONA de Brasília é de 20 x 50 metros (1000 metros quadrados), com a implantação
sempre sentido ao norte magnético.
Foi traçado um grid com distância de 540 metros entre as linhas, onde, a intersecção destas
linhas sobre área de plantio exótico mostrava um ponto em potencial para amostragem dos dados em
campo (instalação das unidades amostrais). Lembrando uma distribuição sistemática dos pontos com
potencial de medição, porém, a escolha de cada ponto levantado se deu por sorteio (garantindo a
aleatoriedade estatística necessária).
Neste levantamento específico, foram desconsiderados os pontos sobre áreas nativas, sendo
priorizado sobre os plantios homogêneos contendo arbóreas exóticas (Pinus sp. e Eucalyptus sp.).
Foram instaladas e medidas 56 unidades amostrais, perfazendo uma amostra de 56.000 metros
quadrados. Das 56 unidades, 27 foram medidas sobre plantios de Pinus sp. e 29 sobre plantios de
Eucalyptus sp. Dentro de cada unidade amostral, o perímetro dos indivíduos presentes foi medido a
1,30 de altura – altura do peito, conforme orienta a literatura. A altura total e comercial foi obtida com
auxílio de hipsometro (Tabela 30).

Tabela 30: Nome da unidade amostral, localização e gênero plantado de cada unidade amostral medida nos
plantios florestais exóticos da FLONA de Brasília.
Coordenadas - WGS 1984 (GPS) - UTM (22L)
Unidade
Local
Gênero
Talhão
Amostral
Longitude (E)
Latitude (S)

Área I

1 A3

811861

8258223

Eucalyptus sp.

1

1 A4

812382

8258228

Pinus sp.

3

1 B1

810790

8257679

Eucalyptus sp.

1

1 B5

812920

8257666

Pinus sp.

3
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1 C10

815069

8257069

Eucalyptus sp.

5

1 C2

810791

8257129

Eucalyptus sp.

1

1 C5

812391

8257094

Pinus sp.

3

1 D10

815061

8256526

Eucalyptus sp.

5

1 D3

811308

8256562

Eucalyptus sp.

1

1 D5

812395

8256552

Pinus sp.

5

1 E2

810767

8256027

Eucalyptus sp.

1

1 F1

810214

8255493

Eucalyptus sp.

2

1 F2

810755

8255478

Eucalyptus sp.

2

1 G1

810218

8254938

Eucalyptus sp.

2

1 G9

814517

8254858

Pinus sp.

10

1 H1

810731

8254376

Eucalyptus sp.

14

1 H6

813418

8254319

Eucalyptus sp.

11

1 H7

813964

8254311

Pinus sp.

10

1 I1

810744

8253814

Eucalyptus sp.

14

1 I11

816101

8253739

Eucalyptus sp.

8

1 I3

811811

8253799

Eucalyptus sp.

13

1 I7

813956

8253769

Eucalyptus sp.

12

1 J3

812324

8253237

Eucalyptus sp.

13

1 J7

814172

8252928

Pinus sp.

9

1 J9

815560

8253179

Eucalyptus sp.

8

1 L1

811782

8252690

Eucalyptus sp.

14

1 L3

812886

8252675

Eucalyptus sp.

13

1 L4

813407

8252680

Eucalyptus sp.

15

1 L5

813940

8252672

Pinus sp.

9

1 L6

814461

8252652

Pinus sp.

9

1 M2

815011

8252090

Eucalyptus sp.

8

3 M5

797993

8263947

Pinus sp.

23

3 N5

798010

8263393

Pinus sp.

23

3 O5

798002

8262838

Pinus sp.

23

4 A1

805174

8269917

Pinus sp.

16

4 A3

805836

8269929

Pinus sp.

16

4 A4

806741

8269865

Pinus sp.

17

4 B8

808809

8269353

Pinus sp.

18

4 C3

805577

8268832

Eucalyptus sp.

19

4 C4

806098

8268824

Pinus sp.

20

4 C6

806889

8268881

Pinus sp.

18

4 C8

808355

8269012

Pinus sp.

18

4 C9

808789

8268799

Pinus sp.

18

4 D10

808793

8268244

Pinus sp.

18

Área IV
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4 D11

809314

8268225

Pinus sp.

18

4 D6

806661

8268262

Pinus sp.

18

4 D8

807714

8268235

Pinus sp.

18

4 E2

804745

8267471

Eucalyptus sp.

19

4 F6

806610

8266975

Pinus sp.

21

4 F8

807233

8266994

Pinus sp.

21

4 G8

807158

8266591

Pinus sp.

21

4 H2

803951

8266082

Eucalyptus sp.

22

4 H3

804460

8266099

Eucalyptus sp.

22

4 H4

805005

8266079

Eucalyptus sp.

22

4_29

805915

8268904

Eucalyptus sp.

19

4_30

804745

8267471

Eucalyptus sp.

19

Os povoamentos de Pinus sp. e Eucalyptus sp. existente atualmente se resumem à plantios não
conduzidos e com ausência de tratos silviculturais (adubação, desrrama, desbaste seletivo, outros).
Notáveis são as alterações antrópicas, as quais minimizaram o potencial produtivo, com abertura de
clareiras e estradas, extração de madeira realizada sem critério técnico ou de forma ilegal, queimadas
freqüentes, indivíduos atacados por patógenos biológicos e com múltiplas rebrotações.
Os detalhes destes plantios podem ser observados ao longo do presente capítulo, o qual inicia
com a análise estatística de cada gênero levantando.
A estrutura de uma determinada comunidade vegetal é bastante variável e está relacionada com
uma série de fatores, bióticos e abióticos. A suficiência amostral pode ser calculada com o objetivo de
avaliar se a área amostral levantada representa de forma satisfatória o todo. Portanto, pode-se dizer
que a suficiência amostral é um conceito quantitativo (ou “quasi-quantitativo”), muito utilizado para
verificar se a amostra medida em uma determinada área serve para representar e estimar os parâmetros
para toda comunidade vegetal em estudo (SCHILLING & BATISTA, 2008).
A idéia de representatividade nesse caso está relacionada à indicação de que a composição
florística e a estrutura (densidade de árvores, volume, área basal, DAP, altura, volume, outros) estão
adequadamente amostradas. Indicando que os dados reais estão muito próximos aos estimados, não
excetuando uma percentagem de erro (em geral entre 10 e 20%). Para a análise dos dados deste
diagnóstico adotou-se o erro de 10% e 95% de probabilidade (0,05; gl), conforme sugere o termo de
referência.
Neste levantamento foram adotadas unidades amostrais retangulares de 20 x 50 metros cada
uma (2.000 m²). Ao todo, foram implantadas 56 unidades amostrais (perfazendo uma área amostral de
56.000 metros quadrados).
O teste foi aplicado para os seguintes parâmetros: diâmetro na altura do peito (DAP), altura total
(H Total), área basal (m².ha-¹) e volume total (m³.ha-¹). Após o processamento dos dados, bem como
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aplicação da equação do cálculo da suficiência amostral para população ifinita (f ≥ 0,98), foi
observada grande variação da suficiência amostral (variando com o parâmetro em análise).
Quando plantios homogêneos são bem conduzidos, com tratos culturais adequados,
acompanhamento técnico e qualitativo, a vegetação tende a se desenvolver homogeneamente, dando
bons resultados ao investimento. Porém, não é o caso dos plantios existentes na FLONA. Entre os
inúmeros fatores de influencio aos povoamentos, destacam-se: incêndios florestais frequentes, roubo
de madeira, abandono e baixa qualidade do material existente. A soma destes fatores acabou
resultando em uma diversidade de ambientes e vegetação. Isto faz com que os testes estatísticos sejam
difíceis de serem aplicados e interpretados.
Porém, mesmo com alta variação entre as unidades amostrais, o erro amostral mostrou-se em
média de 6,20% para o gênero Pinus e 16,45% para o gênero Eucalyptus. A intensidade amostral foi
média de 13 unidades amostrais para o gênero Pinus enquanto para Eucalyptus fico em média com 85
unidades amostrais (Tabela 31).
Tabela 31: Resultados da anáilise estatística e suficiêcia amostral dos plantios florestais de Pinus existentes na
FLONA de Brasília.

Teste Estatístico
DAP (cm)

Altura Total

Área Basal

Volume Total

(metros)

(m².ha-¹)

(m³.ha-¹)

Média

28,94

21,29

39,20

521,69

Desvio Padrão

2,59

1,54

8,93

123,68

Variância

6,69

2,37

79,77

15295,71

Coef. Variação

8,93

7,23

22,78

23,71

Erro Padrao

0,50

0,30

1,72

23,80

Erro Padrao %

1,72

1,39

4,38

4,56

Erro Amostral

1,02

0,61

3,53

48,94

Erro Amostral %

3,54

2,86

9,02

9,38

Limite Inferior

27,92

20,68

35,66

472,75

Limite Superior

29,97

21,90

42,73

570,62

9610000

9610000

9610000

9610000

1000

1000

1000

1000

27

27

27

27

N possível

9610

9610

9610

9610

t

2,056

2,056

2,056

2,056

3

2

22

24

Área Total
Área de Cada UA
n (UA)

Int. Amostral (Pop. Infinita) - CV.

Para os plantios de Eucalyptus ocorreu maior variação devido aos grandes extremos
observados em campo. Por um lado existem pequenas porções de talhões com uma superprodução de
madeira podendo atingir 157 m³.ha-¹. Por outro lado, muito próximo desta superprodução, após os
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incendios ou roubes, encontrou-se uma produtividade não suprior a 20 m³.ha-¹. Para o gênero Pinus,
apensar das variações observadas, não se encontraram situações tão extremas, deixando a amostra
mais homogênea. As tabelas acima (Tabela 31) e a seguir (Tabela 32) apresentam os resultados da
análise estatística e suficiência amostral.

Tabela 32: Resultados da anáilise estatística e suficiêcia amostral dos plantios florestais de Eucalyptus existentes
na FLONA de Brasília.

Teste Estatístico
DAP (cm)

Altura Total

Área Basal

Volume Total

(metros)

(m².ha-¹)

(m³.ha-¹)

Média

20,19

10,74

7,46

46,46

Desvio Padrão

6,64

3,85

3,00

29,73

Variância

44,14

14,85

8,99

883,76

Coef. Variação

32,90

35,90

40,23

63,98

Erro Padrao

1,23

0,72

0,56

5,52

Erro Padrao %

6,11

6,67

7,47

11,88

Erro Amostral

2,53

1,47

1,14

11,31

Erro Amostral %

12,51

13,65

15,30

24,33

Limite Inferior

17,67

9,27

6,31

35,16

Limite Superior

22,72

12,20

8,60

57,77

20503000

20503000

20503000

20503000

1000

1000

1000

1000

29

29

29

29

N possível

20503

20503

20503

20503

t

2,048

2,048

2,048

2,048

45

54

68

172

Área Total
Área de Cada UA
n (UA)

Int. Amostral (Pop. Infinita) - CV.

Em campo os principais parâmetros coletados foram: identificação do gênero (Pinus ou
Eucalyptus) perímetro a 1,30 cm do solo ou na altura do peito (para possibilitar o cálculo do diâmetro
e área basal), altura total e comercial. Com estes dados coletados em campo foi possível estimar o
volume total, área basal, entre outros resultados relevantes ao povoamento.
O volume com casca foi obtido através da equação V=Área basal * Altura * f (onde, f = fator
de forma; obtido com base na cubagem de 20 árvores de Eucalyptus e 62 árovres de Pinus, perfazendo
um total de 82 cubagens de árvores deitadas ou abatidas).
Mesmo que foi encontrado um erro um pouco acima do esabelecido para os plantios de
Eucalyptus, é correto afimrar que a amostra é suficiente e a área total dos plantios pode ser
corretamente avaliada com base nos levantamentos realizados tanto para Pinus como para Eucalyptus.
Ou seja, a amostra é satisfatória.
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No levantamento da composição arbórea efetuado para os plantios florestais do gênero Pinus
sp. dentro do limite das 27 unidades amostrais (27.000 m² de área amostral), foram medidos 1430
indivíduos, sendo realizadas 1584 medições se forem consideradas todas as bifurcações medidas.
A tabela 33 a seguir apresenta um resumo de todas as unidades amostrais levantadas nos
povoamentos de Pinus. Nela é possível observar que a média geral do DAP foi de 28,945 cm. A
menor média foi registrada na unidade 4 G8 talhão 21 com 24,099 cm. A maior média do diâmetro foi
de 35,781 cm na unidade amostral 1C5 talhão 3.
Na mesma tabela, entenda-se como densidade real aquela resultante do levantamento real
feito no limite de cada unidade amostral. Ou seja, o número de indivíduos medidos em cada 1000
metros quadrados. A maior densidade foi encontrada na unidade amostral 4 G8 talhão 21 com 78
indivíduos medidos. Na unidade amostral 1 C5 talhão 3 a densidade foi a mais baixa, contendo 17
individuos medidos. A média geral foi de 53 indivíduos medidos em cada unidade amostral. A
estimativa do número de indivíduos por hectare foi geral de 530 árvores por hectare, com algumas
variações entre cada unidade conforme apresentado na tabela.
Quando verificada a altura total percebe-se que a média geral foi de 21,288 metros. A menor
media da altura total foi registrada na unidade 4 G8 talhão 21, sendo média de 18,452 metros. A maior
média da altura total foi observada na unidade amostral 4 C8 talhão 18 com 24,00 metros.
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Tabela 33: Relação da estrutura encontrada em cada uma das 27 unidades amostrais medidas no limite dos plantios florestais com o gênero Pinus, na Floresta Nacional de
Brasília.

Unidade
Amostral

Talhão

Densidade

Estimativa

Média

Real

Densidade

DAP

-

(indivíduos)

(N Ind/ha ¹)

(cm)

Média Altura
Total (m)

Média Altura

Área

Volume

Volume

Comercial

Basal

Total

Comercial

-

-

(m)

(m².ha ¹)

(m³.ha ¹)

(m³.ha-¹)

1

1 A4

3

43

430

30,870

21,819

9,936

37,5659

530,1059

287,3595

2

1 B5

3

52

520

29,743

20,868

13,895

42,7095

565,5707

379,8501

3

1 C5

3

17

170

35,781

21,824

12,824

17,7048

240,6632

150,3924

4

1 D5

5

40

400

32,055

21,825

10,375

33,6427

459,8223

242,5530

5

1 G9

10

37

370

30,885

21,263

6,645

30,1892

412,6261

166,7996

6

1 H7

10

18

180

32,636

20,263

7,368

17,2907

231,7042

103,1246

7

1 J7

9

49

490

31,706

23,038

13,830

43,7309

624,6000

370,2144

8

1 L5

9

73

730

26,795

23,024

14,212

51,4020

729,8893

454,6518

9

1 L6

9

66

660

24,679

20,345

5,529

44,6604

586,6738

217,4060

10

3 M5

23

60

600

28,709

22,270

11,325

44,2746

614,1183

308,1088

11

3 N5

23

58

580

29,242

22,484

10,089

44,0489

611,1580

282,9002

12

3 O5

23

65

650

28,681

21,981

10,299

53,0274

726,3294

363,3985

13

4 A1

16

74

740

24,668

23,494

7,052

43,4622

631,8411

188,3223

14

4 A3

16

68

680

28,155

18,725

9,993

44,8059

523,0995

277,8598

15

4 A4

17

51

510

28,424

19,604

12,585

34,4605

417,5534

271,0641
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16

4 B8

18

68

680

28,035

20,457

8,902

53,6911

684,9822

298,3934

17

4 C4

20

44

440

29,203

20,160

5,556

35,2129

443,4677

118,9942

18

4 C6

18

51

510

31,320

19,627

11,343

41,5408

511,3212

298,5021

19

4 C8

18

43

430

27,811

24,000

8,438

30,8776

456,7125

167,4440

20

4 C9

18

53

530

28,294

22,600

11,400

39,3399

548,4320

283,6304

21

4 D10

18

43

430

27,942

22,188

8,583

30,6846

420,1952

169,6001

22

4 D11

18

54

540

30,263

19,377

8,718

44,0819

549,9274

277,2808

23

4 D6

18

43

430

29,742

19,543

8,639

33,7632

410,1704

189,3532

24

4 D8

18

53

530

28,037

23,683

7,383

39,4054

574,2119

190,1407

25

4 F6

21

75

750

26,051

20,988

10,119

47,2821

615,1388

323,4854

26

4 F8

21

54

540

27,684

20,863

9,927

39,2348

509,4117

248,0657

27

4 G8

21

78

780

24,099

18,452

8,940

40,2733

455,8726

228,9948

53

530

28,945

21,288

9,774

39,1986

521,6889

253,9959

Total Geral
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A altura comercial dos povoamentos de Pinus foi média de 9,774 metros. O maior valor
registrado foi de 14,212 metros na unidade amostral 1 L5 talhão 9. Já a unidade amostral 1L6 no
mesmo talhão 9 foi a que menor média de altura comercial apresentou, sendo de 5,529 metros.
Em relação à área basal é correto afirmar que, apesar das intervenções negativas ao bom
desenvolvimento das árvores, apresentou valores elevados. A média geral foi de 39,1986 m².ha-¹. Para
25 das 27 unidades amostrais medidas nos plantios de Pinus a média se manteve acima de 30 m².ha
m² -¹.
Mais da metade das unidades medidas a média ficou acima de 40 m².ha-¹. Os menores valores foram
registrados nas unidades amostrais 1 C5 talhão 3 e 1 H7 talhão 10, sendo 17,7048 m².ha-¹ e 17,2907
m².ha-¹ respectivamente. Os maiores valores foram encontrados
encontrados nas unidades amostrais 3 O5 talhão
23 e 4 B8 talhão 18, tendo 53,0274 m².ha-¹ e 53,6911 m².ha-¹ respectivamente.
O volume foi estimado sob duas maneiras; volume total incluindo galhadas situadas acima
da parte considerada com valor comercial; e o volume comercial, sendo este o fuste livre de
ramificações. Antes de comentar o volume total e comercial é importante expor que o fator de forma
(f) para o Pinus sp. foi de 0,616294.
O volume total máximo foi estimado em 729,8893 m³.ha-¹ na unidade amostral
am
1 L5 talhão 9,
valor extremamente alto quando comparado com as demais. Já a unidade amostral apresentou a menor
biomassa sendo de 231,7042 m³.ha-¹. A média geral do volume com casca foi estimada em 521,6889
m³.ha-¹. Para o volume comercial casca a média geral foi de 253,9959 m³.ha-¹.
Sempre que for analisado o parâmetro volume, deve-se
deve se ter bem claro que nos plantios
florestais a soma total existente não resulta do volume total com casca mais o volume comercial com
casca. A disponibilidade do recurso
recurso madeireiro é sempre o volume total com casca, porem, a parte
comercial (resultante da altura comercial estimada em campo) deve ser descontada do total.
Para ilustrar o parâmetro volume total e volume comercial com casca em m³.ha-¹ para cada
uma das três áreas da FLONA de Brasilia segue a figura abaixo. Nela é nítido que os plantios de Pinus
mais desenvolvidos estão situados na Área 3 (Figura 154).

Média do Volume
800,0

m³.ha-¹

600,0
400,0

Vol Total
Vol. Comercial

200,0
0,0
Área I

Área III

Área IV

Cada Área da FLONA de Brasília
Figura 154:: Valores médios do volume total e comercial com casca em cada uma das três áreas da FLONA de
Brasília para o gênero Pinus sp.
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Para orientar ainda o entendimento da quantidade de material lenhoso, ou seja, o volume de
madeira de Pinus sp. com casca exitente na FLONA de Brasília, segue uma tabela a qual apresenta o
volume total e comercial com casca médio por talhão e, volume total e comercial com casca
encontrado na área total de cada talhão. Importante que a estimativa do volume descontou as áreas de
clareiras, ou seja, foram consideradas apenas os maciços florestais independente da área total do
talhão.
Apenas do alto volume de material lenhoso que aponta a tabela 34 o qual foi encontrado com
base nos levantamentos feitos em campo e análise das imagens, deve-se atentar que uma parcela
considerável deste volume tem baixa qualidade, ou seja, servirá para fins menos nobres (não possui
qualidade para serraria).

Tabela 34: Relação do volume médio por hectare, volume total e comercial com casca encontrado em cada
talhão de Pinus sp. da FLONA de Brasilia. Ainda, apresenta soma total do volume nos 961 hectares de plantio
com o gênero.

Área da
FLONA

Talhão

Área de Plantio
(hectares)

Volume

Volume

Total

Comercial

-

-

(m³.ha ¹)

(m³.ha ¹)

Volume
Total (m³)

Volume
Comercial
(m³)

1

3

161

449,0405

265,0387

72295,527

42671,242

1

9

33

647,0543

347,4240

21352,793

11464,994

1

10

37

322,1651

134,9620

11920,111

4993,597

4

16

43

577,4703

233,0910

24831,223

10022,915

4

17

36

417,5534

271,0640

15031,923

9758,306

4

18

335

519,4941

234,2930

174030,527

78488,183

4

20

82

443,4677

118,9942

36364,352

9757,525

4

21

143

526,8076

266,8486

75333,498

38159,355

3

23

91

650,5352

318,1358

59198,706

28950,362

Total Geral

490.358,665 234.266,4829

Este diagnóstico visa de forma clara e objetiva mostrar as características da madeira
existente na FLONA. Para isto, um dado importante a ser apresentado é o volume ou quantidade de
madeira existe por classe de diâmetro. Para isto, foram definidas classe de diâmetro com 10 cm. A
tabela 35 a seguir trás a estimativa do volume total e comercial com casca em cada uma das classes de
diâmetro. Ainda, para facilitar a interpretação da tabela, segue uma figura a qual sintetiza o volume
médio total e comercial com casca em cada uma das 5 classe de diâmetro.

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília

211

Tabela 35:: Volume total e comercial em m³ com casca para cada uma das cinco classes de diâmetro identificadas
nos plantios de Pinus sp. da FLONA de Brasília.
Classe de
Diâmetro

10 - 19,9 cm

20 - 29,99 cm

30 - 39,99 cm

40 - 49,99 cm

50 - 59,99 cm

Talhão

V total

V com

V total

V com

V total

V com

V total

V com

V total

V com

3

6,9024

2,6633

108,5995

50,1006

194,1358

118,9830

115,0392

77,1050

24,3637

16,1869

9

40,1188

11,4851

263,2326

128,9704

236,5898

143,9457

97,4873

56,3266

9,6258

6,6962

10

4,6826

0,2145

71,6641

11,2113

145,3948

60,5890

84,7869

52,5228

15,6368

10,4245

16

36,5201

12,4457

307,2254

122,3708

188,7329

76,1285

44,9919

22,1461

0,0000

0,0000

17

26,1116

10,9441

226,4320

138,5598

173,1758

117,9769

17,9456

14,5274

0,0000

0,0000

18

10,9104

3,4849

201,0415

82,2442

226,9403

106,3231

61,5728

33,2475

15,7651

7,6254

20

5,4449

0,6160

163,6224

50,4651

235,3970

57,6261

39,0033

10,2870

0,0000

0,0000

21

32,5985

14,0892

283,2300

134,3408

192,9276

108,9736

18,0515

9,4450

0,0000

0,0000

23

29,2305

14,0418

216,3873

97,3197

279,9456

142,2486

124,9718

64,5257

0,0000

0,0000

21,3911

7,7761

204,6039

90,6203

208,1377

103,6438

67,0945

37,7926

7,2657

4,5481

Média
Hectare

Fica notável que o maior volume esta para as toras com DAP acima de 20 cm e abaixo de 40
cm. Em menor quantidade estão as toras com DAP acima de 50 cm (Figura 155).
155)

Média do Volume por Classe de DAP dos 9 Talhões
250

m³.ha-¹

200
150
Vol. Total

100

Vol. Comercial
50
0
10 - 19,9

20 - 29,9

30 - 39,9

40 - 49,9

50 - 59,9

Classe de Diâmetro
Figura 155:: Valores médios do volume total e comercial com casca por classe de DAP dos 9 talhões de Pinus sp.
da FLONA de Brasília.

No levantamento da composição arbórea efetuado para os plantios florestais do gênero
Eucalyptus sp. dentro do limite das 29 unidades amostrais (29.000 m² de área amostral), foram
medidos 506 indivíduos ou 711 medições se forem consideradas todas as bifurcações medidas.
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A tabela 36 a seguir apresenta um resumo de todas as unidades amostrais levantadas nos
povoamentos de Eucalyptus. Nela é possível observar que a média geral do DAP foi de 20,194 cm. A
menor média foi registrada na unidade 4_29 talhão 19 com 9,360 cm. A maior média do diâmetro foi
de 36,129 cm na unidade amostral 4 H4 talhão 4.
Na mesma tabela, entenda-se como densidade real aquela resultante do levantamento real
feito no limite de cada unidade amostral. Ou seja, o número de indivíduos medidos em cada 1000
metros quadrados. A maior densidade foi encontrada na unidade amostral 1 C10 talhão 5 com 32
indivíduos medidos. Na unidade amostral 4 H4 talhão 22 a densidade foi a mais baixa, contendo
apenas 4 individuos medidos nos 1000 metros quadrados. A média geral foi de 17 indivíduos medidos
em cada unidade amostral. A estimativa do número de indivíduos por hectare foi geral de 174 árvores
por hectare, com algumas variações entre cada unidade conforme apresentado na tabela.
Em relação a densidade medida ou estimada por hectare, é importante observar maior
variação do que os plantios de Pinus com grande amplitude e variação.
Quando verificada a altura total percebe-se que a média geral foi de 10,736 metros. A menor
media da altura total foi registrada na unidade 1 I7 talhão 12, sendo média de 6,342 metros. A maior
média da altura total foi observada na unidade amostral 4 H2 talhão 22 com 21,111 metros.
A altura comercial dos povoamentos de Eucalyptus também se mostrou muito variável, com
mais da metade das unidades amostrais não apresentando altura comercial de toras devido a baixa
qualidade destas. A média geral foi média de 2,315 metros muito baixa quando comparada com outros
plantios comerciais. O maior valor registrado foi de 13,222 metros na unidade amostral 4 H2 talhão
22. Já a unidade amostral 1 F2 no mesmo talhão 2 foi a que menor média de altura comercial
apresentou, sendo de 0,793 metros.
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Tabela 36: Relação da estrutura encontrada em cada uma das 29 unidades amostrais medidas no limite dos plantios florestais com o gênero Eucalyptus, na Floresta Nacional
de Brasília.

Unidade
Amostral

Talhão

Densidade

Estimativa

Real

Densidade (N

(indivíduos)

Ind/ha-¹)

Média DAP

Média Altura

(cm)

Total (m)

Média Altura
Comercial
(m)

Área Basal

Volume Total

(m².ha-¹)

(m³.ha-¹)

Volume
Comercial
(m³.ha-¹)

1

1 A3

1

29

290

15,096

8,150

0,000

9,2754

47,9475

0,0000

2

1 B1

1

24

240

16,021

8,566

0,000

8,1656

37,5687

0,0000

3

1 C10

5

32

320

12,360

7,106

0,000

6,7677

27,4047

0,0000

4

1 C2

1

19

190

17,217

10,000

0,000

8,7881

46,4392

0,0000

5

1 D10

5

26

260

13,096

7,613

0,000

6,6214

30,0703

0,0000

6

1 D3

1

10

100

18,656

10,609

0,000

6,7475

37,1313

0,0000

7

1 E2

1

23

230

14,602

10,255

0,000

9,0950

49,4527

0,0000

8

1 F1

2

23

230

18,632

7,484

0,000

10,5535

47,2100

0,0000

9

1 F2

2

21

210

22,184

10,224

0,793

12,4191

68,7620

11,5171

10

1 G1

2

18

180

32,156

16,806

6,667

16,9026

157,3257

85,1050

11

1 H1

14

16

160

25,796

12,219

2,625

12,1663

116,0722

48,0814

12

1 H6

11

12

120

21,573

8,500

0,000

6,9657

30,3570

0,0000

13

1 I1

14

16

160

22,901

12,861

2,222

8,0195

55,0864

15,3667

14

1 I11

8

19

190

15,920

7,792

0,000

8,2901

37,7189

0,0000

15

1 I3

13

15

150

23,184

9,889

0,000

8,3499

44,9437

0,0000

16

1 I7

12

18

180

15,355

6,342

0,000

4,7789

21,9330

0,0000
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17

1 J3

13

9

90

20,031

8,107

0,000

4,6490

19,0880

0,0000

18

1 J9

8

17

170

20,971

9,024

0,000

7,8575

37,8059

0,0000

19

1 L1

14

16

160

18,886

7,632

0,000

6,5258

29,9463

0,0000

20

1 L3

13

18

180

14,061

7,783

0,000

4,1374

18,2577

0,0000

21

1 L4

15

27

270

9,969

7,524

0,000

3,5524

14,7055

0,0000

22

1 M2

8

25

250

17,254

8,706

0,000

9,3063

43,9322

0,0000

23

4 C3

19

7

70

26,625

10,429

6,714

4,4987

25,2985

15,4752

24

4 E2

19

6

60

31,540

17,667

12,667

4,8456

40,8581

29,5431

25

4 H2

22

9

90

28,949

21,111

13,222

6,0578

61,7227

37,4041

26

4 H3

22

7

70

22,123

15,750

2,625

4,4464

46,7355

8,3905

27

4 H4

22

4

40

36,129

14,500

13,000

4,3942

34,3552

27,0182

28

4_29

19

27

270

9,360

10,541

1,811

3,9735

35,4082

16,5745

29

4_30

19

13

130

24,965

18,143

4,786

8,0450

83,8689

23,4172

17

174

20,194

10,736

2,315

7,4550

46,4623

10,9618

Total Geral
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Em relação à área basal é correto afirmar que, do contrário ao observado nos plantios de
Pinus, as intervenções negativas observadas em campo estão confirmadas com a resultado da tabela
acima. Por se tratar de um palntios homogêneos de Eucalyptus se esperava médias mais elevadas.
A média geral da área basal foi de 7,4550 m².ha-¹. Para 25 das 27 unidades amostrais
medidas nos plantios de Eucalyptus a média se manteve abaixo de 10 m².ha-¹. Ainda, para 9 das
unidades medidas (quase 30% delas) a média se manteve abaixo de 5 m².ha-¹. Os menores valores
foram registrados nas unidades amostrais 1 L4 talhão 15 e 4_29 talhão 19, sendo 3,5524 m².ha-¹ e
3,9735 m².ha-¹ respectivamente. Os maiores valores foram encontrados nas unidades amostrais 1G1
talhão 2 e 1 F2 talhão 2, tendo 16,9026 m².ha-¹ e 12,4191 m².ha-¹ respectivamente.
O volume foi estimado sob duas maneiras; volume total incluindo galhadas situadas acima
da parte considerada com valor comercial; e o volume comercial, sendo este o fuste livre de
ramificações. Antes de comentar o volume total e comercial é importante expor que o fator de forma
(f) para o Eucalyptus sp. foi de 0,478445006.
O volume total máximo foi estimado em 157,3257 m³.ha-¹ na unidade amostral 1 G1 talhão
2, valor extremamente alto quando comparado com as demais. Já a unidade amostral 1 L4 talhão 15
apresentou a menor biomassa sendo de 14,7055 m³.ha-¹. A média geral do volume total com casca foi
estimada em 46,4623 m³.ha-¹. Para o volume comercial casca a média geral foi de 10,9618 m³.ha-¹.
Sempre que for analisado o parâmetro volume, deve-se ter bem claro que nos plantios
florestais a soma total existente não resulta do volume total com casca mais o volume comercial com
casca. A disponibilidade do recurso madeireiro é sempre o volume total com casca, porem, a parte
comercial (resultante da altura comercial estimada em campo) deve ser descontada do total.
Para ilustrar o parâmetro volume total e volume comercial com casca em m³.ha-¹ para cada
uma das duas áreas da FLONA de Brasilia com plantios de Eucalyptus segue a figura abaixo. Nela é
nítido que os plantios de Eucaliptus mais desenvolvidos estão situados na Área 1 (Figura 156).
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Média do Volume
60,0

m³.ha-¹

40,0
Vol. Total
Vol. Comercial

20,0

0,0
Área I

Área IV

Cada Área da FLONA de Brasília
Figura 156:: Valores médios do volume total e comercial com casca em cada uma das duas áreas da FLONA de
Brasília para o gênero Eucalyptus sp.

Para orientar ainda o entendimento da quantidade de material lenhoso, ou seja, o volume de
madeira de Eucalyptus com casca exitente na FLONA de Brasília, segue uma tabela a qual apresenta o
volume total e comercial com casca médio por talhão e, volume total e comercial com casca
encontrado na área total de cada talhão. Importante que a estimativa do volume descontou as áreas de
clareiras, ou seja, foram considerados apenas os maciços florestais independente da área total do
talhão.
Considerando que no sorteio e levantamento das unidades amostrais
amostrais não houve ponto
amostral sobre os talhões 4, 6 e 7 dos plantios de Eucalyptus,, a estimativa do volume total e comercial
com casca se deu pela média destes valores encontrados nos talhões 5 e 8. A principal justificativa
para este feito se deu pelas características observadas em campo serem muito próximas entre estas
áreas, além da proximidade destes talhões (Tabela 37).

Tabela 37:: Relação do volume médio por hectare, volume total e comercial com casca encontrado em cada
talhão de Eucalyptus sp. da FLONA de Brasilia.

Área da
FLONA

Área de
Talhão

Plantio
(hectares)

Volume Total
(m³.ha-¹)

Volume
Comercial
(m³.ha-¹)

Volume
Total (m³)

Volume
Comercial
(m³)

1

1

443

43,7079

0,0000

19362,5861

0,0000

1

2

173

91,0992

32,2074

15760,1686

5571,8737

1

4

24

34,2782

0,0000

822,6777

0,0000
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1

5

128

28,7375

0,0000

3678,3990

0,0000

1

6

125

34,2782

0,0000

4284,7797

0,0000

1

7

100

34,2782

0,0000

3427,8238

0,0000

1

8

108

39,8190

0,0000

4300,4502

0,0000

1

11

119

30,3570

0,0000

3612,4865

0,0000

1

12

144

21,9330

0,0000

3158,3550

0,0000

1

13

181

27,4298

0,0000

4964,7892

0,0000

1

14

189

67,0350

21,1494

12669,6088

3997,2342

1

15

75

14,7055

0,0000

1102,9126

0,0000

4

19

115

46,3585

21,2525

5331,2219

2444,0371

4

22

126

47,6045

24,2709

5998,1619

3058,1325

Total Geral

88.474,4209 15.071,2776

Este diagnóstico visa de forma clara e objetiva mostrar as características da madeira
existente na FLONA. Para isto, um dado importante a ser apresentado é o volume ou quantidade de
madeira exisnte por classe de diâmetro. Para isto, foram definidas classe de diâmetro com 10 cm. A
tabela 38 a seguir trás a estimativa do volume total e comercial com casca em cada uma das classes de
diâmetro. Para facilitar a interpretação da tabela, segue uma figura a qual sintetiza o volume médio
total e comercial com casca em cada uma das 7 classes de diâmetro.
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Tabela 38: Volume total e comercial em m³ com casca para cada uma das sete classes de diâmetro identificadas nos plantios de Eucalyptus sp. da FLONA de Brasília.
Classe de
0 - 9,99 cm
10 - 19,9 cm
20 - 29,99 cm
30 - 39,99 cm
40 - 49,99 cm
50 - 59,99 cm
60 - 69,99 cm
Diâmetro
Talhão

V total

V com

V total

V com

V total

V com

V total

V com

V total

V com

V total

V com

V total

V com

1

0,826

0,000

18,305

0,000

23,312

0,000

1,264

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2

0,283

0,000

7,149

0,000

23,545

0,587

24,049

8,148

25,197

15,705

0,000

0,000

10,875

7,768

5

2,439

0,000

17,261

0,000

6,335

0,000

2,703

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8

0,664

0,000

9,644

0,000

25,041

0,000

4,470

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11

0,000

0,000

6,917

0,000

19,242

0,000

4,198

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12

0,846

0,000

2,991

0,000

3,431

0,000

14,664

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13

0,155

0,000

5,794

0,000

14,337

0,000

7,144

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14

0,220

0,000

3,785

0,000

20,120

2,855

14,394

2,267

10,213

2,053

18,303

13,975

0,000

0,000

15

4,085

0,000

10,620

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

19

1,157

0,066

0,753

0,260

15,536

7,496

23,633

10,222

5,280

3,208

0,000

0,000

0,000

0,000

22

0,078

0,000

0,000

0,000

14,701

9,470

21,246

9,893

6,056

1,009

5,523

3,899

0,000

0,000

0,978

0,006

7,565

0,024

15,055

1,855

10,706

2,775

4,250

1,998

2,166

1,625

0,989

0,706

Média por
Hectare
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Fica notável que o maior volume esta para as toras com DAP acima de 20 cm e abaixo
de 40 cm, assim como ocorreu para os plantios de Pinus sp., porém, expressivo é o volume das
toras com DAP abaixo de 20 cm. Em menor quantidade estão as toras com DAP acima de 50
cm (Figura 157).

Média do Volume por Classe de DAP dos 14 Talhões
20

m³.ha-¹

15
10
Vol. Total

5

Vol. Comercial
0

Classe de Diâmetro
Figura 157:: Valores médios do volume total e comercial com casca por classe de DAP dos 14 talhões de
Eucalyptus sp. da FLONA de Brasília.

Com base nos levantamentos em campo e analise dos dados é correto afirmar que,
apesar do grande volume de material lenhoso existente, trata-se
trata se de plantios mal conduzidos e
com a qualidade da madeira comprometida. A real utilidade da madeira deverá ser avaliada no
momento da exploração, contudo, estima-se
estima que o maior potencial
encial é para fins energéticos.
No levantamento da composição florestal presente nos platios de Pinus sp. no limite
das unidades amostrais levantadas, estimou-se
estimou se a densidade média em 530 árvores por hectare,
sendo possível encontrar em torno de 509.330 árvores
árvores nos 961 hecatres de plantio. O diâmtero
médio total foi de 28,94 centímetros, a altura total média é de 21,28 metros e altura comercial
média de 9,77 metros. O volume total com casca para o Pinus sp. foi médio de 521,68 metros
cúbicos por hectare, sendo
ndo possível encontrar em torno de 490.358,66 metros cúbicos nos 961
hectares de plantio com o gênero. Deste total, quase metade, ou seja, 234.266,48 metros cúbicos
podem ser considerados para fins mais nobres (variando com a qualidade observada após o corte
cor
dos indivíduos), pois, foi considerada a alatura comercial de cada indivíduo.
No levantamento da composição florestal presente nos platios de Eucalyptus sp. no
limite das unidades amostrais levantadas, estimou-se
estimou se a densidade média em 174 árvores por
hectare,
ctare, sendo possível encontrar em torno de 356.752 árvores nos 2.050,3 hecatres de plantio.
O diâmtero médio total foi de 20,19 centímetros, a altura total média é de 10,73 metros e altura
comercial média de 2,31 metros, valores muito baixos quando comparados
comparados com o valores do
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gênero Pinus. O volume total com casca para o Eucalyptus sp. foi médio de 46,46 metros
cúbicos por hectare, sendo possível encontrar em torno de 88.474,42 metros cúbicos nos
2.050,30 hectares de plantio com o gênero. Deste total, menos que 20%, ou seja, 15.071,27
metros cúbicos podem ser considerados para fins mais nobres (variando com a qualidade
observada após o corte dos indivíduos), pois, foi considerada a alatura comercial de cada
indivíduo.
Para os parâteros volume total e comercial com casca os resultados foram expressos
em metros cúbicos por hectare, devendo se tomar o cuidado de utilizar a mesma unidade no
momento de licitar ou negociar o material lenhoso. Por exemplo, se no momento da licitação ou
negociação for citado em metros estéreos, deve-se aplicar o fator de correção multiplicando
cada metro cúbico por 1,5 obtendo como resultado o volume em metros estéreos.
Com base em consultas realizadas em três principais empresas consumidoras de lenha
ou madeira na região da FLONA de Brasília (sendo BUNGE Alimentos, ViaTech e BAVE),
elaborou-se uma tabela com valores aproximados de comercialização dos produtos florestais. Os
valores foram estimados com pespectiva de mercado para o mês de agosto do ano de 2013 e
expressos em metro cúbico. Ou seja, valor médio do metro cúbico, variando com a utilização da
madeira (energia ou serraria) e a maneira como será negociado.
O valor do produto florestal varia sensivelmente se a madeira será comercializada “em
pé”, ou seja, deverá ainda ser abatida, beneficiada e transportada ou, se será entregue no pátio da
empresa consumidora. A seguir os valores médios (Tabela 39).

Tabela 39: Valores médios dos produtos florestais na região na FLONA de Brasília para o mês de agosto
do ano de 2013. Expresso em reais por metro cúbico de madeira ou lenha.

Tipo de Consumo ou Acerto

Pinus sp.

Eucalyptus sp.

Na floresta

R$ 20,00 por m³

R$ 30,00 por m³

No caminhão/Pátio da empresa

R$ 35,00 por m³

R$ 60,00 por m³

Para fins de caixaria

R$ 70,00 por m³

?

Considerando a pior das hipóteses, negociando a madeira na floresta (“em pé”), se
tivesse potencial apenas para energia, os produtos florestais existentes na FLONA de Brasília,
teriam um valor de no mínimo R$ 9.807.173,20 para o gênero Pinus sp. e R$ 2.654.232,60 para
o gênero Eucalyptus sp., somando juntos 12.461.405,80.
Importante esclarecer que são valores aproximados e não definitivos. Podem variar por
uma série de fatores, como custo de exploração, valor de mercado no momento da exploração,
qualidade observada e utilização da matéria prima explorada, outros.
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10 FAUNA
10.1 Meliponina Abelhas-sem-ferrão
As abelhas (família Apidae sensu MELO & GONÇALVES, 2005) constituem o
principal e o mais diverso grupo de polinizadores nas regiões tropicais (SILBERBAUERGOTTSBERGER; GOTTSBERGER 1988; BAWA 1990), sendo que muitas espécies de plantas
dependem exclusivamente desses insetos para sua polinização. Estima-se que aproximadamente
73% das espécies vegetais no mundo sejam polinizadas por abelhas (FAO 2004).
Em todo o mundo existem cerca de 17.500 espécies de abelhas descritas distribuídas em
sete subfamílias. Entretanto estimativas sugerem que este número seja superior a 20.000
(MICHENER, 2007), sendo que cerca de 85% destas espécies são solitárias – não se agrupam
em colméias (BATRA, 1984). No Brasil, MOURE et al. (2007) listam um total de 1.678
espécies de abelhas para a fauna local, distribuídas em cinco subfamílias (Andreninae, Apinae,
Colletinae, Halictinae e Megachilinae), mas SILVEIRA et al. (2002) assinalam que
possivelmente a apifauna brasileira seja composta por mais de 3.000 espécies.
Além de seu importante papel como polinizadoras, um outro admirável aspecto da
biologia das abelhas é a sua grande variedade de comportamentos existentes, que vão desde o
solitário até a eussocialidade, com fêmeas de mais de uma geração coexistindo em uma colônia
altamente organizada onde existe diferenciação de castas e de atividades no seu interior
(ROUBIK, 1989; MICHENER, 2007).
Dentro da subfamília Apinae, encontra-se a subtribo Meliponina, que reúne as
chamadas "abelhas indígenas sem ferrão" e que estão amplamente distribuídas por todas as
regiões tropicais, bem como nas regiões subtropicais do hemisfério sul (SILVEIRA et al,.
2002). A subtribo é composta por mais de 500 espécies descritas (EARDLEY, 2004;
CAMARGO; PEDRO, 2007; RASMUSSEN, 2008), das quais aproximadamente 75% são
restritas a região Neotropical (CAMARGO; PEDRO 2007) reunidas em 57 gêneros
(CAMARGO & PEDRO, 1992; CAMARGO & ROUBIK 2005). No Brasil, são reconhecidas
mais de 200 espécies distribuídas em cerca de 30 gêneros (SILVEIRA et al. 2002)
Os meliponíneos são abelhas de porte minúsculo a médio (1,8 – 13,5 mm), em geral
robustas. Todas as espécies são eussociais7, embora algumas apresentem hábitos cleptobióticos8
(SILVEIRA et al. 2002; MICHENER 2007). São encontradas em colônias variando de poucas
dúzias até mais de 100.000 operárias. Do mesmo modo que as abelhas melíferas (p. ex. Apis
7

Eussocial: o mais alto grau de sociabilidade existente entre os animais. Animais eussociais

compartilham três características fundamentais: sobreposição de gerações em um mesmo ninho, cuidado
cooperativo com a prole e divisão de tarefas entre as castas.
8

Cleptobiótico: abelhas sem ferrão que apresentam esse tipo de comportamento não coletam pólen nem

néctar nas flores, mas pilham esses recursos dos ninhos de outros meliponíneos.
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mellifera Linnaeus, 1758), e diferentemente das outras abelhas, elas vivem em colônias perenes
e possuem castas de fêmeas morfológica e comportalmente diferentes, denominadas operárias e
rainhas (MICHENER, 2007). As operárias coletam e processam o alimento, cuidam das larvas,
constroem os ninhos e defendem a colônia, enquanto a rainha tem a função reprodutiva
(WEINSTOCK et al., 2006).
A maioria das espécies de meliponíneos faz seus ninhos em cavidades preexistentes
(ocos de árvores, frestas em paredes, paredões rochosos, ninhos abandonados de cupins e
formigas etc.), mas algumas espécies constroem ninhos expostos ou semi-expostos em galhos
de árvores, fendas em rochas ou em construções humanas (SILVEIRA et al., 2002;
MICHENER, 2007).
A polinização representa um importante papel ecológico para os meliponíneos, pois
estas abelhas são um dos mais importantes grupos de polinizadores de plantas nativas e
cultivadas nas regiões tropicais e subtropicais (CAMARGO & PEDRO, 1992; HEARD, 1999).
No Cerrado, a importância das abelhas não é diferente dos outros ecossistemas. De
acordo com a maioria dos trabalhos sobre biologia floral e sistemas de reprodução de plantas
feitos nesse bioma, as abelhas foram consideradas os mais eficientes, importantes e diversos
agentes

polinizadores

(OLIVEIRA

&

GIBBS,

2000,

2002;

GOTTSBERGER

&

SILBERBAUER- GOTTSBERGER, 2006). Segundo SILBERBAUER-GOTTSBERGER &
GOTTSBERGER (1988) pelo menos 75% das espécies de plantas do Cerrado são polinizadas
de forma exclusiva, primária ou secundária por abelhas. Isso demonstra que este grupo de
insetos é extremamente importante e responsável pela reprodução sexual das plantas com flores
do Cerrado.
De acordo com ALVES-DOS-SANTOS (2009) um total de 494 espécies de abelhas
foram registradas no Cerrado, o que representa aproximadamente 30% de toda a diversidade
brasileira. Apesar disso, a fauna de abelhas do Cerrado é conhecida, principalmente, a partir de
uns poucos estudos faunísticos realizados até o momento (p. ex. ANACLETO & MARCHINI,
2005; ANDENA et al., 2005; SANTIAGO et al., 2009). As abelhas sem ferrão são elementos
abundantes e conspícuos dos ecossistemas brasileiros e estima-se que são responsáveis pela
polinização de 40 a 90% das plantas nativas, dependendo do ecossistema (KERR et al. 1996). O
restante das plantas são polinizadas por abelhas solitárias, borboletas, coleópteros, morcegos,
aves, alguns mamíferos, vento e, mais recentemente, pelas abelhas africanizadas.
No Cerrado do Distrito Federal, MOURE et al. (2007) indicam a presença de 49
espécies de abelhas, estimando, porém, um número total de 199 espécies. Estudando os
polinizadores do algodoeiro Glossypium hirsutum no Distrito Federal, PIRES et al. (2006)
encontraram um total de 43 espécies de abelha, enquanto que PIRES et al. (2008) assinalaram
36 espécies de abelhas ao estudar a polinização do algodoeiro Glossypium barbadense. Porém,
nesses dois últimos trabalhos, os autores consideraram como espécies várias morfoespécies de
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abelhas coletadas, o que não permite nenhum tipo de comparação entre as suas faunas. No
Distrito Federal, foram registradas até aquele momento 12 espécies de meliponina. Além das
sete espécies registradas para a FLONA, cinco espécies de meliponíneos foram reportadas na
literatura: Geotrigona mombuca (Smith, 1863), Melipona (Melikerria) quinquefasciata
Lepeletier, 1836, Tetragona clavipes (Fabricius, 1804), Tetragonisca angustula (Latreille,
1811) e Trigonisca sp. (ROCHA et al., 1994; PIRES et al., 2006; PIRES et al., 2008).
Na Floresta Nacional de Brasília, unidade de conservação alvo do presente estudo,
nenhum levantamento da fauna de abelhas sem ferão havia sido realizado até o momento da
elaboração deste Plano de Manejo.
Neste levantamento foram encontradas sete espécies de abelhas sem ferrão da subtribo
Meliponina, distribuídas em cinco gêneros (Tabela 40, Figuras 158 a 164). Um total de 284
indivíduos foram coletados, sendo 272 fêmeas e 12 machos.
A única espécie presente em todas as Área da FLONA foi Paratrigona lineata
(Lepeletier, 1836), enquanto que a espécie mais abundante foi a irapuá Trigona spinipes
(Fabricius, 1793), com 118 indivíduos.

Tabela 40: Lista de espécies de abelhas da subtribo Meliponina coletadas na Floresta Nacional de Brasília
durante o período de 11 a 15 de novembro de 2012. Nº = número de indivíduos coletados, A1 = Área 1,
A3 = Área 3, A4 = Área 4, A = ninhos aéreos, C = ninhos em cavidades pré-existentes, S = ninhos no
solo, T = ninhos em termiteiros epígeos ou seja, sobre a terra.

Espécie
Frieseomelitta varia (Lepeletier,
1836)

Nome popular

Sexo

Nº

A1 A3 A4

Ninhos

F

3

X

C

Jataí-da-terra

F, M

75

Cupira

F

-

Marmeladaamarela-brava

Paratrigona lineata (Lepeletier,
1836)
Partamona cupira (Smith, 1863)
Partamona nhambiquara Pedro &
Camargo, 2003

X

X

X

S

11

X

T

F

8

X

C

Timba-amarela

F

23

X

C

Guaxupé

F

46

X

X

A

F, M 118

X

X

A

Scaptotrigona postica (Latreille,
1807)
Trigona hyalinata (Lepeletier, 1836)
Trigona spinipes (Fabricius, 1793)
Total

Irapuá

284

A riqueza dos meliponíneos apresentou números semelhantes em todas as Áreas da
FLONA de Brasília (vide Tabela 42). As Áreas 3 e 4 apresentaram quatro espécies cada uma,
enquanto que a Área 1, a maior em tamanho, apresentou apenas três espécies. Das quatro
espécies encontradas na Área 4, três (S. postica, P. cupira e P. nhambiquara) ocorreram
exclusivamente nesta área, enquanto que F. varia ocorreu unicamente na Área 3.
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Em geral, a fauna de Meliponina da FLONA de Brasília é composta por espécies típicas
do Cerrado brasileiro, excetuando-se apenas de T. spinipes, que é uma espécie amplamente
distribuída por todo o território nacional.

158 A

158 B

159 A

1159

160 A

160 B

161 A

161 B

Figura 158: Frieseomelitta varia (A, B), Figura 159: Paratrigona lineata (A, B), Figura 160 Partamona
cupira (A, B), Figura 161: Partamona nhambiquara (A, B).
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163 A

163 B

164 A

164 B
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Figura 162: Scaptotrigona postica (A, B); Figura 163: Trigona hyalinata (A, B), Figura 164: Trigona
spinipes (A, B).

T. spinipes é considerada uma abelha de porte médio e pode ser facilmente identificada
por sua coloração totalmente enegrecida, com exceção das tíbias posteriores, que apresentam
coloração ferrugínea clara. Diferentemente da maioria dos meliponíneos, constroem seus ninhos
expostos, com formato oval e apoiado em forquilhas de árvores e sua colônia pode abrigar mais
de 100 mil indivíduos. Durante o período de coleta foi encontrado um ninho desta espécie na
Área 1 da FLONA, que pode ser observado na Figura 165. Trata-se de uma espécie agressiva,
podendo atacar outras abelhas sem ferrão, especialmente nas flores. Dado o grande número de
indivíduos presentes em sua colônia, é tida como importante agente polinizador (NOGUEIRANETO 1997; SILVEIRA et al. 2002).
A presença de Scaptotrigona postica (Latreille, 1807) (Figuras 162A, B) na FLONA
representa o primeiro registro desta espécie para o Distrito Federal. Apesar de ser considerado
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um novo registro, deve-se ter em mente que o nome postica vem sendo atribuído a algumas
espécies diferentes. O gênero Scaptotrigona necessita de urgente revisão taxonômica, pois a
identificação de suas espécies é extremamente difícil. Portanto, é provável que S. postica
compreenda um complexo de espécies crípticas e os indivíduos coletados na FLONA de
Brasília podem representar, na verdade, uma nova espécie para o gênero.
As espécies Frieseomelitta varia (Lepetier, 1836) (Figuras 158A, B) e Partamona
nhambiquara Pedro e Camargo, 2003 (Figuras 170A, B) são outras espécies coletadas na
FLONA de Brasília que ainda não haviam sido registradas no Distrito Federal.
Como é possível observar na Tabela 40 três das sete espécies coletadas nidificam em
cavidades pré-existentes em ocos de árvores. Isso significa dizer que, apesar do alto grau de
perturbação que a FLONA de Brasília vem sofrendo, ela abriga espécies que são tipicamente
encontradas em áreas mais preservadas e que apresentam grande quantidade de substratos para
nidificação (ROUBIK, 1989).

Figura 165: Ninho aéreo de Trigona spinipes (Fabricius, 1793) encontrado na Gleba 1 da Floresta
Nacional de Brasília

No Distrito Federal, além das sete espécies registradas para a FLONA, outras cinco
espécies de meliponíneos foram reportadas na literatura: Geotrigona mombuca (Smith, 1863),
Melipona (Melikerria) quinquefasciata Lepeletier, 1836, Tetragona clavipes (Fabricius, 1804),
Tetragonisca angustula (Latreille, 1811) e Trigonisca sp. (ROCHA et al. 1994; PIRES et al.
2006; PIRES et al. 2008). A potencial presença dessas espécies na FLONA elevaria sua riqueza
a 12 espécies, semelhante àquela encontrada em estudos realizados em áreas de Cerrado de
outras regiões do Brasil (p.ex. ANACLETO & MARCHI, 2005; ANDENA et al., 2005), mas
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ainda assim muito menor que as 21 espécies encontradas por SANTIAGO et al. (2009) em um
fragmento de Cerrado no município de Iporá, em Goiás.
Este cenário é totalmente possível, tendo em vista que as coletas na FLONA foram
realizadas em apenas cinco dias e em uma mesma época do ano. Além disso, em decorrência
das intensas queimadas ocorridas nos meses anteriores ao período das coletas, a oferta de
recursos florais para as abelhas era escasso e é possível que, com isso, várias espécies
especializadas em certos tipos de plantas deixaram de ser amostradas.
Também é importante salientar que parte das espécies tidas como de potencial
ocorrência na FLONA já foram coletadas no Parque Nacional de Brasília pelo Dr. Antonio José
Camillo de Aguiar, professor adjunto do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília
(UnB). Essa é mais uma forte evidência de sua potencial presença na FLONA de Brasília.
Devido ao seu grande número de indivíduos por colônia e ampla área de forrageio, as
espécies de abelhas sem ferrão podem tranquilamente transitar entre as áreas da FLONA de
Brasília e do Parque Nacional de Brasília. Através do processo de polinização cruzada, o
isolamento reprodutivo das espécies vegetais presentes nas duas áreas é diminuído e, como
resultado, tem-se um aumento de biodiversidade (MICHENER 1974; PRICE 1975; BAWA;
OPLER 1975; JANSEN 1975; ROUBIK 1979; ABSY et al. 1984).
As abelhas sem ferrão são muito suscetíveis às mudanças ambientais e muitas espécies
estão seriamente ameaçadas de desaparecer localmente por consequência das alterações de seus
habitats causadas por atividades antrópicas, como o desmatamento, queimadas, processos de
urbanização, uso indiscriminado de agrotóxicos e a presença das abelhas africanizadas (KERR
et al. 1996).
Há uma grande discussão sobre os possíveis impactos negativos que a presença das
abelhas africanizadas possam gerar sobre a fauna de abelhas nativas, em especial a dos
meliponíneos.
Dentro da Floresta Nacional de Brasília, na Área 1, pode-se encontrar cerca de 100
caixas de abelhas africanizadas, distribuídas em 12 apiários (Figura 166). Além disso, ao longo
dos cinco dias de coleta realizados na área, foram avistados, pelo menos, mais dez ninhos de A.
mellifera ocupando termiteiros abandonados ou expostos em troncos de árvores e a todo instante
eram visualizadas operárias de A. mellifera forrageando nas flores.
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Figura 166: Localização dos 12 apiários presentes na área da Gleba 1 da Floresta Nacional de Brasília.

A subespécie européia Apis m. mellifera foi introduzida no Brasil e no restante da
América do Sul pelos missionários espanhóis e portugueses ainda no período colonial (BRAND
1988). Após a introdução da subespécie africana Apis. m. scutellata no Brasil na década de
1950, houve um processo de hibridização com a subespécie européia e esta rapidamente se
espalhou por todo o Brasil e América do Sul (KERR 1967).
Atualmente A. mellifera está presente em todas as regiões brasileiras, ocupando
ambientes urbanos, agrícolas e naturais em qualquer estado de preservação ou degradação,
embora sua presença seja menos intensa em ambientes bem preservados (Luz, observação
pessoal).
Vários autores estudaram os possíveis impactos da competição por alimento que ocorre
entre a abelha africanizada e as abelhas nativas (ROUBIK et al., 1986, PEDRO & CAMARGO,
1991; WILMS et al.. 1996) e concluíram que, apesar de A. mellifera compartilhar muitas flores
com as abelhas nativas e possuir uma capacidade de forrageio cerca de 100 vezes maior, não há
uma aparente sobreposição de recursos.
Segundo ROUBIK (1989) e KERR et al. (2001) as espécies nativas têm resistido à
competição com as abelhas africanizadas, já que estão acostumadas a competir com espécies
muito mais agressivas, como, por exemplo, T. hyalinata e T. spinipes (ambas presentes na
FLONA). Na FLONA de Brasília, inclusive, observou-se este comportamento agressivo de
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defesa das abelhas sem ferrão. Quando em flores, ambas as espécies não demonstraram
qualquer tipo de inibição com A. mellifera e prontamente atacaram a espécie invasora quando
esta se aproximava das flores.
Apesar de ser demonstrado na literatura que a fauna local de abelhas sabe se defender e
garantir recursos contra a pressão sofrida pela abelha africanizada, causa grande preocupação a
presença de um número tão elevado de colônias de uma espécie exótica como A. mellifera
dentro de uma importante área de conservação como a Floresta Nacional de Brasília.
Os constantes incêndios que ocorrem dentro dos limites da FLONA podem aumentar as
chances de ocorrer a enxameação de A. mellifera, uma vez que, devido a ação do fogo, a oferta
de recursos para essa espécie é drasticamente reduzida e como resultado tem-se o abandono das
colônias. Além disso, devido ao fato de os apiários localizarem-se muito próximos as estradas
utilizadas pelos visitantes da FLONA, existe um certo grau de perigo de ataques quando as
abelhas africanizadas iniciam o processo de enxameação, período em que se tornam
extremamente agressivas.
Do ponto de vista conservacionista, recomenda-se a retirada de todas as caixas de A.
mellifera, espécies exóticas, da área da FLONA de Brasília. Entretanto, no caso de esses
apiários serem utilizados com finalidade de gerar renda e sustento para a população local, um
manejo adequado deve ser realizado para evitar que enxameações (abandono das caixas pelas
abelhas) ocorram, impedindo que a espécie se espalhe ainda mais pela área da FLONA de
Brasília ou mesmo para a área do Parque Nacional de Brasília.

10.2 Herpetofauna
O conhecimento dos padrões ecológicos que interferem na estrutura das assembléias
faunísticas é um ponto crucial para o estabelecimento de políticas conservacionistas. O grupo
zoológico da Herpetofauna, representado pelos anfíbios e répteis, corresponde a um objeto de
estudo importante na análise do grau de associação espécie-ambiente, devido à especificidade
ambiental de determinadas espécies. Atualmente os anfíbios (Classe Amphibia) são
representados por três ordens viventes: a ordem Anura, representada por espécies popularmente
conhecidas por sapos, rãs e pererecas; a ordem Urodela, conhecidas popularmente por
salamandras; e a ordem Gymnophiona, popularmente conhecidas por cecílias ou cobras-cegas.
Considerando as três ordens, a ordem Anura é a que detêm maior irradiação por toda a região
Neotropical, seguida da ordem Gymnophiona e Urodela. Para o Brasil são catalogadas 946
espécies (SEGALLA et al., 2012), sendo constantes as novas descrições (e.g. BRANDÃO et al.,
2012; VAZ-SILVA; VALDUJO; POMBAL, 2012; MACIEL et al., 2012). Dados mais recentes
apontam a ocorrência de 209 espécies de anfíbios para o bioma Cerrado (VALDUJO et al.,
2012).
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Considerando as três ordens atuais de répteis Neotropicais (Testudines, Crocodylia e
Squamata) a maior diversidade de répteis do Cerrado compreende o grupo Squamata
(anfisbenídeos, lagartos e serpentes) que detêm uma alta mobilidade e plasticidade em termos
ambientais, podendo ocorrer em diferentes ambientes terrestres e aquáticos. Para o Brasil são
catalogadas 744 espécies (BÉRNILIS e COSTA, 2012). De acordo com Rodrigues (2005) o
bioma Cerrado ocupa o segundo lugar em diversidade de lagartos e anfisbenídeos, e o terceiro
em diversidade de serpentes. São registradas 267 espécies de Squamata (COSTA et al., 2007;
NOGUEIRA et al., 2011), 10 de quelônios e cinco de crocodilianos (COLLI; BASTOS &
ARAÚJO, 2002).
A preservação da fauna requer um conhecimento apurado sobre os padrões que regem a
distribuição das espécies no ambiente, refletindo muitas vezes em uma relação estreita entre a
fauna e os recursos disponíveis em determinada região. O objetivo do presente estudo foi
diagnosticar a fauna de anfíbios e répteis da Floresta Nacional de Brasília, a fim de levantar
dados que subsidiem ações conservacionistas direcionadas às assembléias herpetofaunísticas
locais no âmbito do Plano de Manejo da referida UC.
A Herpetofauna do Distrito Federal (DF) é considerada rica e composta por espécies
compartilhadas com outras áreas de altitude do Planalto Central Brasileiro [e.g. estudos
conduzidos por: Bastos et al. (2003) e Morais et al. (2012) na FLONA de Silvânia; Faria e
Araújo (2004) em Pirenópolis; e, Meira et al. (2007) em Cocalzinho]. Os dados apresentados
pelo Zoneamento Ecológico-Econômico do DF (GDF 2013) oriundos de estudos realizados
dentro e fora de Unidades de Conservação do DF (e.g. Estação Ecológica de Águas Emendadas
– ESECAE; APA Gama/Cabeça de Veado – APA GCV; APA de Cafuringa – APA CAF; APA
do Lago Paranoá – APA LP; Parque Nacional de Brasília – PARNA Brasília), demonstram uma
alta riqueza de espécies associadas a diferentes tipos de ambientes.
A riqueza de anfíbios gira em torno de 50 espécies (e.g. BRANDÃO; ARAÚJO, 2001;
BRANDÃO et al., 2006) com a presença de espécies especialistas no uso do ambiente,
consideradas bioindicadoras de qualidade ambiental, e espécies generalistas. Dentre as espécies
mais especialistas, verifica-se uma associação estreita com ambientes justafluviais representados
pelas Matas de Galeria e ambientes higrófilos, representados pelas Veredas. Brandão e Araújo
(2001), e Crema (2008) mediante análise da ocupação de espécies em ambientes de Mata de
Galeria dentro e fora de Unidades de Conservação no Distrito Federal apontaram espécies
especialistas e generalistas no uso deste recurso.
Em relação aos répteis, a riqueza estimada para o Distrito Federal aproxima de 100
espécies, sendo quatro anfisbenídeos, duas de crocodilianos, quatro de quelônios, 26 espécies de
lagartos e cerca de 61 espécies de serpentes (e.g. BRANDÃO; ARAÚJO, 1998; BRANDÃO;
ARAÚJO, 2001; COLLI; OLIVEIRA, 2004; ZERBINI; BRANDÃO, 2001; BRANDÃO;
SEBBEN; ZERBINI, 2006; FRANÇA; ARAÚJO, 2007; PERES et al., 2007).
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Mesmo considerando o conhecimento atual da Herpetofauna do Distrito Federal, a
região apresenta potencialidade de novos registros de ordem taxonômica e biogeográfica,
principalmente para espécies especialistas, criptozóicas e fossóreas. Os estudos conduzidos
dentro e fora de UCs demostram que a Herpetofauna se mantem bem distribuída apesar da
redução do número de fragmentos de vegetação natural (GDF 2013). As espécies euriécias,
detentoras de grande valência ecológica podem colonizar diferentes tipos de ambientes são
privilegiadas em detrimento das espécies mais especialistas.
Para a FLONA de Brasília foi elaborado uma listagem de anfibios gerada a partir da
avaliação de dados primários e secundários juntamente com a avaliação da disponibilidade de
recursos na paisagem local que apontaram a potencialidade de ocorrência de 44 espécies de
anfíbios classificados em duas ordens, nove famílias e 20 gêneros e 96 espécies de répteis,
classificados em três ordens, 21 famílias, 64 gêneros (Anexo 08), o que representa cerca de 21%
e 34% da diversidade de anfíbios e répteis, respectivamente, conhecida para o bioma [sensu
Colli, Bastos e Araújo (2002), Nogueira et al. (2011) e Valdujo et al. (2012)].
Os números de riqueza de anfíbios e répteis representam 92% e 96%, respectivamente,
da riqueza de espécies conhecidas para o Distrito Federal (GDF 2013) e corroboram as
estimativas feitas por Araújo e Colli (1998, p. 25):
(...) numa localidade de Cerrado em um raio de 20 km para localidades do
eixo leste-oeste, é limitada a algo em torno de 25 espécies de lagartos, 50
espécies de serpentes, três espécies de jacarés, três espécies de tartarugas,
duas espécies de anfisbenas, uma espécie de Gymnophiona e 45 espécies de
anfíbios anuros.

As espécies apresentadas com potencialidade de ocorrência para a FLONA de Brasília
evidenciam que a preservação dos remanescentes de vegetação nativa e a disponibilidade de
ambientes higrófilos são fatores preponderantes na manutenção das populações naturais
dependentes desse tipo de formação e na preservação de sítios reprodutivos.
Os anfíbios são mais exigentes em relação ao uso do ambiente quando comparado aos
répteis. Isto pode ser justificado pela própria necessidade morfofisiológica do grupo, a qual
restringe o uso de ambientes mais áridos para várias espécies. Dentre as espécies de potencial
ocorrência para a FLONA de Brasília, 14% dos anfíbios são considerados especialistas no uso
do ambiente, enquanto que 86% são espécies generalistas pouco exigentes no uso do ambiente,
ocupando normalmente os ambientes de área aberta do Cerrado ou ambientes antropizados. Para
os répteis, apenas 4% são mais específicos no uso do habitat e dependentes de ambientes mais
preservados. Em relação ao padrão de distribuição, 61% e 16% das espécies de anfíbios e
répteis, respectivamente, são formas endêmicas do Cerrado.
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A disponibilidade de ambientes atrativos e potenciais à ocupação da Herpetofauna não é
constante nas quatro áreas da FLONA. A Área 1 representa a maior área e maior disponibilidade
de ambientes com maior grau de integridade, sendo observado as fitofisionomias de Cerrado.
A alta disponibilidade de microambientes como os termiteiros constatados durante a
vistoria in loco, é um fator positivo considerando a ocupação destes ambientes por
representantes da Herpetofauna. Colli, Constantino e Costa (2006) sugerem que a riqueza e
abundância de cupins pode ser importante na manutenção da riqueza de lagartos. Moreira et al.
(2009) registraram 25 espécies de anfíbios e 47 espécies de répteis associados a termiteiros no
vale do baixo rio Tocantins, no centro-norte do Cerrado.
As atividades antropogênicas na Área 1 são constatadas pela silvicultura de Eucalyptus
spp. e Pinus spp. (Figura 167), além de áreas alteradas dominadas por espécies pioneiras como,
por exemplo, o Pteridium spp. (Figura 168). Mesmo com ambientes antropizados, a alta
disponibilidade de recursos permite afirmar que esta é a área detentora de maior riqueza de
espécies.
Gainsbury (2012) analisou a estrutura de comunidades de lagartos na FLONA de
Brasília e no PARNA de Brasília em relação à persistência em habitats alterados por Eucalyptus
spp.. O autor citado verificou a ocorrência das espécies Micrablepharus atticolus, Tropidurus
itambere, Copeoglossum nigropunctatum, Tropidurus torquatus e Notomabuya frenata, sendo
esta última dominante nos ambientes avaliados, o que pode estar relacionado com a alta
disponibilidade de microambientes e a taxa de predação.
Considerando os registros obtidos nos trabalhos de campo realizados por este estudo na
Área 1, destacam-se os registros de Aplastodiscus perviridis (Figura 169), espécie considerada
especialista e indicadora de qualidade ambiental (BRANDÃO; ARAÚJO, 2001; CREMA,
2008) em ambiente de Mata de Galeria, e Scinax rogerioi (perereca), espécie pouco conhecida
associada a ambiente aberto de Cerrado, recentemente descrita para o município de Alto Paraíso
de Goiás (PUGLIESE; BAÊTA; POMBAL, 2009). Adenomera martinezi e Hypsiboas lundii
(Figura 170), espécies também associadas a ambiente florestal de Mata de Galeria no Cerrado e
com ampla distribuição no bioma, foram registradas em atividade reprodutiva. As espécies
generalistas de área aberta registradas na Área 1 foram: Hypsiboas albopuctatus (Figura 171),
Dendropsophus minutus, D. jimi (Figura 172), Physalaemus cuvieri, Scinax squalirostris e
Rhinella cerradensis (Figura 173). Ameerega flavopicta (Figura 174) registrada na área da
FLONA apresenta distribuição para ambientes de Cerrado do estado de Goiás, Minas Gerais e
no Distrito Federal,e são encontrados em leitos de riachos e ambientes com afloramentos
rochosos (HADDAD; MARTINS, 2004).
Em relação aos répteis, foram registradas as seguintes espécies: Boa constrictor (jiboia)
(Figura 175), Bothrops marmoratus (jararaca) (Figura 176), Crotalus durissus (cascavel),
Erythrolamprus almadensis (corredeira), Atractus pantoctiscus (cobra-da-terra) (Figura 177),
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Polychrus acutirostris (lagarto-preguiça), Hemidactylus mabouia (lagartixa), sendo a última
uma espécie exótica de hábito sinantrópico. Enyalius sp. (Figura 178) registrada durante os
estudos conduzidos na FLONA é uma espécie associada à ambientes florestais (NOGUEIRA;
VALDUJO & FRANÇA, 2005).

Figura 167: Silvicultura de Eucalyptus spp. e
Pinus spp. observada na Área 1. Foto: W. VazSilva

Figura 169: Espécime de Aplastodiscus perviridis
registrado na Área 1. Foto: F. Dallacorte

Figura
171:
Espécime
de
Hypsiboas
albopunctatus registrado na Área 1. Foto: W.
Vaz-Silva

Figura 168: Área antropizada dominado por
Pteridium spp. observada na Área 1. Foto: W.
Vaz-Silva.

Figura 170: Espécime de Hypsibos
registrado na Área 1. Foto: F. Dallacorte

lundii

Figura 172: Espécime de Dendropsophus jimi
registrado na Área 1. Foto: W. Vaz-Silva
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Figura 173: Espécime de Rhinella cerradensis
registrado na Área 1. Foto: W. Vaz-Silva.

Figura 174: Espécime de Ameerega flavopicta
registrado na Área 1. Foto: C. Grippa.

Figura 175: Espécime de Boa constrictor
registrado na Área 1. Foto: Jonatas

Figura 176: Espécime de Bothrops marmoratus
registrado na Área 1. Foto: F. Dallacorte

Figura 177: Espécime de Atractus pantoctiscus
registrado na Área. Foto: Jonatas Rocha.

Figura 178: Espécime de Enyalius sp.registrado
na Área 1. Foto: F. Dallacorte

A Área 2 da FLONA é caracterizada pela maior intervenção antrópica em função a
presença de moradores (chacareiros). Nesta área, resta apenas um pequeno fragmento florestal
remanescente de vegetação natural associado aos córregos Cana do Reino e Cabeceira do Valo
ribeirão, o qual não localiza-se totalmente dentro dos limites da FLONA. Nesta área foi
constatada forte pressão antrópica sobre o ambiente mediante alta incidência de agentes
poluidores sendo diretamente carreados pelas drenagens supracitadas em função do lançamento
de efluentes e da presença do lixão de Brasília nas proximidades. Para a área, é prevista a
ocorrência de espécies oportunistas e generalistas no uso do ambiente.
A Área 3 é caracterizada pela presença de pastagem, onde são frequentes os registros
de lagartos heliófilos, como Ameiva ameiva, e pela nascente do rio Descoberto. A nascente é
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delimitada por Mata de Galeria circundada por ambiente higrófilo de Campo Sujo úmido
dominado pela presença de espécies herbáceas das famílias Poaceae, Xyridaceae e Cyperaceae e
de arbustos da família Melastomataceae (Figura 179). Este ambiente é considerado um sítio
reprodutivo, berçário para várias espécies de anfíbios (Figura 180) e área de forrageamento de
vários répteis. Foram registradas as seguintes espécies: Physalaemus cuvieri, Elachistocleis
cesarii, Rhinella schneideri, Dendropsophus jimi, Scinax fuscomarginatus, S. squalirostris, S.
fuscovarius e Hypsiboas albopunctatus. Ameiva ameiva, Physalaemus cuvieri (Figura 181) e
Elachistocleis cesarii (Figura 182) foram registrados durante inspeção em termiteiros em área
de pastagem.

Figura 179: Ambiente de Mata de Galeria, Vereda e
ambiente higrófilo na Área 3. Foto: W. Vaz-Silva

Figura 181: Espécime de Physalaemus cuvieri
registrado na Área 3. Foto: W. Vaz-Silva.

Figura 180: Girinos de Elachistocleis cesarii
registrados em ambiente higrófilo na Área 3. Foto:
W. Vaz-Silva

Figura 182: Espécime de Elachistocleis cesarii
registrado na Área 3. Foto: W. Vaz-Silva.

A Área 4 apresenta um bom estádio de conservação onde observa-se ambientes
savânicos de Cerrado Típico, com a presença das espécies florísticas características para áreas
de elevada altitude do bioma (Paepalanthus spp. e Vellozia spp.) e Matas de Galeria. A espécie
recém descrita Bokermannohyla sapiranga (perereca) (BRANDÃO et al., 2012), considerada
especialista e de distribuição restrita, foi registrada em atividade reprodutiva em ambiente de
Mata de Galeria, juntamente com Hypsiboas lundii. Nos ambientes abertos, registrou-se em
atividade reprodutiva as espécies Physalaemus cuvieri rã-cachorro, Dendropsophus minutus e
Hypsiboas albopunctatus.
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Os resultados confirmam a ocorrência de duas espécies peçonhentas (Bothrops
marmoratus e Crotalus durissus) e apontam a provável ocorrência de, no mínimo, mais quatro
espécies, o que remete a importância de direcionamentos específicos no âmbito da gestão
ambiental da UC. Nenhuma das espécies se encontra na lista das espécies da fauna brasileira
ameaçadas de extinção (MMA, 2003; IUCN, 2012). As espécies Ameerega flavopicta, Boa
constrictor, Eunectes murinus, Epicrates crassus, Salvator merianae, Salvator duseni,
Tupinambis quadrilineatus e Chelonoidis carbonaria são listadas no Apêndice II do CITES que
lista espécies não necessariamente ameaçadas de extinção, mas que podem se tornar caso a
pressão imposta pelo comércio não seja controlada (CITES, 2013).

10.3 Avifauna
O Texto da avifauna foi baseado no trabalho de EISEN-RUPP (2012) elaborado para
este Plano de Manejo e que encontra-se na integra na sede da FLONA de Brasília.
O Cerrado é o terceiro bioma brasileiro mais rico em aves, com 837 espécies, das quais
36 são endêmicas e 14 ameaçadas de extinção (SILVA, 1995; Marini e Garcia 2005).
O Distrito Federal apresenta 439 espécies de aves segundo Braz e Cavalcanti (2001),
mais de 50% das espécies presentes no bioma Cerrado. Estes mesmo autores atestam que grande
parte do conhecimento foi adquirido por estudos realizados em Unidades de Conservação,
especialmente no Parque Nacional de Brasília e na Estação Ecológica de Águas Emendadas
(e.g. FARIA 2007, LOPES et al. 2009).
Os estudos com a avifauna na Região da Floresta Nacional de Brasília apontam que esta
região ainda resguarda elementos característicos e importantes da avifauna do Cerrado (FARIA,
2007).
E este diagnóstico da avifauna da FLONA de Brasília além de ter contribuido para o
Plano de Manejo desta Unidade de Conservação, também trousse informações valiosas sobre a
distribuição e status de conservação das espécies de aves entradas nesta região.
Foram registradas até o momento na FLONA de Brasília 217 espécies de aves, sendo
que por meio dos levantamentos de dados realizado para subsidiar a elaboração do PM foram
registradas 190 espécies de aves. Para compor a lista total foram utilizadas informações não
publicadas que foram cedidas por dois observadores de aves que freqüentam a FLONA de
Brasília, Jonatas Rocha e Denise Rocha. Por meio do método de listas de MacKinnon9 foram
registradas 115 espécies (Anexo 08).

9

Lista de MacKinnon - Para avaliar o esforço amostral e a abundância das espécies, foi empregado o
método de listas de Mackinnon O método de listas de espécies consiste em percorrer a área amostrada e
registrar todos os Contatos com aves visualizadas e/ou ouvidas, sem repetir uma espécie já anotada na
lista que está sendo elaborada (MACKINNON e PHILLIPS, 1993 apud O’DEA et al., 2004). Com o
acúmulo de listas criadas obtêm-se uma lista final, e a partir disto calcula-se a freqüência de ocorrência de
cada espécie nas listas, que é uma estimativa da abundância relativa de cada espécie na área.
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As espécies mais frequentes nas listas de MacKinnon são tico-tico Zonotrichia capensis
e tiziu Volatinia jacarina, sendo que 38 espécies foram registradas em apenas uma lista. O
papa-moscas-do-campo Culicivora caudacuta foi a única espécie ameaçada de extinção da lista
do IBAMA (2003) registrada neste método (Figura 183), e apresentou uma frequência de
ocorrência de 7,69%.
Dentre a riqueza total de espécies registradas na FLONA de Brasília, 13 são
consideradas endêmicas do bioma Cerrado ou apresentam distribuição restrita segundo DE
LUCA et al. (2009) (e. g. Figuras 198, 199, 200 e 201). Ainda, seis espécies são de interesse
conservacionista em escala global, ou seja, com abrangência internacional, sendo cinco quaseameaçadas e uma vulnerável (IUCN, 2012), (Tabela 41).
Tabela 41: Espécies endêmicas e de interesse conservacionista registradas na FLONA de Brasília segundo
IUCN (2012). Status: Vulnerável: VU; Quase ameaçada: NT. Ambiente: Campo Limpo: CL; Cerrado:
CE; Mata de Galeria: MG; Eucalipto: EU.

Espécie

Status

Ambiente

Área

NT

CE, MG

1

Herpsilochmus longirostris

MG

3

Melanopareia torquata (Figura 184)

CE

1,4

Alipiopsitta xanthops

Scytalopus novacapitalis

NT

MG

1

Culicivora caudacuta (Figura 183)

VU

CL

1

Cyanocorax cristatellus (Figura 185)

CE, EU

1,4

Saltatricula atricollis

CE, EU

1,4

CE

1

Cypsnagra hirundinacea
Neothraupis fasciata (Figura 186)

NT

CE

1,4

Porphyrospiza caerulescens

NT

CL

1

Basileuterus hypoleucus

MG

1

Basileuterus leucophrys

MG

1,3

Figura 183: Papa-moscas-do-campo Culicivora caudacuta fotografado na Área 1 da Floresta Nacional de
Brasília durante amostragem da avifauna para a elaboração do Plano de Manejo. Foto: Adrian Eisen
Rupp.
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Figura 184: Tapaculo-de-colarinho Melanopareia torquata registrado nas Áreas 1 e 4 da Floresta
Nacional de Brasília durante amostragem da avifauna para a elaboração do Plano de Manejo. Foto:
Adrian Eisen Rupp.

Figura 185: Gralha-do-campo Cyanocorax cristatellus registrado nas Áreas 1 e 4 da Floresta Nacional de
Brasília durante amostragem da avifauna para a elaboração do Plano de Manejo. Foto: Adrian Eisen
Rupp.

Figura 186: Cigarra-do-campo Neothraupis fasciata registrado nas Áreas 1 e 4 da Floresta Nacional de
Brasília durante amostragem da avifauna para a elaboração do Plano de Manejo. Foto: Adrian Eisen
Rupp.
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O curiango-do-banhado Hydropsalis anomala, uma das espécies quase-ameaçadas em
escala global (internacional) registrada nos estudos para a elaboração do Plano de Manejo
constitui um registro importante para o Distrito Federal, já que havia apenas um registro
histórico referente a um fragmento de asa encontrado por Helmut Sick em 1978 e que foi
depositado no Museu Nacional do Rio de Janeiro (STRAUBE, 1990). Um indivíduo foi
fotografado em campo limpo na Área 1 da FLONA de Brasília na noite do dia 21 de novembro
de 2012 (Figura 187).

Figura 187: Curiango-do-banhado Hydropsalis anomala fotografado na Área 1 da Floresta Nacional de
Brasília durante amostragem da avifauna para a elaboração do Plano de Manejo. Foto: Adrian Eisen
Rupp.

Outro registro importante foi o primeiro registro da coruja-preta Strix huhula para o
Distrito Federal realizado em Mata de Galeria na Área 1 da FLONA de Brasília. A espécie não é
mencionada em nenhum estudo com aves do Distrito Federal e esta região tampouco consta na
distribuição desta espécie na literatura ornitológica. Na seqüência deste registro a espécie foi
devidamente fotografada no interior desta Unidade de Conservação por Jonatas Rocha (Figura
188).
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Figura 188: Coruja-preta Strix huhula fotografada na Área 1 da Floresta Nacional de Brasília. Foto:
Jonatas Rocha.

Considerando o esforço amostral desprendido para a realização do levantamento de
aves, novos registros são esperados para a FLONA de Brasília, especialmente aquelas que já
foram encontradas no Parque Nacional de Brasília. A julgar pela proximidade do PARNA de
Brasília com a FLONA de Brasília, deve ser dada atenção especial as aves de interesse
conservacionista que podem igualmente ocorrer nesta última e que já foram registradas no
PARNA, tais como Nothura minor, Taoniscus nanus, Urubitinga coronata, Letarallus
xenopterus, Alectrurus tricolor, Poospiza cinerea, Coryphaspiza melanotis, Euscarthmus
rufomarginatus, Geositta poeciloptera e Charitospiza eucosma, ainda que algumas destas
espécies não possuem registros recentes (ver DE LUCA et al. 2009).
As duas espécies endêmicas do Cerrado dependentes de campo (Culicivora caudacuta e
Porphyrospiza caerulescens) foram registradas apenas na Área 1, sendo que na Área 3 foi
verificado disponibilidade de hábitat, porém, severamente afetado por pastejo do gado. Além
disso, foi verificada presença de capins africanos do gênero Brachiaria em todas as áreas, que
por ser invasora pode comprometer o hábitat destas espécies.
As Matas de Galeria da Área 3 demonstraram ser importantes para Herpsilochmus
longirostris (Figura 188), espécie endêmica do Cerrado, e no âmbito da FLONA, importante
para a conservação de Ara ararauna e Orthopsittaca manilata, já que é nesta área que estão os
maiores buritis encontrados nesta UC. Nesta área foi constatada intensa atividade antrópica,
como retirada de madeira nativa e acampamentos com vestígios de uso do fogo.
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Figura 189: Chorozinho-de-bico-comprido Herpsilochmus longirostris, registrado na Mata de Galeria da
Área 3. Foto: Adrian Eisen Rupp.

10.3 Mastofauna
Este item é um resumo do trabalho elaborado por GRUENER (2012) cujo relatório
interno encontra-se, na integra, na sede da FLONA de Brasília.
Os mamíferos de médio e grande porte, considerados ≥ 1 kg (FONSECA; ROBINSON,
1990), são afetados pela fragmentação e alteração do habitat decorrente da ocupação humana
(RODRIGUES et al. 2002) que, juntamente com a pressão de caça, correspondem às principais
ameaças a esse grupo (COSTA et al., 2005).
Das 55 espécies de mamíferos terrestres compreendidos na lista oficial brasileira de
animais ameaçados de extinção (MMA, 2003), mais de 50% são restritas ao território brasileiro.
Das espécies ameaçadas, 19 estão presentes no Cerrado; (MAMEDE; ALHO, 2008), dentre as
quais podem ser citadas: o tatu-canastra Priodontes maximus, o tamanduá-bandeira
Myrmecophaga tridactyla, o lobo-guará Chrysocyon brachyurus, o cachorro-vinagre Speothos
venaticus, a jaguatirica Leopardus pardalis, o gato-do-mato L. tigrinus, a onça-parda Puma
concolor e a onça pintada Panthera onca (MMA, 2003).
A revisão da Lista Anotada dos Mamíferos indica a ocorrência 701 espécies no Brasil,
das quais 251 no Cerrado, fazendo deste bioma o terceiro em maior número de espécies, depois
da Amazônia e Floresta Atlântica, seguido pela Caatinga e Pantanal. Os maiores grupos do
bioma são os morcegos e roedores, representados por 101 e 78 espécies, respectivamente. O
Cerrado possui a maior diversidade de carnívoros entre todos os biomas, com 21 espécies
(PAGLIA et al., 2012).
Na compilação de dados realizada por Marinho-Filho et al. (2002), das 18 espécies
consideradas endêmicas do Cerrado, somente uma é um mamífero de grande e médio porte, a
raposinha-do-campo Lycalopex vetulus e dentre as espécies consideradas raras estão: tamanduá-
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bandeira M. tridactyla, lobo-guará C. brachyurus, jaritataca Conepatus semistriatus, irara Eira
barbara, lontra Lontra longicaudis, anta Tapirus terrestris, queixada Pecari tajacu, cateto
Tayassu pecari, veado-mateiro Mazama americana, veado-campeiro Ozotocerus bezoarticus,
porco-espinho Coendou prehensilis, paca Cuniculus paca, além de todas as espécies da família
Felidae e a maioria dos tatus.
A análise da utilização do habitat pelos mamíferos do cerrado confirma a predominância
de espécies mais generalistas, exceto para os primatas, que são predominantemente especialistas
florestais, e roedores, que têm espécies especialistas de áreas florestais como para áreas abertas.
Já Xenarthra (tatús, tamanduás), possui predominância de espécies de área aberta (MARINHOFILHO, 2002).
Conforme o Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (GDF, 2013), a
mastofauna inventariada compõe-se de dezesseis espécies com valor cinegético, dentre as quais,
estão todas as espécies de tatus, o de rabo-mole Cabassous unicinctus, o galinha Dasypus
novemcinctus, o tatuí D. septemcinctus, o peba Euphractus sexcinctus e o canastra Priodontes
maximus, ameaçado de extinção. Além dos tatus, os cervídeos são os animais mais visados para
caça, o veado-mateiro Mazama americana, o catingueiro M. gouazoupira, e o campeiro
Ozotocerus bezoarticus. Os roedores, como o preá Cavia aperea, a capivara Hydrochaeris
hydrochaeris, a paca Cuniculus paca, a cutia Dasyprocta azarae, além da única espécie de
Lagomorpha, o tapeti Sylvilagus brasiliensis, também são alvo de caçadores. Duas espécies de
primatas também apresentam valor comercial no mercado ilegal, mas são, normalmente,
destinadas a criação doméstica, como pets. São elas: o mico-estrela Callithrix penicillata e o
macaco-prego Sapajus libidinosus.
A manutenção da diversidade biológica e proteção das espécies ameaçadas de extinção
no âmbito regional e nacional estão entre os principais objetivos das Unidades de Conservação.
Conforme o ZEE, as UC do DF abrigam, praticamente, toda a mastofauna já inventariada para a
região e duas Áreas de Proteção Ambiental (APA) são as que apresentam maior registro de
espécies inventariadas, a APA de Cafuringa e a APA Gama/Cabeça de Veado, com a ocorrência
de 41 e 30 espécies de mamíferos de médio e grande porte, respectivamente.
No entanto, segundo Juarez (2008), as UC do DF apresentam um tamanho
relativamente pequeno para a manutenção de populações viáveis de grande parte das espécies de
mamíferos de médio e grande porte, sendo provável que as unidades do DF comportem apenas
poucos indivíduos de certas espécies que necessitam de grandes áreas, desta forma, poucos
indivíduos estão presentes e estes ainda, devem apresentar parte de suas áreas de vida fora das
UC. Nestas condições, o fator determinante para a persistência deste grupo no DF seria a
capacidade deles cruzarem a matriz de habitats antrópicos entre as UC. Portanto, a conservação
da biodiversidade depende, cada vez mais, da identificação de áreas de ocorrência das espécies e
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da identificação de áreas possíveis de serem preservadas ou manejadas, a partir da
contextualização local e regional do uso e ocupação do solo.
O Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal é um importante instrumento
de planejamento e gestão do território e mostra a existência de lacunas de conhecimento
zoológico em muitas regiões. Com relação aos mamíferos, é apontada a necessidade de estudos
complementares em três grandes áreas não contempladas por unidades de conservação de
proteção integral, entre elas a região da APA do Descoberto, onde está localizada a FLONA de
Brasília.
Segundo o Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO, na
FLONA de Brasília foi desenvolvida uma dissertação sobre os padrões de movimentação do
lobo-guará C. brachyurus (EMMERT, 2006) e atualmente está em andamento o levantamento
da mastofauna de médio e grande porte, objeto de um trabalho de conclusão de curso, que
contribuirá imensamente para conhecimento deste grupo.
Através de busca direta foram registradas 20 espécies de mamíferos de médio e grande
porte pertencentes a 8 ordens, além de espécies domésticas como cães, gatos, cavalos, bois e
uma espécie de pequeno porte, o sagui Callithrix penicillata. Das espécies registradas, uma é
endêmica do Cerrado, a raposa-do-campo Lycalopex vetulus, e quatro são ameaçadas de
extinção na categoria vulnerável: o tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla, o tatucanastra Priodontes maximus, a onça-parda Puma concolor e o lobo-guará Chrysocyon
brachyurus. Foram obtidos registros de gatos-do-mato (Leopardus sp.), porém, por meio dos
rastros encontrados não foi possível identificar a espécie, mas cabe ressaltar que todas são
ameaçadas de extinção. Complementando esta metodologia com armadilhas fotográficas, foi
possível obter o registro de 4 espécies de mamíferos silvestres, e também de cães domésticos.
Este método permitiu a identificação fidedigna de Mazama gouazoubira (veado-catingueiro), já
que a partir da análise dos rastros somente chega-se a nível genérico.
Foram realizadas 81 entrevistas das quais 66 souberam responder sobre a fauna
ocorrente na região, com isso obteve-se uma lista de 24 espécies de mamíferos, a espécie mais
citada foi a capivara Hydrochoerus hydrochaeris, seguida pelos tatus, porém como há várias
espécies e os nomes populares são bem variados, os relatos não puderam ser considerados, com
exceção do tatu-canastra. Algumas espécies citadas não foram registradas em campo: a lontra
Lontra longicaudis, o ouriço Coendou prehensilis, o bugio Alouatta caraya, o macaco-prego
Sapajus libidinosus e o gambá Didelphis albiventris. Foi citada a ocorrência de javalis Sus
scrofa em 3 áreas da FLONA de Brasília (1, 3 e 4). As espécies consideradas raras pelos
entrevistados foram a anta Tapirus terrestris, o lobo-guará C. brachyurus e o veado-campeiro
Ozotoceros bezoarticus. Foram relatadas situações de conflitos com algumas espécies de
mamíferos, o lobo-guará, a raposa, o furão e o gambá foram citados atacando criações de

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília

244

galinhas, já a capivara, a cotia e o tapiti as hortaliças. Sobre a caça na região, 08 entrevistados
confirmaram a ocorrência.
Por meio das entrevistas e levantamento em campo foram registradas 26 espécies de
mamíferos de médio e grande para FLONA de Brasília (Anexo 09). Do total, 60% das espécies
habitam tanto áreas abertas como florestas, já as espécies que ocupam exclusivamente áreas
abertas (cerrado e campo) e as espécies florestais, representam 20% cada (Anexo 09). Resultado
esperado, visto que a análise da utilização do habitat pelos mamíferos do Cerrado realizada por
Marinho-Filho et. al (2002), afirma a predominância de espécies mais generalistas.
A ordem Carnivora apresentou a maior riqueza, correspondendo a 35% das espécies
registradas na FLONA de Brasília seguida pela ordem Rodentia com 15% e Cingulata com
11,5% do total de espécies. As espécies de mamíferos de médio e grande porte na FLONA de
Brasília estão distribuídas em 7 guildas tróficas: onívoro, insetívoro, frugívoro, folívoro,
carnívoro, frugívoro/folívoro e insetívoro/frugívoro (Anexo 09). Os onívoros representaram
39% das espécies, frugívoros/folívoros 26% e insetívoros 13%.
Ambientes modificados e áreas de plantio de exóticas com presença de sub-bosque com
espécies nativas (como é o caso de alguns talhões da FLONA de Brasília) parecem oferecer
maior disponibilidade e variedade de recursos, favorecendo a ocorrência de espécies onívoras
que obtêm vantagem por apresentarem uma dieta mais variada (SILVEIRA, 2005;
BOCCHIGLIERI, 2010).
O estudo de Bocchiglieri (2010) em uma área alterada do Cerrado mostrou alta
similaridade entre áreas de vegetação nativa e plantio de pinus, com 60% das espécies
registradas ocorrendo nos dois ambientes, além de citar vários estudos em áreas de
reflorestamento de pinus e eucaliptos que apresentam sub-bosque com espécies nativas do
Cerrado, que também revelaram a ocorrência de diversas espécies de mamíferos, inclusive de
espécies ameaçadas de extinção (e.g. FUNATURA, 1994; GARGAGLIONI et al., 1998;
TALAMONI et al., 2000; UCHOA; MOURA-BRITTO, 2004; VIDOLIN;BRAGA, 2004;
LYRA-JORGE; PIVELLO, 2005; LYRA-JORGE et al. 2008 apud BOCCHIGLIERI, 2010).
Conforme estes estudos, a presença de um sub-bosque de espécies nativas confere aos plantios
habitats mais estruturados que atuam como locais de abrigo e alimento para espécies bem como
a distribuição de faixas contínuas de vegetação natural entre os reflorestamentos contribuem
para o deslocamento das espécies entre os ambientes. Já os talhões homogêneos sem sub-bosque
revelam a ocorrência de populações reduzidas e indivíduos transitórios devido ao aumento do
tempo de forrageamento e das taxas de predação, refletindo na redução da biodiversidade local
(ALMEIDA, 1996; SILVEIRA, 2005 apud BOCCHIGLIERI, 2010).
Ao comparar a riqueza obtida na FLONA de Brasília com os estudos realizados em
outras UC do Distrito Federal (MARINHO et al.,1998; COELHO; PALMA, 2006; JUAREZ,
2008; MARINHO et al.,2008), vê-se que a FLONA de Brasília possui um papel fundamental na
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preservação deste grupo, visto que 70% das espécies ocorrentes no DF foram registradas, desta
forma com a continuidade das pesquisas com a mastofauna, é bem plausível a obtenção de
novos registros para esta UC (Anexo 09).
As pesquisas realizadas em áreas protegidas no Cerrado indicam a ocorrência entre 16 a
35 espécies de mamíferos de médio e grande porte (e.g. RODRIGUES et al., 2002, SANTOSFILHO; SILVA 2002, ROCHA; DALPONTE 2006; JUAREZ, 2008; BOCCHIGLIERI et al.,
2010). Portanto, a riqueza encontrada na FLONA de Brasília é comparável à de algumas
localidades mais estudadas e preservadas do Cerrado. Esta riqueza pode ser decorrente do
mosaico de ambientes (Vereda, Campo Limpo, Campo Sujo, Campo de Murundus, Mata de
Galeria, Cerrado stricto sensu) e da existência de sub-bosque de espécies nativas em alguns
talhões de pinus e eucalipto, que associados à proximidade da área com o Parque Nacional de
Brasília, contribuem para a sustentabilidade das populações.
Foram consideradas as espécies registradas em campo classificadas como ameaçadas de
extinção, endêmicas do Cerrado e as raras.
1 - Tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla
O tamanduá-bandeira foi registrado por meio dos vestígios encontrados na Área 1 da
FLONA de Brasília (Figura 190). A espécie é encontrada em todos os biomas do Brasil. Na
região do Cerrado é mais abundante em áreas abertas de Campo Limpo, Campo Sujo, Campo
Cerrado, Cerrado Sentido Restrito, sendo avistada com menor frequência em cerradão, mata
seca e mata de galeria (MAMEDE; ALHO et al., 2008).
O tamanduá-bandeira é considerado um animal terrestre solitário, noturno em áreas
densamente habitadas e diurno em áreas distantes das habitações humanas. Possui adaptações
para alimentação constituída principalmente de formigas e cupins, tais como focinho alongado e
tubular, língua longa e extensível, ausência de dentes e saliva pegajosa. Entretanto, há registro
de consumo de larvas e adultos de besouro, de abelhas e provavelmente mel (SILVEIRA, 1969;
MIRANDA et al, 2003 apud REIS et al. 2011).
Possuem garras dianteiras grandes, que utilizam na abertura de cupinzeiros e
formigueiros e também para a defesa. O período de gestação dura cerca de 190 dias, o filhote,
após o nascimento, fica no dorso da mãe até aproximadamente um ano. São solitários, com
exceção do par fêmea e filhote, ou de casais que podem ficar juntos por períodos breves durante
a época reprodutiva. Ocasionalmente, pode haver encontros agonísticos (relacionados à luta),
mas ainda se conhece pouco sobre a natureza e motivação das disputas (REIS et al. 2011).
No estudo conduzido no Parque Nacional das Emas, foi verificada uma área de vida
média para fêmeas de 693 ha e para machos de 1080 ha (MIRANDA, 2004), já no Pantanal a
área de vida de uma fêmea monitorada foi de 1190 ha, enquanto para os machos a média foi de
570 ha (MEDRI & MOURÃO, 2005).
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É uma espécie considerada como ameaçada de extinção na categoria vulnerável pelo
MMA (2003). A principal ameaça se caracteriza pela destruição e perda do habitat, a caça,
sendo uma das espécies que mais sofrem pela ação dos incêndios florestais. Por apresentar olhos
e ouvidos pouco desenvolvidos é uma das vítimas mais comuns de atropelamentos por veículos
automotivos em estradas e rodovias (MAMEDE &ALHO et al., 2008; REIS et al. 2011).

Figura 190: Rastros de Tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla encontrados na Área 1 da Floresta
Nacional de Brasília.

2- Tatu-canastra Priodontes maximus
O tatu-canastra foi registrado por meio de vestígios, como rastros e tocas encontrados
na Área 1 da FLONA de Brasília (Figura 191). Conhecido também como tatuaçu, é o maior tatu
existente. O comprimento do corpo varia em torno de 75 a 100 cm, a cauda mede cerca de 50
cm e os adultos podem pesar 60 kg (NOWAK, 1999).

Figura 191: Toca de Tatu-canastra Priodontes maximus encontrada na Área 1 da Floresta Nacional de
Brasília.
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Ocorre ao leste dos Andes, do noroeste da Venezuela até a Guiana Francesa, através da
bacia Amazônica e ao longo da Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, norte da Argentina, Paraguai,
e sudeste do Brasil (REIS et al. 2011). No Brasil, a espécie é encontrada nos Biomas Cerrado,
Amazônia, Pantanal e Mata Atlântica (PAGLIA et al., 2012). No Cerrado pode ser encontrado
com mais frequência em Campo Sujo, Campo Cerrado, Cerrado Senso Restritoe a beira de
estradas e trilhas (MAMEDE &ALHO et al., 2008).
É uma espécie insetívora, alimenta-se principalmente de formigas e cupins, que são
obtidos pela escavação do ninho destes insetos. São velozes, tem hábitos geralmente noturnos e
raramente são vistos. Passa grande parte do tempo em buracos (hábito fossorial), onde podem
permanecer por vários dias. É excelente escavador e constrói buracos próximos a formigueiros e
cupinzeiros, os quais podem ficar completamente destruídos após a alimentação (MAMEDE;
ALHO et al., 2008). Cupinzeiros destruídos até o nível do solo e espalhados em área circular
são bons indícios da presença de tatu-canastra na área (LIMA BORGES; TOMÁS, 2004).
Muitas das tocas desta espécie são construídas sob cupinzeiros, e têm em média 41 cm
de largura e 31 cm de altura. A toca pode ter várias entradas e saídas, sendo que o comprimento
da toca pode atingir 5 m e chegar 1,5 m de profundidade. O tatu-canastra pode permanecer na
toca por períodos maiores que 24 h, uma fêmea permaneceu na mesma toca por 17 dias
(CARTER; ENCARNAÇÃO, 1983 apud REIS et al. 2011).
O período de gestação é por volta de 4 meses e nasce de 1 a 2 filhotes com cerca de 113
g cada. O desmame ocorre quando o filhote atinge cerca de 4 a 6 semanas de idade, a
maturidade sexual ocorre por volta dos 9 a 12 meses e o período de vida é de 12 a 15 anos
(PARRERA, 2002; REIS et al. 2011).
A área de vida média da espécie verificada no Parque Nacional das Emas foi de 1000 ha
(SILVEIRA, 1999). O percurso diário de um tatu-canastra pode ultrapassar 3000 m
(PARRERA, 2002).
É uma espécie considerada como ameaçada de extinção na categoria vulnerável pelo
MMA (2003), sendo que as principais ameaças são a caça excessiva e perda de hábitat.

3 – Onça-parda Puma Puma concolor
Esta espécie foi registrada por meio de rastros encontrados numa estrada da Área 1 da
FLONA de Brasília, paralela a rodovia DF-001 e aos limites do Parque Nacional de Brasília
(Figura 192). Esta área é considerada um importante corredor entre o PARNA de Brasília e a
FLONA de Brasília e a onça-parda, assim como outras espécies de mamíferos precisam cruzar a
rodovia para circular entre estas duas Unidades de Conservação. A onça-parda é a espécie de
mamífero registrada na FLONA de Brasília, que juntamente com o lobo-guará, possui a maior
área de vida. O tamanho do território pode ser bastante extenso, de acordo com a
disponibilidade de presas, tipo de cobertura vegetal e época do ano (OLIVEIRA; CASSARO,
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2005), chegando no Cerrado a 61 km2 (SILVEIRA, 2004), o que evidencia a necessidade de
utilizar as áreas de ambas UC.

Figura 192: Sequência de rastros de onça-parda Puma concolor encontrada na Área 1 da Floresta
Nacional de Brasília.

A espécie pode ser encontrada desde o nível do mar até 5.800 m de altitude, nas
montanhas andinas. No Brasil, ocorre no Cerrado, Floresta Amazônica, Pantanal, Caatinga,
Mata Atlântica e nos Pampas da serra gaúcha, já foi avistado até mesmo em áreas de pastagem e
plantações, mesmo que talvez estivesse apenas de passagem por estes locais (SILVA, 1984;
REDFORD; EISENBERG, 1992). No Cerrado pode ser encontrada em matas, cerradão,
cerrado, cerrado stricto sensu e em campos de forma geral (MAMEDE; ALHO, 2008)
A onça-parda utiliza diferentes habitats, sendo um predador generalista e se adaptando a
ambientes secundários. Entre as presas citadas para estão capivaras, pacas, cutias, outros
pequenos roedores, marsupiais, tatus, tamanduás-mirim, veados, queixadas, lebres nativas e
exóticas, quatis, ouriços, além de lagartos, aves e peixes e animais de criação, como ovelhas.
Mata suas presas por asfixia, através de uma mordida na garganta, deixando muitas vezes as
marcas das garras visíveis nos ombros e dorso das presas (NOWAK, 1999).
A onça-parda encontra-se como vulnerável na lista de espécies ameaçadas de extinção
(MMA, 2003) e as principais causas são a caça predatória e a perda e alteração no habitat. Para
a conservação da espécie são necessárias medidas de proteção de habitats, manutenção e criação
de corredores ecológicos, fiscalização e o monitoramento das populações.
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Pode-se esperar que a perda de grandes predadores, como a onça-parda, produza
mudanças rápidas e em cascata em todo o ecossistema, afetando inclusive o recrutamento das
espécies de plantas (TERBORGH, 1988). Na ausência de predadores, suas presas naturais,
como mamíferos herbívoros, roedores, aves, répteis e insetos tendem a se multiplicar
exponencialmente, trazendo sérios prejuízos à agricultura e consideráveis perdas financeiras
(PITMAN et al., 2002).
De acordo com Metzger (2003), Puma concolor é uma espécie guarda-chuva, pois
possui exigências ambientais maiores do que as demais espécies que vivem no mesmo habitat,
de forma que ao garantir as condições para a manutenção desta espécie será possível manter as
demais.

4 - Lobo-guará Chrysocyon brachyurus
O lobo-guará foi registrado por meio dos vestígios (fezes e rastros) encontrados em
diversas estradas da Área 1 da FLONA de Brasília (Figura 193), inclusive na estrada citada para
a onça-parda, próximo ao PNB, devendo ocorrer o fluxo de indivíduos entre as UC, já que a
espécie também foi registrada por Juarez (2008) no PARNA de Brasília.

Figura 193: Rastro e fezes de lobo-guará Chrysocyon brachyurus encontrados na Área 1 da Floresta
Nacional de Brasília.

Na região do Cerrado, a espécie pode ser encontrada em diferentes habitats, mas
principalmente em áreas de campo limpo, campo sujo e cerrado stricto sensu. É o maior canídeo
encontrado na América do Sul. Alimenta-se de frutos, insetos, répteis, aves, roedores e outros
pequenos vertebrados, o fruto da lobeira Solanum lycocarpum, é um dos itens mais frequentes
na sua dieta (MAMEDE; ALHO, 2008).
O estudo realizado por Emmert, (2006) sobre os padrões de movimentação do loboguará na FLONA de Brasília, apontou que a espécie possui preferência por áreas que contenham
algum tipo de formação natural de vegetação, como formações savânicas e campestres e
também com maiores densidades de indivíduos de lobeira. Porém, devido a uma dieta
generalista e oportunista, os plantios de pinus e eucalipto foram passíveis de movimentação do
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lobo-guará, além disso, parece que favorecem o estabelecimento de indivíduos de lobeira em
suas bordas, servindo de atrativo, entre outros, para o canídeo. Juarez, (2008) também verificou
no PNB que a espécie ocupou áreas de campo, cerrado e plantação de eucalipto.
De hábito solitário ou monogâmico em par, crepuscular e noturno, possui área de vida
que pode variar de 6 a 115 km2, podendo haver variação no tamanho de áreas de vida de
animais em ambientes conservados (maiores) e antropizados (menores) (REIS et al. 2011). A
gestação tem duração de 60 a 65 dias e ocorre o nascimento de 2 filhotes em média, na região
central do Brasil há nascimentos registrados entre os meses de abril e junho (REIS et al. 2011).
Segundo Rodrigues (2002), em algumas populações, os atropelamentos podem ser responsáveis
de um terço a à metade da mortalidade anual de filhotes.
O lobo-guará encontra-se na lista de espécies ameaçadas de extinção na categoria
vulnerável (MMA, 2003) e as principais ameaças são a perda de hábitat, o atropelamento em
estradas e rodovias, disseminação de doenças por cães domésticos e caça predatória
(MAMEDE; ALHO, 2008).
Dentre as recomendações feitas por Emmert, (2006), para garantir a conservação da
espécie na FLONA de Brasília, está a utilização de placas explicativas e redutores de velocidade
mais eficazes nas rodovias que margeiam a área.

5 - Raposa-do-campo Lycalopex vetulus
A raposa-do-campo foi registrada por meio de vestígios encontrados na Área 1 da
FLONA de Brasília. Esta é a única espécie considerada endêmica do Cerrado, não estando
indicada na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção (PAGLIA et al, 2012).
No Cerrado é encontrada principalmente em áreas abertas de campo limpo, campo sujo
e cerrado stricto sensu (MAMEDE; ALHO, 2008). A espécie é amplamente distribuída na área
central do Cerrado adaptando-se facilmente à ambientes alterados (MARINHO-FILHO et al.
2002), porém é considerada rara em algumas localidades no bioma (ROCHA; DALPONTE
2006, CÁCERES et al. 2007 apud BOCCHIGLIERI et al., 2010).
É noturno e crepuscular, vivendo solitário, em pares ou em pequenas unidades
familiares com fêmea e filhotes. Nascem de 4 a 5 filhotes durante os meses de julho e agosto,
geralmente em tocas de tatus abondonadas. Possui dieta insetívora-onívora, alimentando-se
principalmente de cupins, besouros, gafanhotos, frutos, pequenos mamíferos, répteis e aves
(REIS et al. 2011).
A presença de grande número de espécies vegetais consumidas ao longo do ano e de
sementes intactas nas fezes de L. vetulus, sugere seu potencial papel na dispersão de sementes
(ROCHA, 2006).
As principais ameaças são a perda de hábitat, o atropelamento em estradas e rodovias
(MAMEDE; ALHO, 2008), ataques por cães domésticos e a caça pelo homem, devido a
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equivocada reputação de predadores da avicultura (ROCHA, 2006). Ainda há a ocorrência de
contaminação de patógenos através do contato com espécies domésticas (LEMOS; AZEVEDO,
2009 apud REIS et al. 2011).

6 - Anta Tapirus terrestris
A anta é o maior mamífero terrestre da América do Sul e também o maior herbívoro.
Alimenta-se de uma variedade de frutos, folhas e raízes, tem hábitos noturnos e crepusculares,
mas pode ser encontrada em atividade durante o dia em locais onde não se sinta ameaçada
(MAMEDE; ALHO, 2008). A espécie foi registrada na Área 1 da FLONA de Brasília por meio
de vestígios (rastros e fezes) encontrados nas diversas estradas e ambientes e a partir da
visualização de um indivíduo durante as buscas noturnas (Figura 194). Vale ressaltar que a anta
também foi registrada na estrada próxima ao PNB, onde foram registrados o lobo-guará e a
onça-parda, indicando fortemente que o local é um corredor entre as UC.

Figura 194: Rastro de anta Tapirus terrestris encontrados na Área 1 da Floresta Nacional de Brasília.

A anta costuma utilizar sempre as mesmas trilhas e caminhos e é considerada eficiente
dispersora de sementes, sendo possível observar várias sementes e plântulas em suas fezes
(MAMEDE; ALHO, 2008).
O período de gestação é de cerca de 390 a 400 dias, onde no final a fêmea busca um
refúgio apropriado para parir a sua única cria. O filhote nasce pesando e 6 a 9 kg, apresentando
coloração marrom com padrões de listras claras e onduladas longitudinais nas costas e laterais,
entendendo até a cauda enquanto na cabeça apresentam manchas irregulares. As listras tem
função de camuflagem e o filhote permanece abaixado e imóvel entre a vegetação quando se
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sente ameaçado. As listras vão desaparecendo até cerca de 8 meses, e o desmame total ocorre
por volta do décimo mês (REIS et al. 2011).
No Cerrado é possível visualizá-la em ambientes florestais e ribeirinhos e também em
áreas abertas como campo limpo, campo sujo e outros habitats próximos a curso d’água, não
sendo raro encontrá-la ainda em áreas agrícolas (MAMEDE; ALHO, 2008). No estudo de
Juarez (2008) no PNB, a anta predominou nas matas de galeria, seguido de áreas de campo e
cerrado, além de ter sido particularmente abundante.
No Brasil, existem populações consideráveis na Amazônia, Mato Grosso mato Grosso
do Sul, porém está a caminho do declínio devido a fatores que incluem a caça, ao desmatamento
associado a baixa taxa reprodutiva (REIS et al. 2011), além do atropelamento em estradas e
rodovias (MAMEDE; ALHO, 2008). Em algumas regiões brasileiras a anta já foi extinta
(LIMA; SEKIAMA, 2005 apud REIS et al. 2011).
Na lista do IBAMA, ainda não se encontra ameaçada, mas com avanço desordenado da
ocupação de áreas por atividades antropizadas, em pouco tempo as populações de anta estarão
em alguma categoria de ameaça, já que um indivíduo adulto necessita cerca de 200 ha de área
de vida (MÉDICI et al, 2001; ROCHA, 2001 apud REIS et al. 2011).

7 - Veado-campeiro Ozotocerus bezoarticus
No Brasil, o veado-campeiro é uma espécie que ocorre desde a região central até o Rio
Grande do Sul, alcançando o Uruguai (REIS et al. 2011). Está presente na Bolívia, Paraguai e,
na atualidade, existem apenas populações remanescentes isoladas na Argentina (PARERA,
2002).
No Cerrado é encontrado em locais ainda conservados de campo limpo e campo sujo
como os existentes no Parque Nacional das Emas, mas pode ser visto ainda, em locais
antropizados como nas monoculturas. Depois de queimadas, quando a vegetação começa a
rebrotar, é comum observar veados-campeiros em maior abundância nesses locais (MAMEDE;
ALHO, 2008).
Pode ser encontrado solitário, aos pares e até em grupos de dezenas de indivíduos,
sendo que a organização social pode estar relacionada à estação climática, disponibilidade de
alimentos ou a outros eventos como período reprodutivo (MAMEDE; ALHO, 2008). Na Área 1
da FLONA DE BRASÍLIA foi avistado um casal de veado-campeiro no interior dos talhões de
pinus além da visualização de indivíduos solitários e de vestígios nas diversas estradas (Figura
195).
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Figura 195: Veado-campeiro Ozotocerus bezoarticus avistado na estrada, próximo a sede da Área 1 da
Floresta Nacional de Brasília. Foto: Adrian Eisen Rupp.

No Cerrado alimenta-se de gramíneas, herbáceas, flores e pequenos arbustos
(MAMEDE; ALHO, 2008; REIS et al. 2011).
O período de gestação é de 7 meses com o nascimento de um filhote manchado com
listas brancas no dorso. No Cerrado, os estudos apontam que os nascimentos ocorrem quando a
disponibilidade de alimento aumenta, nas épocas de maior pluviosidade (LACERDA, 2008;
REIS et al. 2011).
A área de vida encontrada no Cerrado foi de 9,9 km2 para os machos e 5,9 km2 para as
fêmeas, com deslocamentos diários de 0,7 e 3,4 km (LEEUWEMBERG et al., 1997 apud REIS
et al. 2011).
A destruição, fragmentação e alteração dos ambientes de campos e cerrados, e a caça
representam ameaças as populações de veado-campeiro no Brasil, além da introdução de
ungulados domésticos exóticos, cercas de arame farpado e elétricas, atropelamentos e
queimadas (REIS et al. 2011).

10.4 Ictiofauna
A ictiofauna da FLONA de Brasília está sendo descrita com base no relatório da
Pesquisadora OTTO (2012), cujo trabalho na integra encontra-se disponível na sede da Unidade.
A ictiofauna brasileira é uma das mais ricas e diversificadas do mundo, o que reflete
numa ampla variedade de formas e padrões comportamentais. Vários atributos contribuem para
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o grande interesse voltado para a ictiofauna, por parte do público geral, gestores de meio
ambiente e cientistas. Primeiramente, a pesca pode ser fonte de recursos financeiros importantes
para a manutenção de diversas comunidades, além disso, os peixes respondem a uma série de
variáveis hidrológicas, de qualidade da água e de outras variáveis relacionadas à estrutura do
ambiente, servindo como ferramentas para o entendimento da dinâmica de corpos de água
(GUTREUTER et al., 1995).
O número de espécies de peixes endêmicos não é conhecido, porém a diversidade de
espécies da ictiofauna no Cerrado é bastante expressiva. Estimativas apontam a ocorrência de
quase 3.000 espécies de peixes na América do Sul, sendo que aproximadamente 1200 espécies
podem ser encontradas no Cerrado. Este número pode variar, pois estima-se que entre 30 e 40%
de todas espécies de peixes de água doce no Brasil continuam desconhecidas, além de haverem
registros não publicados. Informações sobre a ictiofauna das bacias hidrográficas do Brasil
central destacam uma composição de espécies principalmente nativas, incluindo as espécies
migradoras (RIBEIRO & WALTER, 1998).
O Rio Descoberto pertence à bacia do rio Paraná, em sua parte superior, denominada
Alto Paraná e está inserido no Bioma Cerrado Brasileiro. Entre as espécies de peixes listadas
para a bacia do rio Paraná, aproximadamente 20 espécies são reconhecidas como migradoras de
longas distâncias, sendo muitas delas consideradas espécies de grande porte (RESENDE, 2003;
AGOSTINHO et al., 2004; ANTONIO et al., 2007). Langeani et al. (2007) inventariaram a
região da bacia do alto rio Paraná como um todo, usando de dados de coleções, literatura e
realizações de novas coletas, e constataram que a diversidade de peixes foi de 310 espécies já
descritas em literatura, e dezenas em fase de descrição.
A lista de espécies de peixes do Distrito Federal apresentada neste trabalho, constitui-se
em uma estimativa, (Anexo 10) foi elaborada com base nos três únicos estudos publicados que
contêm listas, sendo que uma é a lista de peixes da bacia do Paranoá (RIBEIRO et al., 2001),
outra é a lista de peixes da APA de Cafuringa e, a última, representa os peixes encontrados nos
córregos do Parque Nacional de Brasília (AQUINO et al., 2009).
Segundo Ribeiro (2006) a ictiofauna do Distrito Federal analisando as três grandes
bacias hidrográficas da região: a do Paraná (rio Corumbá), a do Tocantins (rio Maranhão) e do
São Francisco (rio Preto), foram registradas um total de 234 espécies, distribuídas em 90
gêneros e 23 famílias, demonstrando que a ictiofauna do Distrito Federal é bastante
diversificada, apesar da altitude, do tamanho da área e das pequenas drenagens. Ainda segundo
o autor, existe uma grande probabilidade de endemismos, já que em uma única coleta, em 400
pontos amostrados, registrou-se, aproximadamente 60 espécies endêmicas, as quais não são
indicadas no referido trabalho.
Ribeiro (2006) verificou que a ictiofauna do rio Corumbá, pertencente à bacia do
Paraná, apresentou, no Distrito Federal, 119 espécies, distribuídas em 57 gêneros, 19 famílias e
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cinco ordens. Do total de espécies, 104 são nativas. A riqueza estimada para o rio Corumbá é de
144 espécies, o que significa que outras espécies ainda podem ser registradas.
Segundo Ribeiro et al. (2001), a riqueza de espécies do rio Paranoá é maior do que de
outras drenagens de planalto da Bacia Platina, abrigando, inclusive, espécies não descritas e
espécies endêmicas, como o pira-brasília (Sympsonichthys boitoney).
Também Ribeiro et al. (2008), em trabalho na Estação Ecológica de Águas Emendadas
(ESECAE) verificou que esta unidade apresenta uma comunidade de peixes composta por 44
espécies, distribuídas em 33 gêneros, 13 famílias e cinco ordens. A ordem com a maior riqueza
de espécies foi Characiformes (27 spp), seguida de Siluriformes (10 spp), de Perciformes (3
spp), Cyrpinodontiformes (2 spp) e Gymnotiformes (2 spp). O gênero Characidium é o mais
rico, com seis espécies presentes na ESECAE, sendo que apenas três gêneros correspondem a
81,2% da abundância total das espécies: Hyphessobrycon (36,3%), Astyanax (30,7%) e Rivulus
(14, 6%) (RIBEIRO et al., 2008).
Uma listagem simples e reduzida da Ictiofauna da APA de Cafuringa foi apresentada
por Bastos e Cardoso (2006), com 21 espécies nativas e sete espécies exóticas.
A ocorrência destas espécies para esta no rio Paranoá, na Estação Ecológica das Águas
Emendadas e da APA de Cafuringa pode ser um indicativo de ocorrência de espécies para a área
da FLONA de Brasília.
Em um estudo realizado entre 2006 e 2007, no Parque Nacional de Brasília (AQUINO
et al., 2009), identificou 28 espécies, distribuídas em 21 gêneros, nove famílias e quatro ordens:
Characiformes: Curimatidae (1 sp), Crenuchidae (4 spp), Characidae (9 spp); Siluriformes:
Callichthyidae (1 sp), Loricariidae (7 spp), Heptapteridae (2 spp); Cyprinodontiformes:
Rivulidae (1 sp), Poeciliidae (2 spp); e Perciformes: Cichlidae (1 sp). Entre as 28 espécies,
nenhuma é considerada ameaçada de extinção, uma espécie (Poecilia reticulata) é exótica, onze
espécies (39,3%) são novas para a ciência, ou seja, não haviam sido descritas, sendo que duas
foram registradas pela primeira vez (Heptapterus sp. e Ctenobrycon sp.) e, ainda, o registro do
gênero Ctenobrycon foi o primeiro para o alto rio Paraná (Tabela 42).
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Tabela 42: Lista das espécies dos peixes coletados nos córregos das sub-bacias do Bananal e Santa
Maria/Torto, DF.

Taxon
Ordem Characiformes
CURIMATIDAE
Steindachnerina insculpta (Fernández-Yépez, 1948)
CRENUCHIDAE
Characidium gomesi Travassos, 1956
Characidium sp.
Characidium xanthopterum Silveira, Langeani, Graça, Pavanelli & Buckup, 2008
Characidium zebra Eigenmann, 1909
CHARACIDAE
Subfamília Cheirodontinae
Kolpotocheirodon theloura Malabarba & Weitzman, 2000
Subfamília Glandulocaudinae
Planaltina myersi Böhlke, 1954
Gêneros incertae sedis
Astyanax sp.
Bryconamericus stramineus Eigenmann, 1908
Ctenobrycon sp.
Hasemania sp.
Hyphessobrycon balbus Myers, 1927
Knodus moenkhausii (Eigenmann & Kennedy, 1903)
Moenkhausia sp.
Ordem Siluriformes
CALLYCHTYIDAE
Aspidoras fuscoguttatus Nijssen & Isbrücker, 1976
LORICARIIDAE
Subfamília Neoplecostominae
Neoplecostomus corumba Zawadzki, Pavanelli & Langeani, 2008
Subfamília Hypoptopomatinae
Microlepidogaster sp.
Subfamília Hypostominae
Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911)
Hypostomus sp.1
Hypostomus sp.2
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Taxon
Hypostomus sp.3
Hypostomus sp.4
HEPTAPTERIDAE
Heptapterus sp.
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard in Freycinet, 1824)
Ordem Cyprinodontiformes
RIVULIDAE
Rivulus pictus Costa, 1989
POECILIIDAE
Phalloceros harpagos Lucinda, 2008
Poecilia reticulata Peters, 1859*
Ordem Perciformes
CHICLIDAE
Cichlasoma paranaense Kullander, 1983
* Fonte: AQUINO et al., 2009
Não existe estudos para identificação e caracterização da ictiofauna da FLONA de
Brasília, por isso, não foi possível elaborar uma lista de peixes para a UC.
Considerando que no estudo realizado por Langeani et al. (2007) onde se relatou que a
maioria das espécies novas é proveniente de ambientes de pequeno volume de água, reforçando
a ideia de que esses ambientes merecem atenção e prioridade nos estudos.
Analisando as informações disponíveis sobre a ictiofana do Distrito Federal e
considerando o potencial para o endemismo e ameaças de extinção da ictiofauna em várias
regiões do Cerrado, é imprescindível a ampliação do conhecimento desta fauna, em especial nas
cabeceiras.
Algumas bacias hidrográficas, da Região da FLONA, estão em situações preocupantes.
É preciso tomar medidas de curto e médio prazos que levem em conta a racionalização no uso
da água e de outros recursos ambientais.Também se percebe que ainda não existe uma lista de
espécies endêmicas da ictiofauna do Cerrado ou mesmo das ameaçadas de extinção para este
rico e ameaçado Bioma.
O entendimento deste fato faz com que a indicação de um levantamento de dados
primários da biota aquática, onde se incluem peixes e macroinvertebrados, seja tomado como
um projeto prioritário para uma compreensão mais ampla da diversidade e interações ecológicas
da fauna do sistema avaliado, principalmente por se tratar de bioindicadores de qualidade
ambiental.
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10.5 Interação fauna e flora
Foram analisados os sítios amostrados, separados conforme os habitats de uso das
espécies, de acordo com os critérios para a classificação dos estresses incluindo considerações
sobre a severidade (impacto potencial), alcance (escala geográfica do impacto através do sítio) e
reversibilidade (potencial de restauração) do estresse. Atribuímos valores numéricos às
classificações, tendo em vista a avaliação dos impactos cumulativos das ameaças, ou da ameaça
cumulativa, de espécies e/ou tipologias vegetacionais (sítios). Esta análise foi realizada para
cada área da FLONA.
De acordo com Ervin (2003), a quantificação das pressões e ameaças por categoria de
estresse é determinada por meio de considerações sobre impacto (nível em que a pressão afeta,
direta ou indiretamente, os recursos), abrangência (escala geográfica do impacto ou número de
indivíduos afetados) e permanência (tempo necessário para que o recurso afetado se recupere).
É determinado pela multiplicação dos valores atribuídos a cada um dos fatores abrangência,
impacto e permanência para cada atividade considerada (Tabela 43).

Tabela 43: Critérios para quantificação das pressões e ameaças por categoria de estresse.

Impacto

Abrangência

Permanência

1 - Suave

1 - Localizada

1 – Curto prazo

2 - Moderado

2 - espalhada

2 – Médio prazo

3 - Alto

3 - Generalizada

3 – Longo prazo

4 - Severo

4 - Total

4 - Permanente

Os alvos para conservação foram considerados como espécies de fauna e flora
amostradas na FLONA de Brasília que econtram-se ameaçadas, ou são endêmicas ou possuem
alguma restrição de hábitat.
Cada grau de ameaça e pressão, portanto, tem um nível que varia de 1 a 64, sendo que
quanto maior o número, maior o grau de pressão e/ou ameaça aos recursos naturais. A seguir
são apresentadas a listagem das ameaças, níveis de pressão e estado de conservações dos
principais ambientes das Áreas 1, 3 e 4 da FLONA de Brasília (Tabela 44).
Tabela 44: Listagem das ameaças, níveis de pressão e estágio de conservação dos principais
habitats identificados na FLONA de Brasília segundo temas.
GRUPO

Vegetação

Abelhas sem
ferrão

HABITATS

Mata de galeria
Campo limpo
Campo sujo
Mata de galeria
Campo limpo

AMEÇADAS
IDENTIFICADAS

ESTÁGIO DE
CONSERVAÇÃO

3, 5, 6, 11, 14
2, 3, 5, 6, 11, 14
2, 3, 5, 6, 11, 14
3, 14

NÍVEIS
DE
PRESSÃO
Alto
Alto
Alto
Baixo

3, 14

Baixo

EP

Vulnerável
Vulnerável
Vulnerável
EP
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Herpetofauna
Avifauna

Campo sujo
Formação Savânica
Formação Florestal
Formação Savânica
Formação Florestal

Mastofauna

Formação Savânica
Formação Florestal

3, 14
3, 4, 5, 6, 10, 11, 13
3, 4, 5, 6, 10, 11, 13
2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13,
7, 14
2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13,
7, 14
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14
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Baixo
Alto
Alto
Alto

EP
Vulnerável
Vulnerável
Vulnerável

Alto

Vulnerável

Alto

Vulnerável

Alto

Vulnerável

Legenda:
(1) Extração de produtos madeireiros
(2) Extração de produtos não-madeireiros
(3) Incêndios/ Queimadas
(4) Poluição por convergência do escoamento superficial da cidade
(5) Abertura de ramais e vias de acesso
(6) Uso Público desordenado
(7) Caça predatória
(8) Tráfico de animais
(9) Rodovias (atropelamento da fauna)
(10) Presença de animais domésticos
(11) Espécies exóticas/ invasoras
(12) Conflitos com propriedades
(13) Isolamento da Área da FLONA
(14) Pastoreio do gado na Área 3
EP – Em estresse por pressão antrópica

Todas as áreas da FLONA de Brasília possuem graus altos de pressão antrópica e os
seus habitas encontram-se em vulnerabilidade tendo em vista a abrangência e a permanência dos
impactos a eles atribuídos. O fogo é uma constante em todas as áreas e devido a presença dos
plantios de pinus e eucaliptus e a massa energética que eles possuem, os incêndios são
classificados de grande proporção. Como demonstrado no item sobre o clima e ocorrência de
incêndios, os incêndios não são classificados como naturais, derivativos de descargas elétricas,
mas sim decorrentes de alguma ação antrópica do seu entorno ou da população residente. Desde
a falta de coleta de lixo que força a população a atear fogo no lixo doméstico, as “gambiarras”
de energia elétrica, devido a não permissão de instalação de regular de energia para a população
residente.
O entorno da FLONA é margeado por uma grande gama de estradas distritais e federais
que impossibilitam a dispersão de grande parte das espécies de fauna amostradas, em especial
espécies de pequeno porte, tais como aves, répteis, anfíbios e pequenos mamíferos. A Área 1 da
FLONA encontra-se muito próxima ao Parque Nacional de Brasília, tendo apenas a rodovia DF
001separando as áreas de cerrado mais conservados da FLONA de Brasília com as extensas
áreas do Parque Nacional. Porém, devido a falta de uma passagem de fauna nesta rodovia o
risco de atropelamento é uma realidade muito presente. Tendo em vista o registro de espécies
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ameaçadas de extinção na área 1 da FLONA de Brasília, conforme diganóstico da mastofauna
descrito anteriormente, a seriedade em relação ao risco de atropelamento nesta rodovia deve ser
considerado quando em estudos de impacto ambiental para duplicação e manutenção desta
estrada.
As áreas com maior diversidade florística foram consideradas as áreas com maior
integridade ambiental, tanto por amostragem primária, quanto por análise de imagem de satélite.
Mesmo tendo amostrado uma grande pressão antrópica devido ao uso público desordenado na
Área 1 em pontos específicos, algumas espécies da fauna que requerem maior ateção para
conservacão podem ser encontradas nestes locais.
Na Área 4 da FLONA de Brasília nos talhoes de Eucaliptus com subbosque com
espécies de cerrado em recuperação, sofrem o impacto da exploração indevida de madeira
(Figura 196 A). E com o abandono de lixo residencial e desova de animais mortos (Figura 196
B).

Figura 196: A: exploração de madeira na Área IV da FLONA de Brasília. B: destinação incorreta de
resíduo residencial. Fotos: Plano de Manejo da FLONA de Brasília.

Atenção especial deve ser dada ao impacto causado as veredas, principalmente na
Área 3, já que o buriti Mauritia flexuosa é uma espécie chave para a conservação de duas
espécies de psittacidae que ocorrem na FLONA, sendo a maracanã-do-buriti Orthopsittaca
manilata, e arara-canindé ou araraúna Ara ararauna. Estas espécies se alimentam dos frutos
produzidos por esta palmeira, e também utilizam as cavidades de indivíduos mortos para se
reproduzirem (BRIGHTSMITH e BRAVO, 2006; VILLALOBOS e BAGNO, 2012).
Os buritizais são também utilizados por outras espécies de aves, principalmente o
limpa-folha-do-buriti Berlepschia rikeri e o andorinhão-do-buriti Tachornis squamata (SICK,
2007). Berlepschia rikeri não foi encontrado na FLONA, mas ocorre no Distrito Federal e no
Parque Nacional de Brasília, e possivelmente será registrado na FLONA se houverem estudos
com aves nesta UC. Tachornis squamata foi encontrada em baixo número na Área 1, mas várias
aves foram verificadas na Área 3, onde está localizado o maior buritizal dentre as áreas
amostradas.
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11 QUEIMADAS E INCÊNDIOS
O fogo é um elemento natural do Cerrado e está presente neste bioma a pelo menos
34.000 anos (RIBEIRO 1994). A discussão sobre a utilização e manejo do fogo no Cerrado, no
entanto ainda não chegou a resultados conclusivos, uma vez que o fogo hoje em dia ocorre com
frequência muito maior que outrora e as áreas naturais são cada vez menores, talvez
aumentando o impacto de incêndios frequentes (RODRIGUES, 2002).
Em 2011, ocorreu um incêndio de grandes proporções, que atingiu aproximadamente
70% da Área 1 da FLONA, , incontrolável mesmo com a presença de mais de 200 bombeiros e
utilização de avião. Ocasionando a morte de vários animais, dentre os quais estavam 3
tamanduás-bandeira. No levantamento realizado por Silveira et al. (1999), logo após um grande
incêndio no Parque Nacional das Emas, verificou que a espécie teve o maior índice de
mortalidade foi o tamanduá-bandeira, devido a pouca agilidade para a fuga e pelo inflamável,
um total de 21 carcaças de tamanduá-bandeira, duas de veado-campeiro, uma de anta e duas de
tatu-canastra foram registradas.
No ano de 2012, por haver pouco material combustível, houve menor ocorrência, mas,
no entanto, observaram pessoas que entraram na área da FLONA para atear fogo, a exemplo do
incêndio na localidade Córrego Currais, nos pinus e no espelho d’água. Dentre estas pessoas,
citou o caso de um piromaníaco na região, que em um dos flagrantes durante a vigilância da
FLONA, teve que ser levado pelos bombeiros até o hospital psiquiátrico. Quanto aos demais
casos de incêndios florestais, o autor menciona ser difícil identificar o causador ou a origem dos
mesmos (OLIVEIRA, 2012).
Foram ainda observados tamanduás-bandeira mortos após o incêndio de 1994 no
PARNA de Brasília, porém sem apresentarem queimaduras, sugerindo que esta espécie pode
sofrer consequências pós-fogo, como, problemas respiratórios ou estresse (SINGER et al., 1989
apud SILVEIRA et al., 1999).
Para os mamíferos carnívoros o maior impacto do fogo também deve ocorrer
posteriormente aos grandes incêndios, onde as populações de presas caem a números baixos em
decorrência de intensa predação devido a exposição aos predadores naturais, falta de alimento e
de supressão de seus habitats (SILVEIRA et al., 1999).
Portanto, os impactos negativos de incêndios sem controle podem ter consequências
diretas e indiretas sobre a mastofauna da FLONA de Brasília.
Os dados foram elaborados tomando como base as informações disponibilizado no
Portal do Monitoramento de Queimadas e Incêndios feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) (http://www.inpe.br/queimadas) (Tabela 45).
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Tabela 45:: Série histórica da ocorrência de focos ativos detectados pelo satélite de referência no Distrito
Federal.

Ano
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
0
0
0
0
2
3
3
2006
0
0
0
0
5
7
9
2007
0
0
2
1
6
0
12
2008
1
0
0
0
9
4
33
2009
2
4
0
8
23 21 74
2010
2
1
0
1
3
18 53
2011
0
0
0
4
0
6
29
2012
0
1
1
1
2
0
0
2013
Máximo 2
4
2
8
23 21 74
Média
2
2
2
3
7
10 30
Mínimo 1
1
1
1
2
3
3

Ago
17
122
30
37
127
61
55
0
127
64
17

Set Out Nov Dez Total
11
0
0
0
36
73 13
0
0
229
54
6
4
0
115
5
3
0
0
92
126 1
0
1
387
133 0
1
0
273
64 15
0
0
173
0
0
0
0
5
133 15
4
1
67
8
3
1
5
1
1
1

A maior ocorrência de focos ativos de incêndio no Distrito Federal, no período de
2006 a 2010 foi nos meses de agosto e setembro de todos os anos da série histórica (Tabela 45).
A ocorrência de queimadas é favorecida pelos agentes climáticos referentes à temperatura
máxima, baixa umidade relativa do ar e menores ocorrências de chuva (Figura 197). Porém é
normalmente provocada por outros fatores externos ao clima.

Figura 197:: Interação do clima e ocorrência
o
de queimadas.

A análise mensal da ocorrência de queimadas apresentando os valores máximo, média
e mínimo de focos ativos detectados pelo satélite de referência é mostrado na Figura 198.
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Figura 198:: Valores máximo, média
média e mínimo de focos ativos mensais da série histórica.

O mês mais expressivo nessa análise é setembro, onde na análise histórica apresenta
um valor de 133 focos ativos no ano de 2011, uma média de 67 focos ao longo dos 6 anos de
análise e uma ocorrência mínima de 5 focos no ano de 2009.
O segundo mês que requer atenção por apresentar uma elevada ocorrência de
queimadas é o mês de agosto, onde apresentou 127 focos no ano de 2010, 64 focos em média e
durante a série histórica o mínimo registrado foi de 17 focos
f
em 2006.
Por esse motivo, ambos os meses são analisados nas Figura 199 e Figura 200,
respectivamente, para a análise da interação dos agentes climáticos com a ocorrência de
queimadas.

Figura 199.. Interação do clima e ocorrência
ocorr
de queimadas no mês de agosto.
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Figura 200.. Interação do clima e ocorrência de queimadas no mês de setembro.

Conforme citado anteriormente, os meses de agosto e setembro são os meses que
apresentam os menores registros de umidade relativa e os maiores registros de temperatura
máxima ao longo do ano.
Além disso, referente ao mês de agosto é possível observar a influência da lâmina total
precipitada no mês e os dias de chuva ocorridos, na ocorrência de queimadas. Nos anos de 2007
e 2010 não houve ocorrência de chuva e esses apresentaram as maiores incidências de focos
ativos durante o mês. Do mesmo modo, pode-se
pode se observar a mesma interação em relação à
umidade relativa do ar. Onde menores registros de umidade média, refletem em maiores
ocorrências de focos ativos.
Durante o mês de setembro já é possível observar uma altura da lâmina de água
considerável, chegando a uma média de 209,38 mm durante o mês no período de análise, e
apresentando uma média de 15 dias que registraram precipitações.
precipitações. Porém, possivelmente,
devido as altas temperaturas, baixíssimos índices de umidade, e o período sem chuvas prévio de
cerca de 4 meses, faz com que o mês de setembro se mostra altamente susceptível as queimadas,
de acordo com os registros disponíveis.
disp
Com os dados históricos é possível arranjar um comparativo dos focos ativos do ano
de 2013 com a série histórica analisada, conforme mostra a Figura 201.
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Figura 201:: Comparativo dos focos ativos do ano de 2013 com a série
sér histórica.

Até o primeiro semestre do ano corrente os focos ativos identificados pelo satélite
referente estão abaixo dos registros mínimos para os meses da série histórica,
comparativamente.
Á respeito, em específico dos números de ocorrência de queimadas
queimadas na FLONA de
Brasília é possível encontrar informações obtidas pelos Registros de Ocorrência de Incêndios
(ROI), no plano operativo de prevenção e combate aos incêndios florestais da FLONA de
Brasília, porém limita-se
se ao período de 2002-2005.
2002
A Erro! Fonte de referência não encontrada.Figura 202 mostra o número de
ocorrências de queimadas na FLONA ao longo dos anos de 2002 a 2005 incluindo a área total
queimada em tais ocasiões.
Nota-se que
ue independente do número de focos, a área total queimada é bastante
importante, por exemplo, no ano de 2002 houve aproximadamente 60 ocorrências, as quais
somaram 150 hectares afetados, entretanto, no ano de 2003 houve aproximadamente 25 focos de
incêndio enquanto somaram 650 hectares.
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Figura 202: Número de ocorrência de queimadas e respectivas áreas na FLONA de Brasília por ano.
Fonte: Plano Operativo de Prevenção e Combate a Incêndios da FLONA de Brasília.

Quanto ao número de ocorrências por mês, nota-se a indicação de um período crítico a
partir de maio, com maior frequência nos meses de agosto e setembro (Figura 203). Estes dados
são condizentes com o que já é observado anteriormente.

Figura 203: Número de queimadas por mês na FLONA de Brasília, análise dos anos 2002-2006. Fonte:
Plano Operativo de Prevenção e Combate a Incêndios da FLONA de Brasília.

A FLONA de Brasília possui um Plano Operativo de Prevenção e Combate aos
Incêidos Florestais datado de 2007 e elaborado em conjunto com o PREVFOGO. Mesmo
defasado, este Plano Operativo relatainformações importante e ainda válidas para operações de
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ser
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no

endereço:

file:///C:/Users/Fabiana%20Dallacorte/Downloads/13-floresta_nacional_brasilia-df%20(1).pdf.
Segundo o relatório do Plano Operativo de Prevenção e Combate aos Incêndios
Florestais e da FLONA de Brasília, as prováveis causas de incêndios na FLONA são registradas
quase sempre como “desconhecidas” ou “criminosas”. Entretanto relatos informais indicam
grande número de incêndios relacionados ao uso das áreas da FLONA para queima de lixo,
recreação e rituais religiosos. Portanto, vale ressaltar que a ocorrência de queimadas é
favorecida pelos agentes climáticos referentes à temperatura máxima, baixa umidade relativa do
ar e menores ocorrências de chuva. Porém é normalmente provocada por outros fatores externos
ao clima.
Este Plano Operativo define áreas com maior risco de ocorrência de incêndios:
• Área 1: Margens das rodovias DF001 e BR070, proximidades do Córrego dos Currais e
áreas de cerrado campo sujo próximo ao Ribeirão das Pedras.
• Flona 2: Margens da rodovia DF001 e próximo às chácaras de Cana do Reino.
• Flona 3: Região de chácaras do Maranata, região do Capãozinho e proximidades da
DF180.
• Flona 4: Face leste da gleba e talhões infestados por vegetação graminosa na porção
norte.

É importante salientar que as glebas 1 e 3 contam com amostras de mata de galeria e
de cerrado campo sujo, que devem ser prioritariamente protegidos contra ocorrências
indesejáveis de fogo. Nas demais áreas críticas citadas, devem-se concentrar as tarefas de présupressão em razão do acúmulo de combustível em níveis perigosos.
Este mesmo Plano Operativo indica locais de suporte para operações de combate a
incêndios dentro da FLONA de Brasília (Figura 2014) e ainda indica a confecção de aceiros
para contenção de fogo. Durante a elaboração deste Plano de Manejo foi identificado que a
aplicação deste Plano Operativo é realizado consecutivamente pelas Brigadas de Incêndio. A
manutenção dos aceiros é realizada anualmente sempre com supervisão do Gerente de Fogo.
A FLONA de Brasília conta com auxílio da Brigada de Incêndios do IBRAM e uma
Brigada própria contratada seis meses por ano com uma brigada dividida da seguinte forma: 2
brigadistas para trabalhos administrativos, 4 para vigilância fixa e 15 para demais tarefas. A
quantidade de integrantes em campo durante as atividade será definida pela escala de trabalho
adotada para a brigada, 12/36h.
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Figura 204: Áreas hachuradas indicam os locais críticos, setas indicam torneiras ou nascentes. Binóculos
representam pontos de observação da face sul da FLONA de Brasília. Perímetro da FLONA em cor verde
e os acessos de carro aos pontos de torneiras ou nascentes em cor rosa. Fonte: Plano Operativo de
Prevenção e Combate a Incêndios da FLONA de Brasília.

12 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS AO USO
MÚLTIPLO, CONFLITANTES E ILEGAIS
12.1. Atividades e instrumentos próprios ao uso múltiplo da unidade
Nas Florestas Nacionais é possível desenvolver atividades como: uso dos recursos
florestais (madeireiros e não madeireiros); uso dos recursos faunísticos; educação ambiental;
uso público, pesquisa científica e didática, relações públicas/divulgação, proteção dos recursos
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naturais, do patrimônio histórico-cultural e das belezas cênicas; monitoramento e controle;
gestão administrativa da unidade (manutenção e proteção, infraestrutura).

12.1.1. Manejo Florestal
Na FLONA de Brasília estão sendo realizadas atividades de manejo florestal em
parceria com outras instituições como: Recuperação de área degradada, na Área 3 da FLONA,
com plantio de 65.000 mudas, no entorno da nascente do Córrego Zé Pires.
Ainda não existe o manejo florestal sustentável dos recursos florestais, nem da áreas
com floresta nativa, nem na área com floresta plantada, nem para manejo dos produtos
madeireiros e dos não madeireiros.
Os povoamentos de pinus e eucaliptos foram plantados antes da área ter sido destinada a
uma Unidade de Conservação. Naquela época foi realizado tanto os plantios quanto os tratos
culturais e primeiros cortes para exploração. Esses povoamentos são um patrimônio passível de
explocação dos produtos existentes que deve ser manejado com urgência dado a depalperação
do patrimônio pelo roubo, incêndios e falta de manejo. Além disso, pela falta de tratos culturais
e cortes os plantios de pinus em área de contato com o campo constitui-se em um elemente de
contaminação biológica e degradação da biodiversidade da área da UC.

12.1.2. Visitação Pública
Em todo o mundo, desde meados do século XX, o ponto de vista conservacionista
tomou força somando a necessidade de sensibilizar e educar os visitantes para a conservação e a
preservação, resultando em conceitos amplamente aceitos, onde a visitação em áreas protegidas
é entendida como atividade educativa, recreativa e de interpretação ambiental, propiciando ao
visitante a oportunidade de conhecer, entender e valorizar os recursos naturais e os recursos
culturais existentes nessas áreas (IBAMA/GTZ, 1999 apud MMA, 2005).
Áreas naturais são locais ideais para implantação de programas educativos, uma vez que
constituem fonte inesgotável de meios que facilitam o re-ligar do homem a seu ambiente
(WWF-Brasil, 2003). Atualmente, um ótimo meio para práticas de educação ambiental é a
caminhada em trilhas ecológicas, pois oferece aos visitantes a oportunidade de lazer,
relaxamento e de familiaridade com o meio natural (GUERREIRO et al., 2008).
Percorrer trilhas coloca os visitantes em contato com locais preservados, e que muitas
vezes só podem ser atingidos através de caminhadas. Esse recurso permite um intenso contato
do visitante com os elementos ambientais, possibilitando múltiplos estímulos sensoriais e uma
conscientização sobre a importância do meio ambiente, a partir da experiência prática e da
reflexão. Essa forma de educação ambiental não formal é uma das que apresenta melhor relação
entre custo e benefícios, sendo amplamente utilizada em áreas protegidas ao redor do mundo
(FERREIRA, 2005 apud ROCHA et al., 2010).
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Dentre os objetivos da FLONA de Brasília citado no seu Decreto de sua criação, temse: “promover a educação florestal e ambiental”.
A Área 01 da FLONA de Brasília proporciona área de lazer para caminhadas, corridas
e ciclismo, práticas que podem ser levadas para as outras áreas, atendendo assim o definido em
seu decreto de criação.
Foi analisado o perfil dos visitantes, as atividades desenvolvidas e potencial que a
FLONA de Brasília possui para o desenvolvimento das atividades de uso público, no que se
refere visitação em si e os atrativos existentes. Esta análise foi realizada por Dallacorte &
Gruener (2013), no período de março a maio de 2013 e o resultado encontra-se no relatório
interno da pesquisa (DALLACORTE & GRUENER, 2013).

12.1.2.1. Número de visitantes e/ou tamanho dos grupos em cada atividade realizada
Segundo levantamento realizado por analistas ambientais da FLONA de Brasília o
número de visitantes, excluindo os visitantes vinculados a um evento específico foram: em 2010
foi de 4.404, em 2011 houve uma redução para 3.376 e apartir daí o numero vem crescendo, em
2012 foram 6.662 e em 2013, nos primeiros 4 meses foram, 3.210 (Tabela 45).

Tabela 46: Número de visitantes registrados além dos participantes dos eventos realizados na FLONA de
Brasília durante o período de 2010 a abril de 2013.

Período
Janeiro

2010
367

2011
367

2012
313

2013
500

Fevereiro
367
367
303
Março
367
367
619
Abril
367
367
502
Maio
367
367
576
Junho
367
367
733
Julho
367
202
563
Agosto
367
284
120
Setembro
367
125
851
Outubro
367
147
727
Novembro 367
209
810
Dezembro 367
207
545
Total
4.404 3.376 6.662
Fonte: ICMBio relatório interno.

545
1080
1085

3.210

A FLONA de Brasília é utilizada para diferentes eventos por grupos organizados
como: eventos por ciclistas, envolvendo mais de 1000 pessoas por ano.
A preferencia por dias da semana e período é diversidicado e envolve um número
grande de pessoas..Conforme os dados levantados em campo, os grupos organizados de ciclistas
nos fins de semana, com maior frequência nos domingos pela manhã, são formados de pelo
menos 200 a 250 ciclistas e nas competições o número é bem mais elevado.
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Já, os grupos de corredores são formados por uma média de 30 pessoas por dia. E
quanto aos observadores de aves os grupos são formados de no máximo 5 pessoas, porém, esta
atividade ainda não é bem difundida na FLONA de Brasília.
Quanto aos escoteiros, os grupos que acampam na FLONA têm em média 100 pessoas
por cada acampamento. Estes acampamentos são realizados nos feriados e em alguns finais de
semana. Mais de 12 grupos utilizaram a UC de 2010 até 2013 (Tabela 47).

Tabela 47: Grupos de escoteiros, número de evento e do total de pessoas envolvidas nos eventos durante
os anos de 2010, 2011, 2012 e parte de 2013.

Nome do Grupo

Grupo Escoteiro
Taguatinda
Federação Escoteira
Tradicional
Grupo Escoteiro Ave
Branca
Grupo Escoteiro
Roberto Simonsen
Grupo Escoteiro
Hokma-Guará
Grupo de Escoteiro
do Departamento de
Programas e Ações
Sociais da PMDF
Grupo Escoteiro
Planaltinaa
Grupo Escoteiro
Ceilandia
Grupo de Escoteiro
do Brasil – Região
DF
Grupo Escoteiro Alfa
Grupo de Escoteiro
do Mar Almirante
Benjamin Sodré
Grupo Escoteiro*

Números de eventos por ano e total de pessoas envolvidas
nos eventos do ano número entre (parênteses).
2010
2011
2012
2013
6 (74 pessoas)
1 (10
pessoas)
2 (65 pessoas)
2 (95 pessoas)
2 (120 pessoas)

1 (20
pessoas)

3 (130
pessoas)

1 (40 pessoas)
0

2 (200
pessoas)

0

1 (12
pessoas)
1 (40
pessoas)
1 (12
pessoas)

0
0

0

1 (62
pessoas)
40

1 (18 pessoas)

Total =

14 (412)

8 (356)

14 (340
pessoas)
14 (340)

4 (170)

* Não foi identificado qual grupo.
Fonte: ICMBio Relatório Interno.

12.1.2.2. Caracterização dos visitantes
Para obter o perfil dos visitantes da FLONA de Brasília, foram entrevistadas 110
pessoas entre março e abril de 2013, das quais 103 (94%) homens e 7 (6%) mulheres. Eles são
de diversas localidades do Distrito Federal e também de Goiás, mas principalmente de
Taguatinga (61%), onde está localizada a Área 1 da FLONA de Brasília, seguido por Ceilândia
(29%) e Vicente Pires (10%).
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Estudos demonstram que a distância média percorrida por visitantes para se
deslocarem até determinados parques urbanos é de 4 km, porém houve casos de até 22,3 km
(HILDEBRAND et al. 2001 apud SOUZA; MARTOS 2008);
008); o que demonstra que
normalmente os deslocamentos curtos são mais frequentes, conforme observado no presente
estudo.
A faixa etária predominante é de pessoas jovens, 82% tem idade entre 16 a 40 anos e
os demais entre 41 e 60 anos (Figura 205).. O mesmo perfil foi encontrado por Santos; Lima
(1999) para a FLONA Mário Xavier (RJ) e por Souza; Martos (2008)
008) na FLONA de Ipanema
(SP),, os quais citam que é um público que procura as trilhas em busca de diversão e aventura e
que também procura sair da zona urbana e da rotina de trabalho em busca de distração e
descanso.

Figura 205:: Distribuição da faixa etária dos entrevistados.

Quanto a escolaridade dos visitantes, a maioria tem bom nível, com ensino médio,
superior e pós-graduação
graduação (Figura 206). Fato que pode contribuir para a conscientização
ambiental e a formação de multiplicadores.
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Figura 206:: Distribuição do nível de escolaridade dos entrevistados.

As atividades profissionais são muito variadas, sendo possível identificar alguns
grupos mais representativos, como os funcionários públicos (39%), os atletas (20%), os
profissionais ligados a área de informática (16%), os professores (14%) e empresários (11%).
Quanto a frequência de uso da UC para atividades de uso público 51% dos visitantes
visi
entrevistados já foram mais de 10 vezes à FLONA e 20% estavam pela primeira vez, mostrando
que há frequentadores assíduos e um contínuo interesse pela área. O retorno também evidencia
que o interesse de visitante permanece depois da primeira visita. Fato confirmado com a
pergunta se há o interesse de retorno, onde 100% dos entrevistados afirmaram positivamente.
Ao mesmo tempo que a maioria dos visitantes são frequentadores assíduos, 47% não
conhecem os objetivos da FLONA de Brasília e dos 53% que afirmaram
irmaram conhecer, 70% cita a
preservação ambiental como objetivo principal, fato positivo, pois é a opinião da maioria,
porém os outros entrevistados citaram a prática de ciclismo, treinamentos e até a prática de tiros
como objetivos da FLONA.
Todos os entrevistados
revistados consideram importante a conservação da natureza, no entanto,
70% não citou os motivos, o restante apontou que é essencial para a sobrevivência humana, para
o equilíbrio ambiental e para a sustentabilidade.
A maioria dos visitantes procura a FLONA
FLONA de Brasília para o desenvolvimento de
atividades físicas, como ciclismo e atletismo (82%) (Figura 207),
), já a realização de trilhas
(12%) e principalmente a busca pelo contato com a natureza (6%) são bem menos expressivos.
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Figura 207:: Principais motivos que para a realização das visitas à FLONA de Brasília.

Grande parte dos entrevistados (45%) não visita um lugar específico da FLONA, e
dentre os lugares citados por 22% estão a Geladeira, o Poço Azul e as nascentes. Já, 14%
citaram
taram que visitam todos os ambientes e 19% não responderam.
O tempo de permanência dos visitantes na FLONA é de principalmente de 2 a 3 horas
(54%) a meio período (25%) (Figura 208).

Figura 208:: Tempo de permanência dos visitantes
visitant na FLONA de Brasília.

Em relação a experiência com a visita à FLONA, para 54% foi totalmente satisfatória
e somente para 4% foi pouco satisfatória e para 1% insatisfatória. Isso demonstra que para a
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realização das principais atividades, como o ciclismo e o atletismo, a FLONA de Brasília possui
bons atributos.
As expectativas dos visitantes para as próximas visitas à FLONA revelaram um
interesse principal, o aumento da segurança na área (62%), também foi apontada a necessidade
de infraestrutura de apoio, como bebedouros, banheiros e sinalização das trilhas (12%) e até a
presença de mais animais é uma das expectativas (3%), já 15% dos entrevistados não respondeu
(Figura 209).

Figura 209:: Expectativa dos visitantes em relação a uma próxima visita à FLONA de Brasília.

A FLONA de Brasília
Brasíl é rica em paisagens naturais, na Área 1 a paisagem é
diversificada e instigante para visitação. Nesta área são encontradas tipologias de Cerrado
importantes para educação ambiental:
ambiental Campos Sujos, os Campos Limpos, a Mata Ciliar, o
Cerrado Sentido Restrito, o Parque de Cerrado.
Cerrado. Além de serem encontrados os plantios de pinus
e eucaliptus que conferem uma paisagem diferente aquela encontrada em outros locais .
Esta diversidade de ambientes
ambientes possibilita que atividades educacionais sejam realizadas,
além disso, a FLONA possui um viveiro de mudas que atualmente está desativado, porém
anteriormente muitas atividades educacionais foram realizadas neste espaço.
As estradas internas de fiscalização
fiscalização e aceiros contra a propagação de fogo também têm
sido atrativos para atividades com o ciclismo, treinamento de corrida de longo percurso e de
velocidade.Ass trilhas na beira dos ribeirões também são atrativos para práticas de montain bike.
Os grupos escoteiros
scoteiros são frequentes visitantes da FLONA, crianças de idades de 07 a 15
anos fazem acampamentos e atividades de escotismo em área específica para camping e também
nas trilhas e estradas da unidade.
A proximidade das regiões habitadas confere aos visitantes
visitantes uma possibilidade viável
para passeios de final de dia, final de semana e feriados.
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Outras atividades de Uso Público também são desenvolvidas na FLONA de Brasília em
parceria com outras entidades:
•

Local para treinamento de atletas como o medalhista olímpico, Joaquim Cruz e
Valdenor dos Santos, que vem utilizando a área a mais de 20 anos, considerando-a
como um dos melhores locais para treinamento do atletismo e ciclismo.

•

Portanto, possui potencial para integração às Vilas Olímpicas no aperfeiçoamento de
nossos atletas.

•

A FLONA é um dos templos de exercícios para milhares de ciclistas, com inúmeros
passeios, competições ao longo de seus mais de 100 km de trilhas e estradas. Um dos
exemplos é os “50 km de Mountain Bike de Taguatinga” e as trilhas com o grupo
“Rebas do Cerrado”.

•

Recuperação de área degradada, na Área 3 da FLONA, com plantio de 65.000 mudas,
no entorno da nascente do Córrego Zé Pires.

•

Competições nacionais e internacionais de Corrida de Orientação, principalmente do
Exército Brasileiro, ocorreram na FLONA. Uma pista permanente está sendo
implantada e será das poucas na América do Sul.

•

Diversos passeios ciclísticos pelas trilhas da FLONA.

•

A FLONA abriga diversos treinamentos para a Polícia Militar (PM/DF) como BOPE e
CEFAP, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, cursos de
Fiscalização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) e ICMBio.

•

Treinamento em Sistema de Informação Geográfica, curso da Unb, com aulas de
campo na FLONA

•

A FLONA cede acampamento para grupos escoteiros.

12.1.2.1. Caracterização das trilhas utilizadas para visitação
O levantamento das trilhas foi realizado nas três mais frequentadas na FLONA de
Brasília. A seguir são descritas as trilhas, relacionados mapas, tabelas com explicação para os
pontos amostrados nos mapas e fotos de alguns atributos importantes para as trilhas.

Trilha Central - ÁREA 1 da FLONA de Brasília
Percurso de aproximadamente 27,49 km, com grau de dificuldade médio, percorrida em
4 horas, com algumas subidas e descidas. Detalhes do diagnóstico da trilha podem ser acessados
no relatório Diagnóstico do Uso Público da FLONA de Brasília (DALLACORTE & GRUNER,
2013) na íntegra na sede da UC.
Segundo o grupo de ciclismo Rebas do Cerrado a trilha Central é caracterizada por:
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“... passa por estradas e singlestracks em áreas centrais da Floresta Nacional de
Brasília – Flona, sendo que nome e percurso se opõem ao de outra trilha, a Flona Perimetral.
Trilha fácil, indicada para iniciantes com bom preparo físico. As poucas variações com
descidas e subidas são realizadas sem grandes dificuldades e só serão encontradas em um
trecho de cerca de 4 km de extensão, a partir do km 7,5, que inclui singletracks e a subida após
a barragem.”
A trilha não possui identificação e não está orientada por qualquer tipo de indicação
visual. Hoje esta trilha possui alguns atrativos utilizados pelos visitantes, a Bica d´água e a
Geladeira, são dois locais de banho e pontos de coleta de água para dessedentação humana, para
encher cantis e garrafas de água durante as caminhadas e ciclismo, no Córrego Pedras. Por
serem locais ricos em recursos hídricos e de solo hidromórfico os impactos do pisoteio e da
passagem de bicicletas tem causado erosões e desvio da água superficial durante épocas de
chuva. As trilhas secundárias criadas por ciclistas provavelmente para criar “single tracks”
causam impactos visíveis de erosão e compactação do solo. Na Geladeira foi criada uma ponte
sem autorização da chefia da UC com troncos de vegetação nativa para a passagem sobre o
córrego. Na trilha de chegada na Geladeira foi encontrada uma espécie de bacurau (vide
diagnóstico da avifauna) que se reproduz no solo, a passagem por este local com o uso de
bicicleta pode ser desfavorável para a reprodução da espécie.
Abaixo seguem fotos dos atrativos Bica d´água (Figura 210), a localização destes
pontos atrativos podem ser visualizados na Figura 217.

A

B

C

D

Figura 210: A: Trilha secundária criada para acesso a Bica d´água. B: trilha secundária criada para
passagem pela Bica d´água. C: Ponte criada com troncos de vegetação nativa na Geladeira. D: trilha
secundária criada depois da passagem pelo ribeirão na Geladeira.
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Outro atrativo encontrado nesta trilha é o Espelho d’água (Figura 213) é um manancial
da CAESB e a sua entrada é proibida, porém os visitantes adentram a trilha com bicicletas ou a
pé causando erosão em locais de solo hidromórfico (Figura 214). Há relatos de visitantes de que
este local é “obrigatório para um banho após horas de trilha”. A localização deste ponto atrativo
pode ser visualizado na Figura 215.

Figura 211: Espelho d´água, atrativo presente na Trilha Central, FLONA de Brasília.

Figura 212: Trilha de acesso ao Espelho d’água.
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Nesta trilha há um desvio do traçado para encurtar o percurso onde leva a um atrativo
chamado de Falsa Geladeira, igualmente aos outros atrativos existentes nas tilhas da Unidade,
este local é impactado pela passagem massiva de ciclistas, é um local de banho (Figura 213) e
de passagem para a continuidade da trilha (Figura 214).

Figura 213: Atrativo Falsa Geladeira, ribeirão das Pedras.

Figura 214: Atrativo Falsa Geladeira, passagem sobre o ribeirão das Pedras.
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O descritivo da trilha pode ser visualizado na Ficha de Caracterização das Trilhas da
FLONA de Brasília e o levantamento de pontos principais de implantação de infraestruturas, ou
de problemas encontradas encontra-se na figura 215 com fotos de alguns pontos na tabela 48.
Detalhamento deste descritivo pode ser acessado em relatório técnico específico do Uso Público
(DALLACORTE & GRUENER, 2013) na sede da FLONA de Brasília.
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DAS TRILHAS DA FLONA DE BRASÍLIA
Nome da Trilha: Central - ÁREA 1 da FLONA de Brasília
Ponto de saída:
Descrição: Sede FLONA
UTM: 0815252 - 8252445 – Ponto 003
Ponto de chegada:
Descrição: Sede FLONA
UTM: 0815252 - 8252445 – Ponto 003
Distância total: 27,59 km
Tempo de Percurso: 4 horas
Elevação mínima: 1141.222 m
Elevação máxima: 1238.315 m
Largura média:
1ª. Medida: 3,5 m
2ª. Medida: 3,5 m
6ª. Medida: 4,5 m
7ª.Medida: 4,0 m

Ponto 003
Ponto 029
Ponto 081
Ponto 084

Grau de dificuldade: Médio
Perfil da declividade: (inserir perfil gerado no TrackMaker)
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Tabela 48: Alguns pontos amostrados ao longo da Trilha Central, Área1 da FLONA de Brasília.

Ponto 004: Bifurcação
0814702/8252792.

–

Coordenadas: Ponto 015: Bifurcação
0809868/8254462.

–

Coordenadas:

Ponto 025: Entrada da Geladeira. Coordenadas: Ponto 055: Passagem de fauna, corredor
0813018/8255371.
ecológico com o Parque Nacional de Brasília.
Coordenadas: 0813957/8257954

Ponto 080: Saída da Bica d´água. Coordenadas: Ponto 082: Entrada do Espelho d´água.
0813015/8256296.
Coordenadas: 0814157/8257648.
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Detalhes do diagnóstico da trilha podem ser acessados no relatório Diagnóstico do Uso
Público da FLONA de Brasília (DALLACORTE & GRUNER, 2013) na íntegra na sede da UC.
É uma trilha circular, com aproximadamente 21km, utilizada por ciclistas, relativamente
plano e com baixo grau de dificuldade. É percorrida em aproximadamente 3 horas. O resumo
das características da trilha segue abaixo. O traçado encontra-se mapeado na Figura 216. Cabe
ressaltar que há divergências em relação ao traçado desta trilha entre os usuários ciclistas,
optou-se por descrever o traçado indicado pelos funcionários da FLONA de Brasília. Esta trilha
possui pouca diferença de traçado em relação a Trilha Central e o seu traçado a oeste sobrepõe
com a pista utilizada pelos atletas de corrida.
Os principais atrativos são os mesmos encontrados na Trilha Central citada
anteriormente Os problemas mais evidentes foram falta de orientação quanto ao traçado;
passagem por cursos d´água; erosão; e single tracks secundários. As ações de gestão indicadas
foram: criar orientação visual para a trilha; limitar a formação de single tracks; limitar o acesso
aos atrativos até que medidas de proteção a biota e os recusos hídricos sejam tomadas. Detalhes
do mapeamento desta trilha podem ser acessados no relatório Diagnóstico do Uso Público da
FLONA de Brasília (DALLACORTE & GRUNER, 2013) na íntegra na sede da UC. Alguns
pontos são mostrados na tabela anterior, no mesmo traçado da Trilha Central.
.
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DAS TRILHAS DA FLORESTA NACIONAL DE
BRASÍLIA
Nome da Trilha: Tatu Flona - ÁREA 1 da FLONA de Brasília
Ponto de saída:
Descrição: Sede FLONA
UTM: 814666 - 8252498 – Ponto 086
Ponto de chegada:
Descrição: Sede FLONA
UTM: 814666 - 8252498 – Ponto 086
Distância total: 21,4 km
Elevação mínima: 1.214.282 m
Elevação máxima: 1242.861 m
Tempo de Percurso: 3 horas (com o uso de bicicleta segundo Grupo Rebas do Cerrado)
Grau de dificuldade: Baixo
Perfil da Trilha:
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Figura 216: Mapa de Uso Público da FLONA de Brasília – Trilha Tatu FLONA.
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Trilha Bob King – Área 1 da FLONA de Brasília
Constitui-se de trilha com saída e chegada na Sede da FLONA de Brasília, o percurso
é de aproximadamente 14km, com grau de dificuldade baixo, e utilizando biscicleta é possível
percorê-lo em aproximadamente 1 hora. É utilizada com ciclistas e corredores. O grupo de
ciclistas, Rebas do Cerrado (www.rebasdocerrado.com.br), a descreve da seguinte forma:
Trilha recomendada para “ciclistas de primeira viagem”. Percurso praticamente
plano, por estradas de terra e singles dentro da Floresta Nacional de Brasília. A FLONA é uma
área de proteção ambiental e importante nascente do manancial de água que abastece Brasília.
Portanto, é importante observar a disciplina de preservação e proteção ambiental. É proibido o
banho nos cursos d’água que cortam a floresta. É proibido utilizar as áreas virgens,
restingindo o pedal a apenas os caminhos indicados.
O percurso pode ser observado na Figura 217 assim como os pontos amostrados e
alguns são descritos na tabela 49, outros pontos podem ser acessados no relatório do
Diagnóstico do Uso Público da FLONA de Brasília (DALLACORTE & GRUENER, 2013) que
pode ser acessado na integra na sede da UC. Abaixo segue ficha catalográfica da trilha. Os
problemas mais evidentes foram a falta de sinalização em alguns pontos e a precariedade das
existentes; vestígios de roubo de madeira de eucalipto; e cerca da torre de observação
arrebentada. As ações de gestão foram a melhoria do sistema de sinalização, com placas
indicativas e interpretativas; implantar sistema de drenagem em áreas mais úmidas que formam
lamaçal. Para dotar os grupos de treinamento em corrida de infraestrutura é importante e
implantação de placas orientativas de quilometragem ao longo do percurso utilizado por este
grupo.
A trilha Bob King é utilizada por dois grupos de visitantes, os ciclistas e os corredores,
que com maior intensidade e principalmente nos finais de semana os ciclistas utilizam a trilha
para atividades em grupos organizados via redes sociais. E durante semana os grupos de
treinamento de corrida de velocidade que se utilizam de uma parte plana da trilha, e esta parte
da trilha encontra-se plaqueteada com marcações precárias para orientação de metragem
auxiliando os corredores nos treinamentos.
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DAS TRILHAS DA FLORESTA NACIONAL DE
BRASÍLIA
Nome da Trilha: Bob King - ÁREA 1 da FLONA de Brasília
Ponto de saída:
Descrição: Sede FLONA
UTM: 814666 - 8252498 – Ponto 086
Ponto de chegada:
Descrição: Sede FLONA
UTM: 814666 - 8252498 – Ponto 086
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Distância total: 14 km
Elevação mínima: 1.196.979 m
Elevação máxima: 1.242.641 m
Tempo de Percurso: 1 hora (com o uso de bicicleta segundo Grupo Rebas do Cerrado)
Largura média:
1ª. Medida: 3,0 m
2ª. Medida: 60 cm
3ª. Medida: 5,0 m
4ª. Medida: 4,5 m

Ponto 112
Ponto 115
Ponto 117
Ponto 119

Grau de dificuldade: Baixo
Perfil da Trilha:

Fonte: DALLACORTE & GRUENER (2013).
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Figura 217: Mapa de Uso Público da FLONA de Brasília – Trilha Bob King.
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Tabela 49: Pontos geográficos amostrados na trilha Bob King.

Ponto 31 - Bifurcação Coordenadas UTM - X Ponto 032 - Bifurcação - Coordenadas UTM –
0814271; Y 8255137.
X 0814671, Y 8254009.

Pontos: 050, 051, 052 – Placa – Coordenadas Ponto 065 – Placa - Manancial pedras e cerca
UTM – X 0815766 ; Y 8257204.
arrebentada da torre de observação –
Coordenadas UTM X 0811099; Y 8258521

Ponto: 066 – Placa - Limite FLONA Ponto: 074 - Bifurcação e limite da FLONA bifurcação – Coordenadas UTM X 0810855, Coordenadas UTM X 0809806; Y 8255354.
Y 8258324.

Ponto: 075 – Interpretação - Implantar placa Ponto: 084 – Bifurcação/Interpretação sobre canela de ema – Coordenadas UTM X Implantar placa interpretativa sobre o Veado0810018, Y 8254834.
Campeiro e o plantio dos Angicos –
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Coordenadas UTM X 0815414, Y 8254924.

Ponto: 085 – Bufurcação - Lamaçal – verificar Ponto: 113 – Bifurcação – Estrada do Pinus –
a possibilidade de implantar sistema de Coordenadas UTM X 0814994, Y 8253318
drenagem da trilha – Coordenadas UTM X
0815414, Y 8254166.

Ponto: 114 – Bifurcação dupla – Saída da Ponto: 115 – Bifurcação dupla – Implantar
trilha, entrada na estrada – Coordenadas UTM placa com orientações sobre a trilha –
X 0815036; Y 8253511
Coordenadas UTM X 0815259; Y 8253961
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Trilha Perimetral – Área 1 da FLONA de Brasília
A trilha Perimetral margeia a Área 01 da FLONA de Brasília ao longo das estradas
internas da unidade (Figura 219). Detalhes do mapeamento desta trilha podem ser acessados no
relatório do Diagnóstico do Uso Público da FLONA de Brasília (DALLACORTE &
GRUENER, 2013) que pode ser acessado na integra na sede da UC.
É utilizada para a prática de montain bike e em parte de seu percurso sai dos limites da
FLONA de Brasília e cruza o Córrego Pedras e o Córrego Currais. Há relatos de visitantes que a
passagem por estes córregos é difícil e em muitos casos pessoas se machucaram ao transpô-los
em atividades com um grande número de visitantes (Figura 218). Detalhes da trilha podem ser
visualizados na Tabela 50.

Figura 218: Grupo de ciclistas Rebas do Cerrado em atividade na FLONA de Brasília. Travessia pelo
córrego Pedras. Foto: Fernando Franke.

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DAS TRILHAS DA FLORESTA NACIONAL DE
BRASÍLIA
Nome da Trilha: Perimetral – ÁREA 1 FLONA de Brasília
Ponto de saída:
Descrição: Sede FLONA
UTM: 0815252 - 8252445
Ponto de chegada:
Descrição: Sede FLONA
UTM: 0815252 - 8252445
Distância total: 29.227 km
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Tempo de Percurso: 4 horas
Elevação mínima: 1139.78 m
Elevação máxima: 1277.249 m
Largura média:
1ª. Medida: 3,5 m
2ª. Medida: 3,5 m
3ª. Medida: 13 m
4ª. Medida: 5,5 m

Ponto 003
Ponto 011
Ponto 046
Ponto 065

Grau de dificuldade: Médio
Perfil da declividade:

Esta trilha é de média dificuldade e em sua grande maioria o percurso é realizado no
leito das estradas principais no interior da Área 1 da FLONA. Na tabela 59 são relatados pontos
de amostragem e neles podemos observar alguns pontos de conflitos, tais como aberturas da
cerca que margeia a FLONA. Deve-se destacar a grande quantidade de bifurcações e placas de
indicação de manancial, porém, poucas placas são indicativas de limite da FLONA de Brasília.
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Figura 219: Mapa de Uso Público da FLONA de Brasília – Trilha Perimetral.
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Tabela 50: Pontos geográficos amostrados na trilha Perimetral.

Ponto 005: acúmulo de água no leito da estrada Ponto 008: Erosão ao londo
durante o período de chuva. Coordenadas: Coordenadas: 0811290/8252929.
0814648/8252772.

da

estrada.

Pontos 10 e 11: Bifurcação, descida para o Ponto 040: Bifurcação para a trilha dos atletas de
córrego Currais. Coordenadas: 0810511/8254155. corrida. Coordenadas: 0815858/8252420.
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12.1.3. Área com potencial para implantação de trilhas
Trilha Mamão com Açúcar – Área 4 da FLONA de Brasília
Esta trilha foi definida visando apoiar as iniciativa da comunicade do Bucanhão
presentes naReunião Aberta realizada na Escola Básica Bucanhãoque têm a intenção de
implantar o uso público na região. Para tanto levantamos a trilha que segue com características
de trilha de fácil acesso e para iniciantesem atividade de montainbike, daí a inspiração para o
nome. Também pode ser realizada a pé em pequenos grupos.
O trajeto pode ser visualizado na Figura 220 e parte da descrição na Tabela 51, detalhes
do mapeamento desta trilha podem ser acessados no relatório do Diagnóstico do Uso Público da
FLONA de Brasília (DALLACORTE & GRUENER, 2013) que pode ser acessado na integra na
sede da UC.
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Figura 220: Mapa de Uso Público da FLONA de Brasília – Trilha Mamão com Açúcar.
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Tebela 51: Alguns pontos amostrados na Trilha Mamão com Açúcar, Área 4 da FLONA de Brasília.

Ponto 100: campo de Canela-de-Emma. Ponto 101: Sai na DF430 e Placa CAESB Rio
Coordenadas: 0804291/8267275.
Descoberto. Coordenadas: 0803837/8267358.
12.1.4. Potencial de visitação
Veredas do Rio Descoberto – Área 3 da FLONA de Brasília
Este é outro potencial de atrativo turístico, porém, . As veredas do Rio Descoberto são áreas
de intensa beleza cênica (Figura 221), porém, o pisoteio do gado frequente vem descaracterizando a
área por decorrência da impossibilidade de estabelecimento de novos indivíduos de buritis.
O lixo e ocupação da Área 3 da FLONA também é um fator que pode acarretar na
desvalorização da área para o uso público.

Figura 221: Veredas do Rio Descoberto.
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12.1.3. Educação Ambiental
Na FLONA não possui um espaço destinado especificamente a educação ambiental e
práticas didáticas, entretanto desenvolve-se atividades de cunho educativo desde 2009, como: cursos
de Introdução à Educação Ambiental para professores e comunidade; atividades didáticas para alunos
da rede pública e privada, ensino fundamental, médio e universidades onde os alunos percorrem as
trilhas a pé ou no trenzinho; Oficina de pintura para criança e exposição destas obras-de-arte; Plantio
de mudas do Cerrado aqui na Flona, pela comunidade em geral, com participação de aproximadamente
100 pessoas; “Luau na Floresta”, incluso com música de violão ao redor de uma fogueira, com
aproximadamente 380 pessoas; Limpeza na Área 3, em Brazlândia, com a participação de alunos da
Rede Pública, Comunidade da área, e Administração Regional com aproximadamente 40 pessoas
participantes; e Limpeza do córrego dos Currais, por escoteiros, Escolas e Pessoas da comunidade
interessadas na preservação dos ecossistemas, com participação de aproximadamente 50 pessoas.
A UnB realiza treinamento em Sistema de Informação Geográfica, com aulas de campo na
FLONA. Diversos treinamentos para a Polícia Militar (PM/DF) como BOPE e CEFAP, Polícia
Federal, Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, cursos de Fiscalização do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente (IBAMA) e ICMBio são realizados dentro da Unidade.
Foram realizadas também atividades de educação ambiental nas datas comemorativas - Dia
das Mulheres, do Meio Ambiente, da Árvore, aniversário da FLONA
Várias atividades de Educação Ambiental já foram realizadas fora dos limites da FLONA de
Brasília, no intuito de sensibilizar a população para o tema da conservação da biodiversidade, como:
Exposição sobre o Meio Ambiente, na Rodoviária de Brasília, em parceria com o Parque Nacional de
Brasília e a Reserva Biológica de Contagem; apresentação sobre a FLONA de Brasília para
universitários em seus campus, Blitz Ambiental na DF 001, em frente à FLONA para conscientizar
dos cuidados para com a natureza, com o presente de uma muda de árvore.
As atividades desenvolvidas integralmente pela FLONA destacam-se por:
•

Cursos de Introdução à Educação Ambiental para professores e comunidade.

•

“Luau na Floresta”, com escolas da rede pública de ensino .

•

Exposição dentro da FLONA sobre a fauna e flora do Cerrado.

•

Educação Ambiental para crianças, oficina de pintura exposição destas obras-de-arte.

•

Visitas educativas para escolas, com realização de trilhas.

•

Exposição sobre o Meio Ambiente na Rodoviária de Brasília.

•

Atividades de educação ambiental nas datas comemorativas - Dia das Mulheres, do Meio
Ambiente, da Árvore, aniversário da FLONA.

•

Blitzes Ambientais na DF 001 e BR 070, em frente à FLONA para conscientizar dos
cuidados para com a natureza, com doação de mudas do Cerrado.
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•

Limpeza na Área 1 e 3 da FLONA, esta em Brazlândia, com a participação de alunos da
Rede Pública, Comunidade das áreas, e Administrações Regionais.

•

Limpeza do córrego dos Currais, em parceria com escoteiros, Escolas e Pessoas da
comunidade interessadas na preservação dos ecossistemas.

12.1.4.1.Material de apoio à Educação Ambiental – Acervo de animais do Cerrado
taxidermizados ou fixados.
O pequeno acervo de animais do Cerrado taxidermizados ou fixados (Figura 222 e 223) são
expostos em parte de um escritório utilizado para atividades administrativas da FLONA, eles servem
para atividades didáticas e para Educação Ambiental. O potencial de Educação Ambiental e Florestal é
muito grande devido a proximidade dos centros urbanos.

Figura 222: Lobo-guará taxidermizado.
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Figura 223: Répteis fixados em meio líquido.

12.1.4.2. Material de divulgação.
Não existem meios oficiais de divulgação de visitação na UC, porém, há a divulgação da
FLONA com o interesse para esportes nas mídias sociais realizada por visitantes, e também podendo
destacar dois sites: www.rebasdocerrado.com.br e www.montainbikebrasilia.com.br, que fazem
divulgação das trilhas da FLONA de Brasília para ciclismo.
Como forma de divulgar suas atividades, a FLONA desenvolveu alguns banners e folders
que até a data da elaboração do presente Plano de Manejo não haviam sido veiculados. Os modelos
elaborados seguem abaixo.
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MODELO DE BANNER:

MODELO DE BANNER:

MODELO DE BANNER:

MODELO DE FOLDER:

MODELO DE FOLDER:

MODELO DE FOLDER:
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A FLONA de Brasília também elaborou o “Manual do Usuário”, que tinha o objetivo de ser
distribuído aos visitantes com o intuito de instruir sobre os objetivos da FLONA, seus principais
atrativos, os cuidados necessários e as regras de conduta consciente de mínimo impacto. Este Manual
não foi impresso e não teve a sua divulgação realizada.

12.2. Atividades conflitantes
12.2.1. Estradas e Rodovias – equipamentos conflitantes com a FLONA de Brasília
Impacto do Atropelamento de Animais nas Rodovias
Rodovias são um antigo e constante problema global responsáveis pela mortalidade acidental
da fauna nativa (SCOTT, 1938; HAUGEN, 1944; WAECHTER, 1979; GONZALEZ-PRIETO, et al.,
1993; YANEZ et al, 1994 apud SILVEIRA, 1999).
O prejuízo causado à fauna é ainda mais preocupante, quando os atropelamentos ocorrem ao
redor de Unidades de Conservação. Estradas são limites desaconselháveis para áreas de preservação,
devido ao perigo de atropelamentos, maior incidência de entrada de fogo e por deixar a reserva
vulnerável a invasões. Porém, grande número das Unidades de Conservação brasileiras tem rodovias,
asfaltadas ou não, como limites e em alguns casos há estradas passando dentro da unidade
(RODRIGUES, 2002).
Dentre os mamíferos, os carnívoros são os que mais sofrem com atropelamentos, esta
susceptibilidade se justifica por serem espécies com grande capacidade de deslocamento e terem
comportamento de comer carniças de outros animais atropelados, ficando vulneráveis a também
perecerem da mesma forma. (SILVEIRA, 1999).
Na Estação Ecológica de Águas Emendadas, DF, foi verificada a ocorrência em média de 4,5
atropelamentos de lobos por ano, o que representa em torno da metade da produção anual de filhotes e
portanto esta é provavelmente a principal causa de mortalidade para a população de lobos nesta UC
(RODRIGUES, 2002). Silveira (1999) também identificou os atropelamentos como principal causa de
mortalidade de lobos-guarás no Parque Nacional das Emas.
Segundo Rodrigues (2002) a situação é ainda mais crítica em reservas pequenas, pois além das
populações serem menores, a área nuclear da reserva não é suficiente para abrigar a área de vida
inteira de alguns indivíduos e, portanto, praticamente todos atravessam estradas para suas atividades.
Como é o caso da FLONA de Brasília, que por conta do seu tamanho e da proximidade com o Parque
Nacional de Brasília, ocorre o fluxo de animais entre as áreas através da rodovia DF-001.
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12.3. Atividades Ilegais
12.3.1. Falta de regularização fundiária
A não regularizaçã fundiária das terras no Distrito Federal e principalmente dentro da FLONA
de Brasília, tendo em vista as ocupações anteriores a sua criação, acarretam ocupações não
regularizadas, para a instalação de propriedades rurais onde são praticados, principalmente:
desmatamentos, agricultura, pecuária. Ainda nestas áreas, foram sendo instalados assentamentos
urbanos, com adensamento do uso do solo para constituição de condomínios e outras modalidades de
urbanização da área, onde são descaracterizada toda a área com desmatamento, contaminação das
águas e descaracterização dos corpos hídricos, presença de animais domésticos criados soltos que
transmitem doenças para as populações silvestres e competem por alimento, conflitos para gestão do
território dada a ilegalidade da ocupação, dentre outros.

12.3.2. Corte seletivo de madeira do cerrado e roubo de madeira dos plantios de eucalipto.
Com relação ao uso público da FLONA, foi verificado um grande número de ciclistas que
utilizam a área principalmente durante os finais de semana na Área 1. Além disso, foi constatado que
praticamente toda área da unidade de conservação é utilizada para a prática de Mountain Bike. A
inexistência de um zoneamento põe em risco a avifauna do local por haver constante perturbação, o
que deve ser levado em consideração no período reprodutivo das aves. Por esta razão, recomenda-se
que a criação de um percurso pré-definido para a prática no interior da FLONA, em que outras áreas
sejam intangíveis para esta atividade.

12.3.3. Caça
Há relatos de proprietários que confirmam que há a ocorrência de caça na região do FLONA
de Brasília. A caça acarreta a diminuição das densidades das espécies de maior porte, que são mais
visadas, se a pressão de caça for muito intensa os animais com baixas densidades e baixas taxas
reprodutivas poderão desaparecer (PERES, 1990). Redford (1992) chegou ao valor de 81% de redução
da densidade de mamíferos comparando as áreas de caça com a densidade de áreas onde esta atividade
não ocorre, há ainda a perda de processos de manutenção da diversidade biológica, como dispersão e
predação de sementes, herbivoria e predação. A caça por ser seletiva acaba modificando a composição
da comunidade animal (CULLEN JR. et al. 2000).
Na perspectiva conservacionista, a caça vem sendo apontada como importante fator de pressão
para a extinção de um conjunto de espécies (MITTERMEIER e BAAL, 1988).
Na FLONA de Brasília, foram registradas várias espécies cinegéticas, o tatu-peba Euphractus
sexcinctus (Figura 224 A) e o tatu-canastra Priodontes maximus, ameaçado de extinção; os cervídeos
veado-catingueiro Mazama gouazoubira (Figura 224B) e o campeiro Ozotocerus bezoarticus; os
roedores, como a capivara Hydrochaeris hydrochaeris e a cutia Dasyprocta azarae (Figura 224C); e a
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única espécie de Lagomorpha, o tapiti Sylvilagus brasiliensis. Além de algumas espécies já
consideradas raras para o Distrito Federal, como o tatu-galinha Dasypus novemcinctus (Figura 224 D).

Figura 224: Algumas espécies cinegéticas registradas na Floresta Nacional de Brasília. A- tatu-peba Euphractus
sexcinctus. B- veado-catingueiro Mazama gouazoubira. C- cutia Dasyprocta azarae. D- tatu-galinha Dasypus
novemcinctus.

12.3.4. Coleta e captura de animais silvestres
Segundo servidores da FLONA de Brasília, a coleta de minhocoçu Rhinodrilus sp. é coletado
e grande escala para ser utilizada na pesca. Não há estudos que indiquem o impacto destas coletas
sobre as populações de minhocoçu na região, porém, em se tratando de uma atividade extrativista é
considerada ilegal nos limites da unidade.

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília

305

13 ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA FLORESTA NACIONAL
13.1. Pessoal
Na UC existe atualmente 3 analistas ambientais, dentre eles 1 é o Chefe da Flona e 8
técnicos administrativos, dentre os quais 2 são Fiscais. Dentre os técnicos administrativos duas
pessoas são responsáveis pelas equipes de Brigadistas, sendo um deles o Gerente de Fogo da FLONA
de Brasília e quando necessário é substituído pelo segundo responsável.

13.2. Infraestrutura, Equipamentos e Serviços
A FLONA de Brasília dispõe de uma sede (Figura 224) com equipamentos básicos
administrativos, tais como computadores, multimídia e equipamentos de cozinha. Esta sede está
localizada na Área 1 da Unidade (Figura 225) e dispõe de vigilância e serviços de manutenção e
limpeza. A FLONA possui também um ponto de vigilância localizado na Área 4 (Figura 226).

Figura 225: Sede da FLONA de Brasília.

Para atividades que demandam de espaço para palestras e atividades em área coberta, a
FLONA se utiliza do auditório da sede da APA Bacia do Rio Descoberto que fica ao lado da sede da
FLONA.
A sede, na área 1 da FLONA, possui edificação em bom estado de conservação, possui 4
salas, 2 banheiros, cozinha, é servida de água encanada, caixa d’água de 30.000L e telefone.
Alojamento dos vigilantes e dos Brigadistas, na área 1. Atualmente utilizada como apoio aos vigilantes
que ficam 24h em escala nas dependências da sede, é uma casa de madeira com apenas dois cômodos.
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Nela ficam suprimento de lubrificantes e alguns equipamentos como motosserra, enchadas e pás.
Como os brigadistas não pernoitam na UC, serve atualmente como base de apoio da brigada.
Há uma casa que foi desapropriada há vários anos na área 3, localiza-se na região de
Maranata, conta com 2 quarto, sala, banheiro, cozinha e varandas, bem como quarto de equipamentos.
Servida de água e luz, mas sem telefone e com sinal de celular. Durante a elaboração deste Plano de
Manejo servia como abrigo para os vigilantes, porém, devido a cortes orçamentários os vigilantes
foram dispensados e a casa encontra-se fechada para o uso. Não conta com camas nem kit de cozinha,
mas possui capacidade para o uso de Brigada ou pesquisadores permanecerem por vários dias.
Na área 4, localizada a 5,7km da rodovia DF180 há uma casa utilizada pelos vigilantes,
requer reforma e ajustes na parte elétrica para que haja a possibilidade de uso pela Brigada e por
pesquisadores. Tem capacidade de receber 7 a 10 pessoas, com 3 quartos, cozinha, sala e banheiro.
Caixa d’água de 1.000L, água proveniente de poço artesiano. Piscina de fibra 12,5 x 3 x 1,5m que
pode servir de apoio a operações de combate a incêndios pela Brigada.
Para suporte as atividades de fiscalização, proteção, uso público e administrativo a FLONA
conta com quatro carros, sendo dois carros traçados (4x4) e dois carros de passeio.
Além das trilhas já descritas anteriormente, a FLONA conta com uma rede de acesso interno
extremamente importante para a proteção na Unidade em relação aos incêndios florestais.
Para combate a incêndios a FLONA apresenta atualmente estrutura de combate com
motobombas, motosserra, roçadeira costal, bombas costais e abafadores. Em situações de combate, são
utilizados equipamentos pesados do PARNA de Brasília, como caminhão-pipa, rodofogo e trator etc.
Esse contexto a coloca em situação relativamente confortável quanto ao acesso a meios para combater
incêndios. Entretanto, itens necessários – já existentes e demandados.
A fiscalização é realizada por empresa terceirizada com vigilantes 24 horas, porém, esta
fiscalização é fixa e encontra-se em funcionamento apenas na área 1 e 4 da FLONA de Brasília. A
cheifa da UC relata que antes de 2011 havia guarda armada com ronda no interior na Unidade, o que
inibia a ação de vândalos, caçadores e assaltantes, sendo na área 1 um fator limitante para os
problemas de assalto contra ciclistas.
O quadro funcional da FLONA de Brasília é formado em grande maioria por profissionais de
nível médio o que não auxilia na formação de equipes especializadas em atender programas de
pesquisa e monitoramento, ou equipe de educação e comunicação ambiental.
A FLONA de Brasília possui uma grande quantidade de material de construção e de
equipamentos como tanques de combustíveis e infraestruturas deterioradas pelo tempo e sem
manutenção, que precisam ser removidos possibilitando uma melhor paisagem. Há um esforço de
ajardinamento por parte de um servidor que desenvolve mudas de espécies nativas com propágulos da
própria FLONA, porém, a precariedade da paisagem não auxilia no embelezamento da área o que
pode trazer aos visitantes a ideia errada de conservação.

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília
Figura 226: Mapa de localização das infraestruturas da FLONA de Brasília.

307

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília

308

13.3. Cooperação Institucional
Hoje não há termos de compromisso assinados com grupos ou insitutições organizadas de
usuários, pesquisadores ou instituições governamentais para auxílio em atividades da FLONA de
Brasília. São realizadas atividades isoladas de cooperação com a FLONA e muitas destas atividades
vão ao encontro com as atividades de visitação. Tais como:
A FLONA conta com a coorperação de grupos de ciclistas, tais como o Rebas do Cerrado e o
grupo Mountain Bike Brasília, que divulgam as trilhas e os atrativos da Unidade.
A Confederação dos Escoteiros do Brasil, que também é um usuário da FLONA, é parceiro
na instalação de equipamentos de uso público.
A CAESB é uma instituição importante no tange a respeito da proteção dos mananciais
presentes dentro da FLONA, podendo esta instituição disponibilizar dados de monitoramento de água
e clima para pesquisas científicas a serem realizadas dentro da Unidade. O conceito de Pagamento por
Serviços Ambientais deve ser estimulado para a FLONA de Brasília lembrando que esta Unidade
protege a água que abastece a capital do Brasil.

14 DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA
A FLONA de Brasília é essencial para o equilíbrio da produção de água para o Distrito
Federal. Dentro de seus limites encontram-se as nascentes do Córrego Currais, Ribeirão Pedras,
Cortado, Zé Pires, Ribeirão Bucanhão, Capão da Onça, Córrego do Valo e Cana do Reino. Proteje
parte da bacia do Rio Descoberto, que por sua vez abastece mais de 65% da população moradora do
Distrito Federal. Os mananciais da CAESB que encontram-se dentro dos limites da FLONA são
fundamentais para a conservação hídrica e a existência da FLONA garante a perpetuidade dos
mesmos.
Suas matas de galeria e veredas são sitios para reprodução de espécies especialisas de
hábitat, tais como: curiango-do-banhado Hydropsalis anomala, Scinax rogerioi, Adenomera martinezi,
Bokermannohyla sapiranga e Hypsiboas lundii. Contribui, junto com o Parque Nacional de Brasília e
outros fragmentos de cerrado da região para a proteção das espécies da fauna ameaçadas, endêmicas
do Cerrado e citadas no CITES, tais como: Tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla, Tatucanastra Priodontes maximus, Onça-parda Puma concolor, Lobo-guará Chrysocyon brachyurus,
Raposa-do-campo Lycalopex vetulus, Anta Tapirus terrestris, Veado-campeiro Ozotocerus
bezoarticus, Bokermannohyla sapiranga, Ameerega flavopicta, Boa constrictor, Eunectes murinus,
Epicrates crassus, Salvator merianae, Salvator duseni, Tupinambis quadrilineatus e Chelonoidis
carbonária.
Ainda ligado aos ambientes hidromórficos destacam-se as espécies ameaçadas de extinção e
especialistas de hábitat da flora do Cerrado: o palmito Euterpe edulis e o cangalheiro Lamanonia
brasiliensis.
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A riqueza de sua vegetação, identificadas até o momento, é de 248 espécies de plantas,
divididas em 81 famílias e 148 gêneros, além de duas espécies indeterminadas segundo os
levantamentos realizados para a elaboração deste Plano de Manejo. No cerrado sensu stricto foram
encontradas 174 espécies e na Mata de Galeria 74 espécies.
A FLONA de Brasília ainda abriga sete espécies de abelhas sem ferrão da subtribo
Meliponina, distribuídas em cinco gêneros segundo os levantamentos realizados para a elaboração do
presente Plano de Manejo. As espécies Frieseomelitta varia (Lepetier, 1836) e Partamona
nhambiquara Pedro e Camargo, 2003 são espécies coletadas na FLONA que ainda não haviam sido
registradas no Distrito Federal.
São registrados 16 espécies de anfíbios e 10 espécies de répteis segundo os levantamentos
realizados para a elaboração do presente Plano de Manejo. Os números de riqueza de anfíbios e répteis
representam 92% e 96%, respectivamente, da riqueza de espécies conhecidas para o Distrito Federal
(GDF 2013) e corroboram as estimativas feitas por Araújo e Colli (1998).
Foram registradas 190 espécies de aves para a FLONA de Brasília através dos levantamentos
de dados primários realizados para a elaboração deste Plano de Manejo. O papa-moscas-do-campo
Culicivora caudacuta foi a única espécie ameaçada de extinção da lista do IBAMA (2003). Dentre a
riqueza total de espécies registradas na FLONA de Brasília, 13 são consideradas endêmicas do bioma
Cerrado ou apresentam distribuição restrita segundo DE LUCA et al. (2009) (e. g. Figuras 198, 199,
200 e 201). Ainda, seis espécies são de interesse conservacionista em escala global, ou seja, com
abrangência internacional, sendo cinco quase-ameaçadas e uma vulnerável (IUCN, 2012). A qualidade
do cerrado apresentada nos estudos primários deste Plano de Manejo indica que a FLONA é
fundamental para a conservação da avifauna da capital do Brasil.
A mastofauna da FLONA de Brasília registra 24 espécies de médio e grande porte
pertencentes a 8 ordens, além de espécies domésticas como cães, gatos, cavalos, bois e uma espécie de
pequeno porte, o sagui Callithrix penicillata, segundo estudos primários realizados para a elaboração
deste Plano de Manejo. Das espécies registradas, uma é endêmica do Cerrado, a raposa-do-campo
Lycalopex vetulus, e quatro são ameaçadas de extinção na categoria vulnerável: o tamanduá-bandeira
Myrmecophaga tridactyla, o tatu-canastra Priodontes maximus, a onça-parda Puma concolor e o loboguará Chrysocyon brachyurus. Foram obtidos registros de gatos-do-mato (Leopardus sp.), porém, por
meio dos rastros encontrados não foi possível identificar a espécie, mas cabe ressaltar que todas são
ameaçadas de extinção.
Além de abrigar esta formidável riqueza de espécies, a FLONA de Brasília se compõe por
uma área de lazer para o Distrito Federal, proporcionando aos seus visitantes educação sobre o
Cerrado, práticas de esporte e contato com a natureza.
A partir do exposto é inegável que esta Unidade de Conservação possua grande significância
para o Cerrado do Distrito Federal .
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Anexo 01 – Decreto de Criação da FLONA de Brasília.

341

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília

342

Anexo 02 - Lista com o nome dos primeiros assentados do assentamento 26 de Setembro, entregue pela
Fundação Zoobotânica do Distrito Federal.
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Anexo 03 - Exemplo de notificação entregue aos moradores da FLONA de Brasília após a criação da UC .
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Anexo 04 - Relação das espécies Vegetação.
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Anexo 05 - Relação das espécies Vegetação Medicinais.
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Anexo 06 - Relação das espécies Vegetação indicadas para recuperação de áreas degradadas.
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Anexo 07 - Relação das espécies da Herpetofauna.
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Anexo 08- Relação das espécies da Avifauna.
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Anexo 09 - Relação das espécies da Mastofauna.
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Anexo 10 - Relação das espécies da Ictiofauna.

350

VOLUME 1 – Diagnóstico da FLONA de Brasília

351

i

ii

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO

PLANO DE MANEJO DA
FLORESTA NACIONAL DE BRASÍLIA,
DISTRITO FEDERAL

VOLUME II

BRASÍLIA
ABRIL, 2016

iii

Presidenta da República
Dilma Vana Roussef

Ministra do Meio Ambiente
Izabella Mônica Vieira Teixeira

Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Cláudio Carrera Maretti

Diretor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação
Lilian Leticia Mitiko Hangae
Coordenador Geral Substituto de Criação, Planejamento e Avaliação de Unidades de
Conservação
Felipe Melo Rezende

Coordenadora de Elaboração e Revisão de Planos de Manejo
Erica de Oliveira Coutinho

Coordenador Regional do ICMBio em Lagoa Santa (CR-11)
Mario Douglas Fortini de Oliveira

Chefe da Floresta Nacional de Brasília
Robson Rodrigues da Silva

iv
CRÉDITOS TÉCNICOS E AUTORAIS

Supervisão e Acompanhamento Técnico do Plano de Manejo da FLONA de Brasília
Augusta Rosa Gonçalves: Coordenadora - COMAN/DIREP/ICMBio

Equipe técnica da Floresta Nacional de Brasília - ICMBio
Elda Raquel de Oliveira: Chefe da FLONA de Brasília (até agosto de 2013)
Robson Rodrigues da Silva: Chefe da FLONA de Brasília (foi o representante da COMAN,
como supervisor do processo, até agosto 2013 quando assumiu a Chefia da UC).
José Leocadio Teixeira Gondin de Lima: Analista Ambiental
Jakson Lima do Nascimento: Analista Ambiental

CRÉDITOS AUTORAIS:
Equipe técnica de execução: Bio Teia Estudos Ambientais Ltda

Coordenação Geral
Fabiana Dallacorte – Bióloga, Msc Engenharia Ambiental

Diagnóstico dos Aspectos Históricos e Culturais
Martin Stabel Garrote – Historiador Ambiental e Mestre em Desenvolvimento Regional

Diagnóstico dos Aspectos Abióticos
Clima - Sara Vertigo
Pedologia - Kassia Castro e Larissa Ane Sousa Lima
Geologia - Henrique Llacer Roig
Uso do Solo - Henrique Llacer Roig e Ricardo Vieira
Hidrogeologia - Tatiana Gonçalves Diniz
Geomorfologia - Gervásio Barbosa S. Neto
Paisagem - Gervásio Barbosa S. Neto e Henrique Llacer ROIG

Diagnóstico dos Aspectos Bióticos
Vegetação: Eduardo Brogni – Engenheiro Florestal, Msc Engenharia Ambiental
Vegetação: Carlos Eduardo Grippa – Biólogo
Vegetação: Fernanda Cristina F. Crispim – Bióloga
Herpetofauna: Wilian Vaz-Silva – Biólogo, Dr Ciências Ambientais
Herpetofauna: Paulo Henrique Pereira de Souza – Biólogo
Mastofauna: Cintia Gizele Gruener – Bióloga, Msc Engenharia Ambiental

v
Abelhas sem ferrão: David da Luz – Biólogo, Msc Zoologia
Ictiofauna: Gislaine Otto – Bióloga, Msc Zoologia

Diagnóstico dos Aspectos Socioambientais
Marcos Alexandre Danielli: Biólogo, Mestrando
Edilaine Dick: Bióloga, Especialista em Educação no Campo e Desenvolvimento Territorial

Diagnóstico do Potencial de Visitação
Cintia Gisele Gruner – Bióloga, Msc Engenharia Ambiental
Fabiana Dallacorte - Bióloga, Msc Engenharia Ambiental
Julier Vicente Hilgert – Acadêmico de Engenheiro Florestal

Inventário Florestal
Eduardo Brogni: Engenheiro Florestal, Msc. Engenharia Ambiental

Sistema de Informação Geográfica
Vitória Evangelista Monteiro – Geógrafa

Reuniões Abertas
Moderação: Fabiana Dallacorte, Bióloga, Msc Engenharia Ambiental

Oficina de Planejamento Participativo
Moderação: Edilaine Dick

Participantes:
Augusta Rosa Gonçalves
Ayslan Moreno
Christiane Horowitz
Danielle V. Lopes
Edilaine Dick
Edmilton Gomes
Elda Raquel de Oliveira
Expedito Alves de Araújo
Fabiana Dallacorte
Fabrício Mendes Queiros
Haony Alves
Jakson Lima do Nascimento
Jorge Artur
José Carlos Fiuza
José Leocádio T. Gondin de Lima
Lídio José dos Santos
Luiz Roberto Bezerra

Maria Cristina Felfili
Mateus Sônego
Mery Lucy Souza
Robson Rodrigues da Silva
Rodrigo Viana
Ronaldo Alves
Teresa Cristina

vi
Planejamento:
Augusta Rosa Gonçalves: Coordenadora - COMAN/DIMAN/ICMBio
Edilene Menezes - COMAN/DIMAN/ICMBio
Fabiana Dallacorte - Coordenadora do Plano de Manejo
Robson Rodrigues da Silva - Chefe da FLONA de Brasília
José Leocadio T. Gondin de Lima - Analista Ambiental Flona de Brasília
Jakson Lima do Nascimento - Analista Ambiental Flona de Brasília

Versão final do documento feito pela Consultoria e aprovada tecnicamente pela COMAN em
agosto, 2014

Versão final com ajustes do ICMBio – Abril, 2016

vii
Sumário

Lista de Abreviaturas e Siglas ................................................................................................................. 9
1 Visão Geral do Processo de Planejamento ......................................................................................... 11
2 Histórico do Planejamento ................................................................................................................. 12
3 Objetivos Específicos de Conservação da Floresta Nacional de Brasília .......................................... 14
4 Normas Gerais para a FLONA de Brasília......................................................................................... 15
4.1. Administrativo e infraestrutura .................................................................................................. 15
4.2 Pesquisa científica ....................................................................................................................... 17
4.3 Manejo de animais silvestres e manejo florestal ......................................................................... 18
4.4. Uso Público ................................................................................................................................ 18
5 Zoneamento da Floresta Nacional de Brasília.................................................................................... 19
5.1. Zona Primitiva ........................................................................................................................... 28
5.2. Zona de Manejo Florestal Sustentável ...................................................................................... 32
5.3. Zona de Uso Público ................................................................................................................. 38
5.4. Zona de Recuperação ................................................................................................................ 39
5.5. Zona de Uso Especial ................................................................................................................ 44
5.6 Zona de Uso Conflitante ............................................................................................................. 47
6 Avaliação Estratégica da Floresta Nacional de Brasília ..................................................................... 53
6.1. Mapa Estratégico. ....................................................................................................................... 54
6.1.1Objetivos estratégicos na Perspectiva do Ambiente e Sociedade ............................................. 54
7 Programas de Manejo ......................................................................................................................... 56
7.1 Programa de Administração ........................................................................................................ 56
7.2. Programa de Pesquisa................................................................................................................. 60
7.3 Programa de Manejo Florestal .................................................................................................... 63
7.4 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas ........................................................................ 64
7.5 Programa de Uso Público ............................................................................................................ 65
7.6 Programa de Regularização Fundiária ........................................................................................ 67
7.8 Programa de Fiscalização e Proteção .......................................................................................... 68
7.9 Programa de Educação Ambiental e Comunicação .................................................................... 70

viii

Índice de Figuras
Figura 01: Zoneamento da FLONA de Brasília. ................................................................................... 23
Figura 02: Zoneamento da Área 1 da FLONA de Brasília.................................................................... 24
Figura 03: Zoneamento da Área 2 da FLONA de Brasília.................................................................... 25
Figura 04: Zoneamento da Área 3 da FLONA de Brasília.................................................................... 26
Figura 05: Zoneamento da Área 4 da FLONA de Brasília.................................................................... 27
Figura 06: Zona Primitiva dentro da Área 1 da FLONA de Brasília. ................................................... 30
Figura 07: Zona Primitiva dentro da Área 3 da FLONA de Brasília. ................................................... 31
Figura 8: Zona Primitiva dentro da Área 4 da FLONA de Brasília. ..................................................... 32
Figura 9: Zona de Manejo Florestal dentro da Área 1 da FLONA de Brasília. .................................... 35
Figura 10: Zona de Manejo Florestal Sustentável dentro da Área 3 da FLONA de Brasília. ............... 36
Figura 11: Zona de Manejo Florestal Sustentável dentro da Área 4 da FLONA de Brasília. ............... 37
Figura 12: Zona de Uso Público dentro da Área 1 da FLONA de Brasília. .......................................... 39
Figura 13: Zona de Recuperação dentro da Área 2 da FLONA de Brasília. ......................................... 41
Figura 14: Zona de Recuperação dentro da Área 3 da FLONA de Brasília. ......................................... 42
Figura 15: Zona de Recuperação dentro da Área 4 da FLONA de Brasília. ......................................... 43
Figura 16: Zona de Uso Especial dentro da Área 1 da FLONA de Brasília. ........................................ 45
Figura 17: Zona de Uso Especial dentro da Área 3 da FLONA de Brasília. ........................................ 46
Figura 18: Zona de Uso Especial dentro da Área 4 da FLONA de Brasília. ........................................ 47
Figura 19: Zona de Uso Conflitante dentro da Área 1 da FLONA de Brasília. .................................... 49
Figura 20: Zona de Uso Conflitante dentro da Área 2 da FLONA de Brasília. .................................... 50
Figura 21: Zona de Uso Conflitante dentro da Área 3 da FLONA de Brasília. .................................... 52
Figura 22: Zona de Uso Conflitante dentro da Área 4 da FLONA de Brasília. .................................... 53
Figura 23: Mapa Estratégico da FLONA de Brasília. ........................................................................... 55

Índice de Tabelas
Tabela 1: Zonas definidas na FLONA de Brasília. ............................................................................... 19

ix
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal
AGE - Associação de Agricultura Ecológica
AGEFIS - Agência de Fiscalização do Distrito Federal
APA – Área de Proteção Ambiental
APARD - Área de Proteção Ambiental Bacia do Rio Descoberto
ARAB - Associação Rural e Ambiental de Brazlândia
CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
CEASA - Central de Abastecimento do Distrito Federal
CEB - Companhia Energética de Brasília
CITES - Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção
CODEPLAN - Companhia de Planejamento do Distrito Federal
COL - Composto Orgânico do Lixo
COMAN - Coordenação de Elaboração e Revisão de Planos de Manejo
CONAD - Conselho de Administração
DF – Distrito Federal
EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
FETRAF - Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar
FLONA – Floresta Nacional
GDF - Governo do Distrito Federal
GO – Goiás
ha - Hectares
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília
Ambiental
INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
MBST - Movimento Brasileiro de Sem Terra
MPDFT – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
MPF – Ministério Público Federal
MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
PAIS - Produção Ecológica Integrada Sustentável
PARNA – Parque Nacional
PDAD – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios
PFE - Procuradoria Federal Especializada
PIB - Produto Interno Bruto

x
PICAG - Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão
PM – Plano de Manejo
PROFLORA – PROFLORA S/A Florestamento e Reflorestamento
RA – Região Administrativa
RBR - Rede Brasil Rural
SAF - Sistema Agroflorestal
SEAGRI - Secretária de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal
SEAPA - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SEDUMA - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal
SEPLAN – Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
SHVP - Setor Habitacional Vicente Pires
SLU - Serviço de Limpeza Urbana
SUPAR/SEDUH - Subsecretaria de Análise de Parcelamentos Urbanos
TAC – Termo de Ajustamento de Conduta
TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília / Agência de desenvolvimento do Distrito Federal.
UC – Unidade de Conservação
ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico

Volume II – Planejamento da FLONA de Brasília

11

1 VISÃO GERAL DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO
O planejamento de uma unidade de conservação tem como marco a Lei nº 9.985, de
18/07/2000 e o Decreto nº 4.340, de 22/08/2002. Para o caso das Florestas Nacionais (FLONAs),
considera-se ainda o Decreto nº 1.298, de 27/10/1994 que regulamentou a categoria e o seu Decreto de
Criação, bem como, tem como documento orientador o Roteiro Metodológico para Elaboração de
Planos de Manejo de Florestas Nacionais (ICMBio, 2009).
Cabe esclarecer que o Decreto de 10/06/1999 que a Criação da Flona em seu artigo 3º foi
condiciona a criação da UC à efetivação da doação das terras ao ICMBi pelo GDF, entretanto, devido
as medidas administrativas que foram tomadas para sua efetivação e gestão, bem como, a ação de
antecipação de tutela das terras pertencentes ao ICMBio, sua criação torna-se inquestionável.
A elaboração do Plano de Manejo é pautada na análise da realidade ambiental, social,
institucional e econômica existente na FLONA e sua região. Com base nestas análises são elaborados
o Volume I – Diagnóstico e o Volume II- Planejamento.
O Plano de Manejo de uma Unidade de Conservação tem como premissa ocorrer de forma
contínua, gradativa, flexível e participativa, com o intuito de alcançar os objetivos da Unidade de
Conservação (UC). É passível de ajustes e atualizações durante a sua implementação, devido a fatores
como agregação de conhecimento, mudanças na realidade do local e políticas públicas.
Dessa forma, a elaboração do planejamento buscou ser estratégico e voltado para resultados.
A metodologia utilizada para identificar os objetivos e estabelecer a lógica estratégica, com o seu
desdobramento em planos, iniciativas e estruturas de medição do desempenho da FLONA de Brasília
foi o Balanced Scorecard ou BSC, proposto por Kaplan e Norton, citados por Cabral et al (2012).
O Balanced scorecard ou Painel de Desempenho Balanceado é um modelo de gestão
estratégica que auxilia na mensuração do progresso das organizações rumo à suas metas de longo
prazo, a partir da tradução da visão de futuro em objetivos, indicadores, metas e programas (ou
projetos) estratégicos.
No planejamento estratégico por meio do BSC busca-se ordenar as ideias para o
estabelecimento de estratégias para intervenção na realidade organizacional.
O Volume II - Planejamento da FLONA de Brasília contem: (i) a Análise Estratégica da UC;
(ii) os Objetivos Específicos de Manejo; (iii) o Mapa Estratégico; (iv) os Objetivos Específicos de
Gestão; (v) o Zoneamento; (vi) as Normas Gerais; e (vii) os Programas.
Esses itens foram construídos utilizando-se como base os relatórios das Oficinas de
Planejamento Participativo e de Pesquisadores, as Reuniões Técnicas, as Reuniões Abertas e os
relatórios dos estudos temáticos dos principais fatores ambientais condicionantes do meio físico,
biológico e socioeconômico da unidade. Estando estes documentos disponíveis na sede da FLONA de
Brasília.
A zona de amortecimento dessa unidade de conservação não será instituída, devido a sua
localização dentro das Áreas de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio Descoberto e do Planalto
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Central, bem como, faz limite com o Parque Nacional de Brasília e o Parque Estadual do Descoberto,
que possuem legislação especifica e normas definidas em seus planos de manejo, ou seja, está fora da
governabilidade da FLONA. Além disso, nos locais, no limite da FLONA de Brasília, aonde não é
unidade de conservação é área urbana consolidada, ou seja, onde não cabe outro regramento de uso do
solo, além do definido no Plano Diretor.
Os Programas de Manejo foram elaborados de modo a estabelecer as diretrizes para a sua
implementação, entretanto, para muitas atividades aqui definidas, existe a necessidade de um maior
detalhamento, o que será realizado posteriormente com a proposição de Projetos Específicos. Tais
programas indicam as atividades a serem desenvolvidas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio) para que a Floresta Nacional de Brasília possa atingir os seus objetivos
de criação, uma vez que é o órgão gestor da área. Entretanto, sabe-se que dada à realidade institucional
e a complexidade socioeconômica e ambiental da região, será necessário a continuidade das parcerias
existentes e a efetivação de novas, com instituições governamentais, não governamentais e a iniciativa
privada para implementação de algumas atividades propostas.
O planejamento está pautado nas condições necessárias para alcance da Visão de Futuro da
FLONA de Brasília, com base na sua Missão e nos seus Valores, que em conjunto formam suas
Diretrizes Estratégicas. Dessa forma, dada a realidade atual da unidade, foi traçado um Mapa
Estratégico visando a implementação gradativa do Plano de Manejo e a melhoria da gestão da
Unidade.

2 HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO
Este Plano de Manejo foi viabilizado em função da existência de um Termo de Ajuste de
Conduta (TAC) firmado em 2005 entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
(MPDFT) e a Empresa Qualix Serviços Ambientais. Neste TAC, em sua cláusula 37, a empresa ficou
responsabilizada, a título de compensação ambiental, de custear a elaboração dos Planos de Manejo da
FLONA de Brasília e da APA Bacia do Rio Descoberto.
Desta forma, em 2008 a empresa Qualix contratou a Ecotech – Tecnologia Ambiental e
Consultoria LTDA para iniciar o plano de manejo das unidades. Entretanto, em função da
inadimplência da Empresa Qualix, a empresa Ecotech paralisou as atividades em agosto de 2009.
Em julho de 2012 o processo de elaboração do plano de manejo da FLONA de Brasília foi
retomado. Assim, a empresa Qualix, agora denominada Sustentare, interpelada pelo MPDFT,
contratou a empresa Bio Teia Estudos Ambientais Ltda para reiniciar as atividades de elaboração dos
planos de manejo.
Para a construção deste documento foram realizadas 11 Reuniões Abertas com a comunidade
moradora e uma Reunião Aberta com Órgãos Governamentais, em conjunto com a elaboração do
Plano de Manejo da APA Bacia do Rio Descoberto, como forma de verificar o apoio e aporte de
informações sobre a unidade de conservação. Na Reunião Aberta com Órgãos Governamentais foi
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também analisado o Diagrama de Venn, identificando a proximidade e a interação que estas entidades
possuem com a unidade de conservação.
O Plano de Manejo da FLONA de Brasília foi elaborado por meio de dados primários a
cerca dos aspectos Bióticos: vegetação nativa, mastofauna, herpetofauna, avifauna e abelhas sem
ferrão. A partir de dados secundários optou-se também por abordar os aspectos sobre a ictiofauna,
tendo em vista a riqueza de recursos hídricos protegidos pela FLONA de Brasília. Foi realizado
também o Inventário Florestal dos plantios de pinheiros (Pinus) e eucaliptos presentes nas Áreas I, III
e IV da FLONA de Brasília. Sobre a população moradora foram levantadas informações de uma
parcela das moradias como forma de diagnosticar formas de uso do solo, modo de vida e visão dessa
população sobre a unidade de conservação.
Os dados que embasaram o diagnóstico, foram apresentados e discutidos durante uma
Oficina de Pesquisadores. Desta Oficina saiu a primeira proposta do mapa de zoneamento e uma
indicação dos objetivos específicos da FLONA de Brasília.
Foi realizado a Oficina de Planejamento Participativo (OPP). Nesta OPP foram levantados
dados para compor a matriz de Análise Estratégica SWOT (FOFA) e foi feita uma proposta do mapa
de zoneamento na visão desses participantes.
Ocorreu ainda uma reunião de construção dos objetivos estratégicos a serem alcançados
numa perspectiva de 5 anos, pelos servidores da FLONA de Brasília, utilizando a metodologia de
Balanced Scorecard.
Nesta reunião, que foi mediada pelo chefe da FLONA de Brasília, foi realizada a reavaliação
da matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), elaborada durante a OPP, no intuito
de complementar ou reavaliar os aspectos abordados na referida análise. Este momento permitiu um
nivelamento de entendimento relativo à análise situacional da FLONA de Brasília, no que se refere ao
seu ambiente interno (Forças e Fraquezas) e ao seu ambiente externo (Oportunidades e Ameaças).
A equipe da FLONA de Brasília elaborou os objetivos estratégicos e os agrupou nos
Programas de Manejo. Em seguida o planejamento foi consolidado pela consultora em Reunião de
Estruturação junto à Coordenação de Elaboração e Revisão de Planos de Manejo – COMAN.
Desta forma, definiu-se:
Missão da FLONA de Brasília:
Conservar a biodiversidade do Cerrado e seus mananciais hídricos, promovendo o uso
sustentável dos recursos naturais, em interação com a sociedade.

Visão de Futuro da FLONA de Brasília:
Consolidar-se territorialmente como unidade de conservação da biodiversidade promovendo o
uso múltiplo dos recursos naturais, com integração socioambiental no desenvolvimento de
programas de recuperação, pesquisa, conservação de recursos naturais, educação ambiental, uso
público e gestão.
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Valores da FLONA de Brasília:
• Compromisso

• Trabalho em equipe

• Ética

• Motivação

• Respeito às pessoas e ao meio ambiente

• Eficiência

• Legalidade

• Criatividade

• Transparência

• Iniciativa

• Impessoalidade
3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CONSERVAÇÃO DA FLORESTA NACIONAL DE
BRASÍLIA
Os objetivos específicos da FLONA de Brasília foram pautados na sua significância em
relação à sua categoria de unidade de conservação e quanto às suas características bióticas, abióticas e
sociais dentro do contexto em que está inserida.

1. Proteger as nascentes como áreas de recarga hídrica para mananciais do rio Descoberto, Córrego
Currais, Córrego Pedras (Área 1), Zé Pires e Cortado (Área 3), Córrego Bucanhão e Capão da Onça
(Área 4) e para mananciais do rio Bananal, Área de Proteção de Manancial do Bananal e Córregos
Cana do Reino, Cabeceira do Valo e Poço D’água (Área 2),
2. Proteger áreas remanescentes do Bioma Cerrado no oeste do Distrito Federal;
3. Preservar as áreas de nascentes, ambientes de mata de galeria e veredas como sítios reprodutivos
que comportam espécies especialistas de hábitat, tais como: curiango-do-banhado Hydropsalis
anomala, Scinax rogerioi, Adenomera martinezi, Bokermannohyla sapiranga e Hypsiboas lundii.
Em especial as áreas de Preservação Permanente da Área 1, Veredas da Área 3 e Mata de Galeria
na Área 4;
4. Proteger as espécies da fauna ameaçadas de extinção, de acordo com a lista da IUCN: na categoria
vulnerável: anta Tapirus terrestris; pouco preocupante IUCN , 3.1 veado-campeiro Ozotocerus
bezoarticus e Salvator merianae. De acordo com a Lista Brasileira da Fauna Ameaçada de
Extinção, na categoria vulnerável, tais como: tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla, tatucanastra Priodontes maximus, onça-parda Puma concolo, lobo-guará Chrysocyon brachyurus,
endêmica do Cerrado como: raposa-do-campo Lycalopex vetulus e Salvator duseni
5. Proteger as espécies da fauna constantes do Anexo II da Convenção sobre o Comércio
Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES Ameerega
flavopicta, jiboia Boa constrictor, Eunectes murinus, Tupinambis quadrilineatus e Chelonoidis
carbonária.
6. Proteger o palmito Euterpe edulis e o cangalheiro Lamanonia brasiliensis espécies da flora
ameaçadas de extinção;
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7. Proteger as espécies cinegéticas da fauna, tais como: tatu-peba Euphractus sexcinctus o tatucanastra Priodontes maximus; os cervídeos veado-catingueiro Mazama gouazoubira e o campeiro
Ozotocerus bezoarticus; os roedores, como a capivara Hydrochaeris hydrochaeris e a cutia
Dasyprocta azarae; e a única espécie de Lagomorpha, o tapiti Sylvilagus brasiliensis. Além de
algumas espécies já consideradas raras para o Distrito Federal, como o tatu-galinha Dasypus
novemcinctus e a ave mutum-de-penacho Crax fasciolata;
8. Possibilitar a conexão com outros remanescentes de Cerrado e UCs da região;
9. Recuperar as áreas degradadas e ou convertidas pela silvicultura.

4 NORMAS GERAIS PARA A FLONA DE BRASÍLIA
São apresentadas neste item as normas gerais de manejo da FLONA de Brasília. Essas
normas consistem em procedimentos gerais a serem adotados na unidade de modo a servir como
normativas às ações e restrições que se fizerem necessárias ao manejo da área.

4.1. Administrativo e infraestrutura
•

O horário de expediente administrativo da FLONA será mantido atualizado de acordo com a
Portaria Normativa ICMBIO N°. 119 de 29/11/2010;

•

Fica proibido o uso de fogo pelos usuários, exceto em caso de pesquisa;

•

A realização de evento que não vá contra os objetivos específicos da Floresta Nacional de
Brasília poderá ser autorizada pelo ICMBio, desde que este não traga riscos e nem prejuízo à
proteção do patrimônio natural a preservar. A autorização ficará facultada à capacidade de
gestão da unidade de conservação e deverão ser priorizados os eventos que contribuam com o
cumprimento dos seus objetivos específicos.

•

Os esgotos das instalações já existentes e de novas instalações deverão receber tratamento
suficiente para não contaminar rios, riachos ou nascentes;

•

O tratamento dos esgotos deve priorizar o uso de tecnologias alternativas de baixo impacto
ambiental;

•

Fica estabelecida a velocidade máxima de 40 km/h em todas as vias de circulação interna da
FLONA de Brasília, à exceção das atividades de fiscalização e proteção;

•

Atividades de treinamento com uso de arma de fogo não poderá utilizar munição letal, exceto
os instrutores e monitores, bem como no estande de tiro;

•

Será permitido o abate de animais silvestres somente para pesquisas científicas, quando
autorizado pelo SISBIO;

•

Todas as intervenções devem levar em conta a adoção de alternativas de baixo impacto
ambiental;
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É proibido fazer marcações ou pichações em pedras, árvores ou qualquer outra estrutura da
FLONA exceto quando necessário para realização de pesquisa, uso público e com autorização
prévia da administração da unidade e em acordo com este Plano de Manejo;

•

É proibido fazer represamento de rios e outros corpos d’água;

•

Fica proibido novos asfaltamentos e impermeabilizações de estradas dentro da FLONA de
Brasília, exceto os já autorizados;

•

Não é permitida atividades de mineração, bem como pesquisa mineral;

•

Não é permitido animais domésticos e domesticados dentro da FLONA. Nas áreas com
ocupações legítimas os animais deverão estar confinados, evitando o contato destes com os
ambientes naturais da FLONA de Brasília e a degradação das populações silvestres, até que
estas ocupações sejam indenizadas ou retomadas a posse;

•

A instalação de novas infraestruturas deverá ser precedida de projeto específico, com a devida
avaliação das necessidades e da viabilidade ambiental, econômica e social para sua
implantação e manutenção;

•

Fica proibida a construção de infraestruturas no interior da UC, em áreas públicas, que não
sejam de interesse da Flona.

•

Poderão somente ser realizadas, mediante autorização prévia e oficial da chefia da Flona de
Brasília, reformas de infraestruturas em ocupações pré-existentes antes da criação da UC, e
que sejam restritas as essenciais para garantir as condições da vida humana e saúde das
populações. Para a Área 2serão autorizadas reformas apenas nas ocupações dos moradores que
estejam relacionados no cadastro de ocupantes de 2006, realizado pela TERRACAP. As
demais reformas não poderão ser autorizadas

•

O lixo gerado pelos usuários na FLONA deverá ser removido por estes para fora da UC;

•

É proibido o consumo de bebida alcoólica no interior da FLONA, nas áreas comuns da UC;

•

É proibido entrar na FLONA portando armas, tinta spray, ou outros objetos incompatíveis com
a conduta consciente em unidades de conservação, salvo quando autorizados previamente pela
administração da unidade para atividades especificas;

•

Os fiscais poderão solicitar a abertura de porta-malas, bolsas e mochilas e impedir a entrada de
bebidas alcoólicas e objetos incompatíveis com os objetivos da FLONA de Brasília;

•

A equipe da FLONA deverá auxiliar as equipes das UC do entorno nas ações de
monitoramento, fiscalização, divulgação, sensibilização e educação ambiental sobre a região
junto ao público;

•

O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar
Floresta Nacional de Brasília ou sua Zona de Amortecimento (ZA), assim considerados pelo
órgão ambiental licenciador, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), só poderá ser concedido após autorização do
órgão responsável por sua administração;
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As atividades a serem implantadas no entorno da FLONA não poderão comprometer a
integridade do patrimônio natural da UC, devendo ser obedecidas às condicionantes
estabelecidas nos respectivos licenciamentos;

•

Na anuência para o licenciamento de novos empreendimentos ou na renovação de
empreendimentos no entorno deverá ser considerado o grau de comprometimento da
conectividade dos fragmentos de vegetação nativa;

•

Os órgãos licenciadores deverão disponibilizar o endereço eletrônico do sítio na rede mundial
de computadores (internet) no qual se encontram as informações dos processos de
licenciamento ambiental localizados na área de entorno, conforme determinado na Resolução
CONAMA № 428/2010;

•

O processo de licenciamento ambiental federal de atividades e empreendimentos não sujeitos a
EIA/RIMA localizados dentro de unidade de conservação federal dependerá de autorização do
Instituto Chico Mendes, devendo ser observados os procedimentos relativos à elaboração de
termo de referência, análise e manifestação conclusiva, conforme disposto no Capítulo II da
Portaria 55/2014 do MMA, publicada no D.O.U. do dia 18/02/2014.

•

A prática de atividades de exploração mineral no entorno da FLONA, de qualquer natureza,
somente poderá ser licenciada ou renovada mediante a apresentação de estudos que
demonstrem a intensidade dos impactos ambientais e de Programa de Recuperação de Área
Degradada (PRAD), sem prejuízo de outras exigências legais, com anuência prévia da
FLONA;

•

A construção, pavimentação e a manutenção de estradas e rodovias na área de entorno deverão
levar em consideração as características da drenagem natural dos corpos d’água, observando
técnicas que permitam o escoamento de águas pluviais para locais adequados e as medidas
mitigadoras para o transito de animais silvestres;

•

Não é permitido o plantio de organismos geneticamente modificados (OGM) na área de
entorno em uma faixa de até 500m do limite da UC, até que a UC tenha subsídios para
deliberar sobre as especificidades por tipo de cultura.

4.2 Pesquisa científica
•

O acesso e permanência de pesquisadores na FLONA só serão permitidos quando
devidamente identificados na autorização de pesquisa do SISBIO;

•

A entrada de pesquisadores poderá se dar em qualquer dia da semana, em qualquer horário,
mediante agendamento com a Administração da Unidade;

•

Os pesquisadores deverão apresentar no portão de entrada a licença de pesquisa SISBIO;

•

Todo e qualquer material utilizado para pesquisa dentro da Unidade deverá ser retirado e o
local reconstituído após a finalização dos estudos, exceto no caso de interesse da UC em dar
continuidade ao projeto.
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4.3 Manejo de animais silvestres e manejo florestal
•

A introdução ou reintrodução de espécies ou indivíduos da fauna somente será permitida
quando orientada por projeto técnico específico, de acordo com as premissas deste plano de
manejo, autorizado formalmente pelo órgão gestor, conforme legislação vigente;

•

Poderá ocorrer a soltura de animais encaminhados ao CETAS desde que sejam proveniente da
região de entorno da UC, sejam de ocorrência nativa comprovada na UC e estejam em boas
condições de saúde;

•

O plantio de espécies exóticas só será permitido mediante projeto técnico específico que
tenham relação direta com os objetivos definidos para a FLONA de Brasília;

•

Poderão ser utilizados produtos químicos e biológicos para combate a pragas, doenças,
controle de espécies invasoras e outros usos, conciliando métodos de aplicação e formulação
ambientalmente adequados;

•

Não serão permitidas apiários de abelhas com ferrão;

•

É permitido a meliponicultura no zona de Manejo Florestal Sustentável;

•

Será permitido o uso do fogo pela administração da Flona, em atividades de controle e
proteção, tais como, aceiros, controle de biomassa, contra fogo, desde que previsto no
Programa de Manejo Integrado do Fogo, que estará contido no Plano de Proteção da Unidade,
o qual deverá ser aprovado pela CGPRO;

•

Nas propriedades limítrofes da FLONA, a averbação das áreas de Reserva Legal deverá ser,
preferencialmente, em áreas adjacentes a UC, objetivando o estabelecimento de conectividade
entre fragmentos de vegetação nativa;

•

Nas propriedades limítrofes da FLONA as áreas de Reserva Legal e APP não vegetadas
deverão ter prioritariamente sua vegetação recuperada com espécies nativas características dos
ecossistemas originais.

4.4. Uso Público
•

Fica proibida a prática de atividades esportivas com veículos automotores em toda a área da
FLONA;

•

As atividades de visitação poderão ser suspensas por razões técnicas, preventivas, de proteção
ou de segurança, em toda Unidade ou em parte dela;

•

Eventos desenvolvidos dentro da Unidade deverão ser previamente autorizados pela
administração da unidade;

•

Fica proibido o uso de aparelhos de som coletivos, exceto em eventos e devidamente
autorizado;

Volume II – Planejamento da FLONA de Brasília
•

19

Não é permitida a entrada e permanência de animais domésticos ou exóticos (cães, gatos, etc;),
exceto nos casos previstos na Lei Federal Nº; 11.126, de 27 de junho de 2005 (cães-guia), de
resgate ou de uso em projetos de pesquisa devidamente autorizados;

•

Não é permitido alimentar os animais silvestres;

•

É proibido o uso de animais de montaria nas áreas frágeis da FLONA segundo o seu
zoneamento;

•

As atividades noturnas de Uso Público só serão permitidas após autorização pela
administração da Unidade e desde que exista segurança necessária para a sua realização;

•

A visitação na unidade não pode colocar em risco a avifauna, devendo ser levado em
consideração o período reprodutivo das aves.

5 ZONEAMENTO DA FLORESTA NACIONAL DE BRASÍLIA
O zoneamento, conforme estabelece o SNUC, é a “definição de setores ou zonas em uma
unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de
proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados
de forma harmônica e eficaz” (Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, Art. 2º inciso XVI).
O Zoneamento da FLONA Brasília é o instrumento de ordenamento territorial, usado como
recurso para se atingir melhores resultados no manejo da área, pois estabelece usos diferenciados e
normas específicas para os ambientes da Unidade. Sendo assim, foi determinado com base nas
peculiaridades da área, em seu estado de conservação, na perspectiva dos usos sustentáveis como
estratégia de conservação e o estágio de conservação que se pretende atingir no futuro.
A organização do zoneamento e os conceitos consideram as zonas propostas no Roteiro
Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo de Florestas Nacionais (ICMBIO, 2009), este
Plano de Manejo enquadrou as áreas da FLONA de Brasília em 6 (seis) zonas de manejo, sendo elas
denominadas: Zona Primitiva, Zona de Manejo Florestal Sustentável, Zona de Recuperação, Zona de
Uso Público, Zona de Uso Especial e na Zona de Uso Conflitante (Figura 01).
Os critérios de inclusão/exclusão, área total e o percentual que cada zona de manejo ocupa
em cada uma das Áreas estão apresentados na Tabela 01. O zoneamento de cada uma das Áreas da
Flona de Brasília pode ser observado em detalhe nas Figuras de 02 a 05.
As zonas estabelecidas para o zoneamento, seus respectivos conceitos, bem como suas
caracterizações, objetivos e normas, constam do item 6. Caracterização das zonas da FLONA de
Brasília. A distribuição espacial do zoneamento em cada uma das Áreas da UC é apresentada na
Figura 02. As atividades de uso público, tais como: trilhas, acampamentos rústicos e outros, poderão
ser realizadas em outras zonas que não de Uso Público, desde que respeitadas as normas estabelecidas
para cada zona ou área específica.
O memorial descritivo das Zonas encontra-se no Anexo 02.
Tabela 1: Zonas definidas na FLONA de Brasília.
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Nome das Zonas
Zona Primitiva
Área 1
• Córrego Pedras
Área 3
• Entre os Córregos
Chapadinha e Olaria
• Córrego Zé Pires
• Córrego Cortado
• Rio Descoberto
Área 4
• Córrego Capão da Onça
• Nascentes do Córrego
Bucanhão

Critério Inclusão/Exclusão

•
•
•
•
•

Grau de conservação da
vegetação
Susceptibilidade Ambiental
Representatividade da
vegetação nativa
Riqueza e diversidade de
espécies
Área 3 demonstraram ser
importantes para
Herpsilochmus longirostris,
espécie endêmica do
Cerrado e para a
conservação de Ara
ararauna e Orthopsittaca
manilata, já que é nesta área
que estão os maiores e
maior densidade de buritis
encontrados nesta UC.
TOTAL =

Zona de Manejo Florestal Sustentável
Área 1
• Potencial para manejo
• Talhões de Eucaliptos e
florestal, demonstrando a
viabilidade do uso múltiplo
Pinus.
e sustentável dos recursos
florestais.
Área 3
• Potencial para desenvolver
• Talhão de Pinus
técnicas de produção
florestal sustentável como
Área 4
estratégia de conservação.
• Talhões de Eucaliptos e
• Potencial para
Pinus.
desenvolvimento da
recuperação de áreas
degradadas/convertida.
• Potencial para atividades de
uso público e
conscientização ambiental.
TOTAL =
Zona de Recuperação
Área 2
• Susceptibilidade ambiental
• Córregos Cana do Reino e • Representatividade
do Valo.
• Riqueza e diversidade de
Área 3
espécies
• Área cuja exploração
• Potencial para atividades de
florestal se deu a mais de 9
educação ambiental
anos.
•
Área 4
• Área já explorada no
• Polígono de Cerrado em
passado e que atualmente o
regeneração
Cerrado encontra-se em
recuperação natural ou
induzida.

20
Área (Ha)

% da área
total

925

9,9

335

3,6

324

3,5

1.584

16,5

2.431

25,1

92

1

1.411

15,1

3.934

41,2

81

0,8

1.594

16,8

19

0,2
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TOTAL =

Zona de Uso Público
Área 1

Zona de Uso Especial
Área 1
• Portão de entrada
• Sede e infra estrutura de
apoio
• Viveiro
• Base Proteção
Área 3
• Base de Proteção
Área 4
• Base de Proteção

•
•

•
•

Potencial de visitação;
Potencial para educação
ambiental.
TOTAL =
Existência de infraestrutura
Área destinada à
implantação e ou adequação
da infraestrutura para dar
suporte à gestão da FLONA.

TOTAL=
Zona de Uso Conflitante
Área 1
• Área ocupada na porção
sudeste
• Área ocupada na porção
noroeste
• Linha de Transmissão de
energia elétrica
• Tubulação de gás
subterrânea
• CETAS
Área 2
• Ocupação Irregular do
Solo
Área 3
• Estação de Tratamento
Esgoto.
• Ocupação anterior a
criação da FLONA.
Área 4
• Estradas.
• Área de ocupação
anteriores à ocupação
(chácaras).
• Área de pastagens e
agricultura.
• Linha de Transmissão de
energia elétrica.
• Estande de Tiro da Policia
Militar e Posto da Policia
do Rodeador
•

Parte das Área nascentes
do córrego Bucanhão

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

Áreas ocupadas com
diferentes usos, agrícola e
pecuária, chácaras, moradia,
equipamentos urbanos.
Linha de Transmissão de
energia elétrica e área de
servidão de 10 metros
lateralmente.
Tubulação de gás
subterrâneo e área de
servidão de 5 metros
lateralmente.
Após a desativação do
CETAS a edificação será
transformada em uma
infraestrutura para atender
as necessidades da FLONA.
Estação de tratamento de
esgoto da CAESB (Área 3);
Estação captação de água.
Estradas vicinais VC 533 e
VC 541 (Área 3).
Rodovia DF 445, e estradas
internas dos talhões de
pinus (Área 4).
Linha de Transmissão de
Energia Elétrica e área de
servidão de 10 metros
lateralmente.
Estande de Tiro e Posto da
Policia Militar (Área 4).
Área já explorada no
passado e que atualmente o

1.694

17,8

14

0,1

14

0,1

15

0,16

1

0,01

1

0,01

17

0,2

27

0,4

917

9,6

1.133

11,8

228

2,4
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Cerrado encontra-se em
recuperação natural ou
induzida.
TOTAL =
Área da FLONA de Brasília =

2.305

24,2
9.571
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Figura 01: Zoneamento da FLONA de Brasília.
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Figura 02: Zoneamento da Área 1 da FLONA de Brasília
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Figura 03: Zoneamento da Área 2 da FLONA de Brasília
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Figura 04: Zoneamento da Área 3 da FLONA de Brasília
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Figura 05: Zoneamento da Área 4 da FLONA de Brasília

27

Volume II – Planejamento da FLONA de Brasília

28

5.1. Zona Primitiva
Definição:
É aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo espécies da
flora e da fauna e fenômenos naturais de relevante interesse científico. Para o caso da FLONA de
Brasília ressaltam-se as áreas de nascentes, recarga de aqüíferos e as demais áreas de proteção dos
recursos hídricos.

Tamanho total da zona: 1584 ha, na Área 1: 925 ha, na Área 3: 335 ha e na Área 4: 324 ha.

Objetivo geral:
Preservar os ambientes naturais associados aos recursos hídricos, habitats importantes para
garantir a sobrevivência de espécies da fauna e flora do cerrado e as populações das espécies nativas,
em especial as endêmicas e ameaçadas, bem como as de interesse para uso sustentável.

Objetivos específicos da Zona Primitiva
• Contribuir para a perpetuidade de espécies do Cerrado em especial as ameaçadas e
endêmicas;
• Garantir a continuidade dos processos naturais de sucessão ecológica do Cerrado.
• Preservar banco de germoplasma para repovoamento de outras áreas da FLONA.
Normas gerais da Zona Primitiva:
• As atividades admitidas são aquelas relacionadas à pesquisa científica, ao monitoramento,
a proteção, a recuperação ou restauração ambiental, a coleta de sementes, o uso público
de baixo impacto, sendo possível a implantação de infraestrutura mínima para proteção da
biodiversidade;
• As atividades desenvolvidas não poderão descaracterizar a paisagem, nem comprometer
os processos ecológicos existentes;
• A coleta de sementes deverá ser permitida para utilização em pesquisa científica e ou
atividade de interesse da UC, desde que não comprometa a regeneração natural da área;
• As estradas já abertas poderão ser mantidas para fins de fiscalização, uso público de baixo
impacto, monitoria e proteção da área, mediante autorização da administração da FLONA
e em acordo com este plano de manejo;
• Não serão permitidas atividades da implantação de apiários nesta zona;
• Não serão permitidas atividades de exploração comercial de produtos de qualquer
natureza, mesmo os produtos madeireiros e não-madeireiros;
• Não será permitida a visitação com semoventes, tais como: cavalos e mulas.
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• É permitida a visitação com uso de bicicleta, nas trilhas definidas no Programa de Uso
Público desde que este uso cause baixo impacto ambiental.
• Fica proibida a abertura de novas trilhas sem planejamento prévio e efetivadas as medidas
para que o impacto de seu uso seja mínimo para os recursos naturais.
• Só será permitida a realização de eventos de baixo impacto ambiental, que não causem
erosão no solo e degradação da regeneração natural da vegetação.
• É proibida a realização de eventos com percursos que intersectem aos cursos d’água.
Área 1:
Caracterização da zona na área 1:
Situa-se na porção central da Área 1, nas áreas de vegetação nativa em bom estado de
conservação, segundo o diagnóstico realizado, faz limite com os talhões de pinus e eucaliptos. Na
porção norte e nordeste faz limite com ao DF 001, no trecho que separa a FLONA do Parque de
Brasília, e na porção oeste com a APP do Córrego Currais. Atualmente ocorrem atividades de uso
público nesta área: observação de aves, atletismo e ciclismo. Algumas destas atividades causam
impactos e são considerados desfavoráveis à conservação dos habitats das espécies por isso deverão
ser ordenadas para extinguir os impactos (Figura 06).

Objetivos Específicos:
• Proteger as nascentes e parte do rio das Pedras e Córrego dos Currais.
• Assegurar o corredor ecológico com o Parque Nacional de Brasília.
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Figura 06: Zona Primitiva dentro da Área 1 da FLONA de Brasília.

Área 3:
Caracterização da zona na área 3:
Localiza-se na porção sudoeste da Área 3, corresponde a área de vegetação nativa do Bioma
Cerrado mais significativa desta porção da FLONA. Limita-se ao sudoeste, sul e oeste com
propriedades de terceiros, por estar no limite da UC e ao norte e leste com as zonas de uso conflitante
e zona de recuperação.
O polígono ao sudeste refere-se a uma área de vegetação nativa, localizada as margens do
lago formado pela barragem do rio Descoberto ao sudoeste (Figura 07).
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Objetivos Específicos:
• Contribuir para conservação de córregos que drenam para a bacia do rio Descoberto.

Figura 07: Zona Primitiva dentro da Área 3 da FLONA de Brasília.

Área 4:
Caracterização da zona na área 4:
São duas porções distintas uma a sudoeste e a outra a noroeste da Área 4 da FLONA de Brasília, que
correspondem, respectivamente, os vales do Córrego Capão da Onça e o Vale do Bucanhão, ambas
protegem o Cerrado que encontra-se em ótimo estado de conservação (Figura 08).
Objetivos Específicos:
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• Assegurar a proteção do ribeirão Capão da Onça, do Bucanhão e de algumas de suas
nascentes, hidrografia que drenam para a bacia do rio Descoberto.

Figura 8: Zona Primitiva dentro da Área 4 da FLONA de Brasília.

5.2. Zona de Manejo Florestal Sustentável
Definição:
É aquela que compreende as áreas de floresta nativa ou plantada, com potencial econômico
para o manejo dos recursos florestais.

Tamanho total da Zona: 3.934, na Área 1: 2.431 ha, na Área 3: 92 ha e na Área 4: 1.411 ha
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Objetivo geral:
Promover a exploração dos plantios de pinus e de eucalipto da FLONA de Brasília, a
geração de tecnologia e modelos de manejo florestal sustentável após a recomposição do ambiente.
Promover a implantação de projetos de silvicultura, com espécies preferencialmente nativas, podendo
ser utilizado espécies exóticas somente quando for de interesse para a proteção da Flona de Brasília,
devido ao desenvolvimento mais rápido que as nativas e melhor revestimento do solo.

Objetivos específicos da Zona de Manejo Florestal Sustentável:
• Promover a exploração dos talhões de Pinus de forma a erradicar a espécie da área da
Flona;
• Promover a exploração do Eucalipto de forma a não permitir a rebrota;
• Possibilitar estudos sobre o comportamento das espécies de fauna e flora importantes para
conservação com vistas a acompanhar a dinâmica populacional antes, durante e depois da
exploração;
• Desenvolver técnicas de recuperação de APPs e áreas de Cerrado convertido em plantios
homogêneos;
• Promover a pesquisa florestal.
• As atividades de uso público nesta zona tem como objetivo diminuir o impacto e o uso da
zona primitiva para as atividades de uso público, bem como, oportunizar a compreensão
do manejo florestal e da silvicultura.

Normas gerais:
• As atividades permitidas são: a pesquisa científica e tecnológica; o monitoramento
ambiental; a proteção; a recuperação ou restauração ambiental; uso público; educação
ambiental; a exploração florestal do pinus e do eucalipto;
• Deverão ser tomadas medidas que visem minimizar o impacto sobre a biodiversidade;
• Deverá ser limitado o uso público e a educação ambiental nos talhões que estiver
ocorrendo a exploração florestal, devendo as trilhas serem modificadas de forma a
garantir a segurança do visitante e dos trabalhadores envolvidos na exploração florestal;
• As atividades de interpretação ambiental terão como objetivo facilitar o contato do
visitante com a natureza, promovendo a compreensão do manejo dos recursos naturais.
• Serão permitidas atividades de Single track1 nos talhões de eucaliptos e pinus que não
estiverem sob regime de exploração florestal, devendo essas trilhas serem sinalizadas e
monitoradas.

1

Single track - ou singletrack é uma modalidade de mountain bike praticada com bicicletas em terrenos
acidentados com montanhas e trilhas em caminhas de terra. É a interação de Mountain Biking com a Natureza,
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• É permitida a instalação de infraestrutura para viabilizar a exploração florestal, tais como:
ramais, pátios, acampamentos, dentre outros;
• Poderão ser utilizadas práticas de conservação e correção do solo, objetivando a proteção
do povoamento e o aumento da produtividade dos plantios.
• É permitido o uso da área para acampamento de escotismo, com autorização prévia e
expressa da Chefia da UC.
• Para o controle de espécies exóticas invasoras e pragas poderão ser utilizados,
excepcionalmente, produtos químicos e/ou herbicidas seletivos biodegradáveis, que
comprovadamente não ofereçam riscos ao ecossistema, conforme projeto específico a ser
avaliado pelos analistas ambientais da UC e autorizado pela DIMAN.
• Poderá ser implantado pista de pouso, para apoiar as atividades de proteção, na área 1, 3
ou 4 desta zona.

Área 1:
Caracterização da Zona na Área 1: Refere-se a todos os talhões com Pinus e Eucaliptus
(Figura 09).
Normas:
• Todos os talhões a leste da zona primitiva serão explorados e a área será manejada de
forma a reconstituir os ecossistemas do Cerrado original;
• Antes da exploração, fazer a retirada dos apiários para evitar acidentes com os
trabalhadores e visitantes;
• As atividades de ciclismo e eventos com grande público nas trilhas próximas da Zona
Primitiva deverão ser desestimuladas a medida que forem implantadas alternativas que
causem menor impacto à biodiversidade.

desfrutar do esporte com um ambiente às vezes inóspito. Tradução obtida em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Singletrack. Acesso, 30/11/2014.

Volume II – Planejamento da FLONA de Brasília

35

Figura 9: Zona de Manejo Florestal dentro da Área 1 da FLONA de Brasília.

Área 3:
Caracterização da Zona na Área 3:Trata-se de um talhão de Pinus de 38 ha localizado na porção
centro/sul da UC (Figura 10).
Normas:
• Até que seja realizada a exploração do talhão poderão ser implantadas infraestruturas
provisória para dar suporte aos projetos de visitação e educação ambiental, tais como:
banheiros, quiosque, tenda multiuso, ponto de apoio comunitário para prática de
exercícios físicos, playground, camping entre outros.
• Após a exploração a área deve ser manejada com vista a sua restauração;
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Figura 10: Zona de Manejo Florestal Sustentável dentro da Área 3 da FLONA de Brasília.

Área 4:
Caracterização da Zona na área 4: Refere-se a área onde foram implantados os talhões com Pinus e
Eucalipto. Parte destes povoamentos foram acometidos de incêndios sucessivos ao longo dos últimos
anos e devendo nessas áreas serem implantados novos plantios, preferencialmente com espécies
nativas (Figura 11).
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Figura 11: Zona de Manejo Florestal Sustentável dentro da Área 4 da FLONA de Brasília.

Normas:
•

Os talhões localizados na porção oeste da DF 445, após a exploração deverão ser
manejados de forma que a área se regenere até alcançar as características do Cerrado
original.

•

Promover a recuperação das APPs a medida em que a área for sendo explorada.

•

Os talhões a leste da DF 445 deverão ser manejados, após a exploração do pinus e
eucalipto, com vista a implantação de projetos de manejo florestal, incluindo a
silvicultura com espécies preferencialmente nativas;
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Poderão ser implantadas infraestruturas provisórias para dar suporte aos projetos de
visitação e educação ambiental, nos talhões a leste da DF 445.

5.3. Zona de Uso Público
Definição:
É aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem. O ambiente é mantido o
mais próximo possível do natural podendo conter: centro de visitantes, museus, trilhas, entre outras
facilidades e serviços.

Área total da Zona: 14 ha, Figura 12.
Objetivo geral:
Propiciar e facilitar a recreação intensiva e educação ambiental em harmonia com o meio.

Objetivos específicos:
• Abrigar a maior parte da infraestrutura para suporte ao Uso Público na FLONA de
Brasília.
• Criar e possibilitar oportunidades para recreação, lazer, educação e interpretação
ambiental.

Normas gerais da Zona:
• Poderão ser implantadas estruturas tais como: banheiros, centro de visitante, auditório,
quiosque, tenda multiuso, ponto de apoio comunitário para prática de exercícios físicos,
playground, camping, entre outros.
• Todas as construções e reformas deverão estar integradas de forma harmônica com o
ambiente;
• Poderá ser autorizada a instalação de estruturas temporárias para organização de eventos;
• A circulação de veículos de visitantes será restrita até o estacionamento situado na zona
de uso especial, exceto nos casos autorizados pela Administração da UC;
• Poderá ser autorizada, pela equipe da FLONA de Brasília, a utilização da UC para
atividades de escoteiros ou similares, com acampamento, como atividade esporádica e
mediante assinatura de termo de compromisso e definição de responsabilidade dos
organizadores.

Área 1:
Caracterização da Zona na Área 1: Localiza-se na porção sudeste da FLONA de Brasília, próxima a
entrada principal da Área I e a Sede. Nesta zona podemos encontrar uma infraestrutura abandonada do
antigo CETAS, a casa dos Brigadistas, material apreendido, outros materiais que estão sob
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responsabilidade da Unidade como fiel depositária. Quanto à vegetação, em sua grande maioria é um
antigo povoamento de eucalipto com regeneração de plantas do Cerrado.

Figura 12: Zona de Uso Público dentro da Área 1 da FLONA de Brasília.

5.4. Zona de Recuperação
Definição: É aquela que contém áreas consideravelmente antropizadas. Deve ser considerada como
uma zona provisória, que, uma vez recuperada ou restaurada, será incorporada a uma das zonas
permanentes.

Tamanho da Zona: 1.1.694 ha, na Área 2: 81 ha, na Área 3: 1.594 ha e na Área 4: 19ha
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Objetivo Geral: Garantir o processo de regeneração do ambiente, de maneira que permita a
estruturação do Cerrado em condições próximas às originais.

Objetivo Específico.
• Promover a recuperação natural ou induzida do ambiente;
• Promove a pesquisa de técnicas de recuperação ambiental;
• Promover a visitação de cunho educativo e didático.
Normas Gerais:
•

A recuperação deverá ser realizada apenas com o plantio de espécies nativas do Cerrado
ou através de regeneração natural;

•

As áreas ocupadas anteriormente por trabalhadores rurais Sem-terra deverão ser
priorizadas em ações de recuperação e proteção;

•

Nesta zona o monitoramento e o controle de uso da área devem ser priorizados.

•

Deverão ser retirados ou anelados os indivíduos de espécies da flora exóticas.

Área 2:
Descrição da zona na Área 2: Localiza-se ao sul e leste da Área, que corresponde às margens dos
córregos Cana do Reino e do Valo e a área com vegetação nativa em diferentes estágios de
regeneração (Figura 13).

Objetivos:
• Possibilitar o corredor ecológico com o Parque Nacional de Brasília;
• Assegurar a proteção dos córregos Cana do Reino e do Valo;
Norma:
• Não serão instaladas infraestruturas nesta zona, com exceção daquelas necessárias aos
trabalhos de recuperação.
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Figura 13: Zona de Recuperação dentro da Área 2 da FLONA de Brasília.

Área 3:
Descrição da zona na Área 3: Refere-se a área em que os plantios de pinus e eucaliptos foram
retirados há aproximadamente 9 anos e que hoje o Cerrado encontra-se em recuperação natural e em
partes, induzida (Figura 14).
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Figura 14: Zona de Recuperação dentro da Área 3 da FLONA de Brasília.
Objetivos:
• Promover a recuperação natural ou induzida do ambiente de forma que no futuro venha a
ter a composição e a estrutura semelhante ao Cerrado original.
• Assegurar a proteção e recuperação das veredas e da recomposição dos buritis presentes
na região.
• Proteger os Córregos Cortado e José Pires, contribuir com a proteção do Córrego
Chapadinha e demais tributários do Rio Descoberto existentes nesta Área.

Área 4:
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Descrição da zona na Área 4: Refere-se a área localizada na porção sudeste da Área IV da FLONA
de Brasília, nas proximidades da DF 445 e o córrego Guariroba, é uma áreas de Cerrado em processo
de regeneração natural, após a exploração dos plantios de pinus e eucaliptos (Figura 15).

Figura 15: Zona de Recuperação dentro da Área 4 da FLONA de Brasília.

Normas:
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• A porção devera ser recuperada e após alcançar as características do Cerrado original,
poderá ser incorporada a Zona de Manejo Florestal visando obter os produtos do Cerrado
como forma de demonstrar a viabilidade do manejo sustentável deste ecossistema.

5.5. Zona de Uso Especial
Definição:
É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços da
FLONA de Brasília.

Tamanho total da Zona: 17 ha, na Área 1: 15 ha, na Área 3: 1 ha e na Área 4: 1 ha

Objetivo geral:
• Minimizar impactos da construção de infraestruturas dentro da FLONA de Brasília.
Objetivos Específicos:
• Dotar a FLONA de instalações adequadas para a sua gestão e seu manejo.
• Servir de unidade demonstrativa de tecnologias e edificações em harmonia com o
ambiente.

Normas Gerais:
• Manter infraestruturas necessárias para administração da FLONA de Brasília e da APA
da Bacia do Rio Descoberto, tais como as Sedes da FLONA e da APA da Bacia do
Descoberto, área da portaria e área do estacionamento ao longo da estrada de acesso na
Área I, e os Postos de Vigilância/ Proteção nas Áreas III e IV (Figura 323 e 324), entre
outras.
• O CETAS deverá permanecer na Área 1 até que o IBRAM assuma a gestão da fauna no
DF. Após saída do CETAS, as instalações serão utilizadas pela FLONA para implantação
de centro de educação e de pesquisa científica, alojamento de pesquisadores e outras
estruturas de interesse da UC.
• O viveiro, a garagem e demais infraestrutura para dar suporte à gestão e manejo deverão
ser instalados, preferencialmente, nesta Zona.

Área 1:
Caracterização da Zona na Área 1: Refere-se a duas áreas destinadas à gestão e ao manejo da
Unidade, localizadas em sua porção sul, sendo elas: o portão de acesso principal, a área da sede e a
área que atualmente abriga o CETAS (Figura 16).
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Figura 16: Zona de Uso Especial dentro da Área 1 da FLONA de Brasília.

Área 3:
Caracterização da Zona na Área 3: Refere-se a uma área localizada na porção sudoeste desta Área
que abriga uma base de proteção (Figura 17).
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Figura 17: Zona de Uso Especial dentro da Área 3 da FLONA de Brasília.

Área 4:
Caracterização da Zona na Área 4: Refere-se a uma área localizada na porção noroeste desta Área
que abriga uma base que dá suporte as atividades de proteção (Figura 18).
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Figura 18: Zona de Uso Especial dentro da Área 4 da FLONA de Brasília.

5.6 Zona de Uso Conflitante
Definição:
Constitui-se em espaços localizados dentro de uma Unidade de Conservação, cujos usos e
finalidades estabelecidos antes da criação da Unidade conflitam com os objetivos de conservação da
Floresta Nacional. Para o caso da FLONA de Brasília inclui também áreas ocupadas após a sua
criação.
Tamanho total da zona: 2.305ha, na Área 1: 27 ha, na Área 2: 917 ha, na Área 3: 1.133 ha e na Área
4: 228 ha.
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Objetivo Geral:
Minimizar os impactos negativos sobre a biodiversidade, controlar o impacto dos
empreendimentos, conter o adensamento urbano da ocupação (fracionamento do uso do solo) e a
ampliação do uso da área da UC para finalidades divergentes com os objetivos da FLONA de Brasília,
até que a regularização fundiária ou reintegração de posse ocorra.

Normas gerais:
• Não poderá haver construções de novas residências, infraestruturas e equipamentos
públicos permanentes. Serviços essenciais para a manutenção dos meios de vida e
garantia dos direitos fundamentais dos grupos sociais reconhecidos como legítimos
demandantes da ação pública de desapropriação, indenização ou realocação poderão ser
prestados, desde que previstos no termo de compromisso a ser negociado entre o órgão
executor e estes grupos sociais, ouvido o conselho da unidade de conservação,
condicionados a temporalidade prevista para a resolução das situações conflitantes;
• As áreas com ocupações populacionais, em que sejam necessárias indenizações serão
monitoradas e fiscalizadas segundo o documento jurídico específico, no qual deverão ser
previstas normas para mitigar o impacto sobre a FLONA.

Área 1:
Caracterização da Zona na Área 1: A zona de Uso Conflitante na Área 1 da FLONA de Brasília é
composta por áreas ocupadas para produção agrícola e habitação que ocorreram antes da criação da
UC. Refere-se também as áreas onde passa a tubulação de gás subterrânea e da Linha de Transmissão
de Energia Elétrica (Figura 19).

Objetivos Específicos:
• Minimizar os impactos do trecho da tubulação de gás subterrâneo e da Linha de
Transmissão de energia elétrica;
• Estabelecer normas para utilização da área ocupada por terceiros até que se dê a
regularização fundiária.

Normas:
• Os responsáveis pelos empreendimentos deverão solicitar autorização para realizar as
operações de manutenção no interior da FLONA;
• As operações de manutenção dos empreendimentos deverão seguir as normas da FLONA;
• As atividades agrícolas nas áreas ocupadas por terceiros devem utilizar técnicas de
mínimo impacto para o uso do solo, observando a legislação vigente.
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Figura 19: Zona de Uso Conflitante dentro da Área 1 da FLONA de Brasília.

Área 2:
Caracterização da Zona na Área 2: nesta área a Zona de Uso Conflitante abrange mais de 91% de
sua área total. Dentro desta Zona há uma Área de Proteção de Manancial (APM), que são áreas de
recarga de aqüífero do rio Bananal, reconhecida pela Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal – CAESB, rio este que tem sua bacia quase que integralmente dentro do Parque
Nacional de Brasília e drena para o lago do Paranoá. Esta zona é ocupada principalmente por
parcelamentos irregulares de propriedades rurais que existiam no local antes da criação da FLONA de
Brasília. Há algumas chácaras no local com atividades de agricultura e ainda têm os tamanhos
originais (Figura 20).
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Objetivo:
• Direcionar esforços para regularização fundiária das áreas ocupadas, prioritariamente nas
as áreas de recarga de aqüífero, reconhecida pela Companhia de Saneamento Ambiental
do Distrito Federal – CAESB como Área de Proteção de Manancial (APM) devido a sua
importância para abastecimento da população de Brasília.
• Minimizar o impacto do uso do solo como área rural e conter o parcelamento das
chácaras, evitando o adensamento urbano;

Figura 20: Zona de Uso Conflitante dentro da Área 2 da FLONA de Brasília.

Área 3:
Caracterização da Zona na Área 3: Refere-se as áreas com ocupações de chácaras, algumas
inclusive com início de parcelamento irregular do solo. Corresponde também às Estradas VC 533 e
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541, de terra que dão acesso a localidade de Padre Lúcio e ao município de Águas Lindas de Goiás
respectivamente (Figura 21).

Objetivos:
• Minimizar o impacto do uso do solo como área rural e conter o parcelamento das
chácaras, evitando o adensamento urbano;
• Proteger e recuperar as Áreas de Preservação Permanente (APP) do córrego Cortado, do
Zé Pires e do rio Descoberto, conforme legislação vigente.

Normas:
• Os responsáveis pela estrada VC 541 deverão solicitar autorização quando das atividades
de manutenção e melhoria dessas vias;
• As estradas deverão conter medidas de proteção à fauna, recursos hídricos e solo;
• Nas estradas deverão ser instalados redutores de velocidade e sinalização indicativa de
passagem de fauna silvestre no trecho em que cruza a FLONA;
• Fica proibido conceder novas autorizações para asfaltamentos de estradas dentro dos
limites da FLONA de Brasília.
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Figura 21: Zona de Uso Conflitante dentro da Área 3 da FLONA de Brasília.

Área 4: Corresponde as áreas ocupadas por chácaras, DF 445, as áreas da bacia do Bucanhão,
incluindo as nascentes e estradas vicinais que adentram os plantios de pinus e uma linha de
transmissão de energia de alta tensão. O Posto de Fiscalização do Rodeador da Polícia Militar do
Distrito Federal e o estande de tiro (Figura 22).

Objetivos:
• Minimizar o impacto do uso do solo;
• Minimizar o impacto das estradas sobre a fauna, recursos hídricos e solo.
Normas:
• Os responsáveis pela estrada DF 445 deverão solicitar autorização quando das atividades
de manutenção e melhoria da via.
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• As estradas deverão conter medidas de proteção à fauna, aos recursos hídricos e ao solo.
• Nas estradas deverão ser instalados redutores de velocidade e sinalização indicativa de
passagem de fauna silvestre no trecho em que cruza a FLONA;
• Fica proibido o asfaltamento das estradas, que ainda não receberam autorização para
asfaltamento, dentro dos limites da FLONA de Brasília.

Figura 22: Zona de Uso Conflitante dentro da Área 4 da FLONA de Brasília.

6 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA FLORESTA NACIONAL DE BRASÍLIA
A avaliação estratégica da FLONA de Brasília, tal como descrito anteriormente, foi realizada
durante a Oficina de Planejamento Participativo (DICK, 2013), reavaliado pela equipe da FLONA de
Brasília e consolidado através da matriz de análise entre Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças
inerentes à Unidade (Anexo 01).
Os aspectos internos da FLONA de Brasília referem-se às Forças e Fraquezas da UC. Quanto
ao ambiente externo foram determinadas Oportunidades ou Ameaças que por ventura auxiliam ou
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afetam a FLONA. O resultado desta análise foi obtido por meio da construção de matrizes de análise
do ambiente.
Dessa forma, fez-se o cruzamento entre os aspectos internos e externos da Flona, de forma
que: do cruzamento entre as Forças e Oportunidades, obteve-se subsídios para as estratégias de
desenvolvimento; do cruzamento entre Fraquezas e Oportunidades resultaram nos subsídios para as
estratégias de crescimento; do cruzamento entre Forças e Ameaças resultaram nos subsídios para as
estratégias de manutenção e do cruzamento entre Fraquezas e Ameaças obteve-se subsídios para as
estratégias de sobrevivência.
.
6.1. Mapa Estratégico.
Para que o planejamento da Floresta Nacional de Brasília fosse direcionado para alcançar a
Visão de Futuro, foram propostos 16 objetivos estratégicos, de acordo com as perspectivas do
ambiente e sociedade, dos usuários, dos processos internos, do aprendizado e dos recursos. Esses
objetivos estratégicos estabelecem as diretrizes a serem seguidas no planejamento das ações de
manejo, considerando sempre que o êxito do planejamento das unidades de conservação de uso
sustentável depende de ações que garantam uso adequado dos recursos naturais renováveis e a
proteção dos ambientes naturais e processos ecológicos, o controle das ameaças aos recursos naturais,
o gerenciamento adequado e uma forte valorização social.

6.1.1Objetivos estratégicos na Perspectiva do Ambiente e Sociedade
•

Proteger os recursos hídricos;

•

Proteger a biodiversidade do Cerrado no Oeste do Distrito Federal;

6.1.2 Objetivos estratégicos na Perspectiva dos Usuários;
•

Estruturar e ordenar o uso da área da Flona;

•

Divulgar a UC;

6.1.3 Objetivos estratégicos na Perspectiva dos Processos Internos;
•

Estruturar a fiscalização e a Proteção;

•

Inserir a educação ambiental na perspectiva da gestão da UC;

•

Promover o manejo florestal;

•

Estruturar e ampliar a produção de mudas;

•

Apoiar a pesquisa cientifica;

•

Buscar a regularização fundiária e a redelimitação da UC;

•

Recuperar áreas degradadas;

•

Mapear e ordenar os principais processos da UC;
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6.1.4 Objetivos estratégicos na Perspectiva do Aprendizado;
•

Capacitar à equipe na perspectiva dos processos internos;

6.1.5 Objetivos estratégicos na Perspectiva do Recurso;
•

Acessar os recursos da compensação ambiental;

•

Estabelecer parcerias;

•

Buscar fontes de financiamento para projetos ambientais.

6.2. Mapa Estratégico

Por meio da Missão, da Visão de Futuro e dos Valores, juntamente com as Premissas para
elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Brasília, bem como os objetivos estratégicos definidos
para que a Visão de Futuro seja alcançada, foi construído o Mapa Estratégico da unidade com seus os
quais serão desdobrados em indicadores, metas e planos de ação (Figura 23).

Figura 23: Mapa Estratégico da FLONA de Brasília.
O Mapa Estratégico expressa as hipóteses a serem testadas no decorrer da implementação do
Plano de Manejo, os quais poderão ser futuramente modificados, com os devidos ajustes nos
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programas temáticos, atividades e metas para que os objetivos sejam alcançados, demonstrando o
caráter adaptativo do planejamento. A hipótese principal deste planejamento é de que a consolidação
territorial da Floresta Nacional de Brasília é fator primordial para que a área seja reconhecida pela
sociedade, como Unidade de Conservação, a valorização social da área também passa pelo
ordenamento do uso público, tanto a visitação e recreação, como a educação ambiental e a pesquisa,
como Floresta Nacional, ela será viável com o sucesso da transformação das áreas atualmente
destinadas aos plantios de pinus e eucalipto em áreas de Cerrado e plantios de espécies nativas.

7 PROGRAMAS DE MANEJO
Os Programas de Manejo são destinados à execução das atividades agrupadas em diversas
áreas temáticas de gestão e manejo com vistas ao cumprimento dos objetivos da FLONA de Brasília.
Foram definidos 7 Programas de Manejo para a FLONA de Brasília. Para melhor
compreensão e detalhamento, cada Programa apresenta seus objetivos, indicadores, metas, normas
orientadoras e atividades.
As ações previstas nos programas poderão ser detalhadas posteriormente, em projetos
específicos a serem desenvolvidos pela equipe da FLONA, parceiros institucionais ou consultorias
especializadas. O objetivo de desenvolver projetos específicos, posteriores à elaboração do Plano de
Manejo, é detalhar atividades que envolvam diferentes áreas do conhecimento e demandem a
participação de profissionais que tenham especialização em áreas diversa dos que participaram da
elaboração do PM. Visa também que ele seja desenvolvido com a melhor solução para o período em
que as condições sejam favoráveis à sua implementação, mantendo-se assim atualizados no momento
da implementação. Destina-se ainda a complementar algumas atividades identificada na etapa de
Monitoria e Avaliação que contribuam para que a UC atinja seus objetivos de conservação da
biodiversidade.

7.1 Programa de Administração
Objetivos
Garantir o funcionamento da FLONA no que se refere ao provimento de recursos humanos,
recursos financeiros, infraestrutura, equipamentos bem como a organização e o controle dos processos
administrativos e financeiros.

Objetivos Estratégicos
Visando aprimorar a gestão da Floresta Nacional de Brasília, para os próximos 5 anos, será
priorizado as ações que busquem: mapear e ordenar os principais processos da FLONA; capacitar a
equipe de funcionários e colaboradores na perspectiva dos processos internos; acessar os recursos de
compensação ambiental e os oriundos do manejo florestal; estabelecer parcerias e buscar fontes de
financiamento para projetos ambientais; fortalecer a interlocução com as UCs federais, distritais e
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estaduais do estado de Goiás; fortalecer o Conselho Consultivo da UC e aprimorar parcerias entre as
entidades atuantes na UC.

Indicadores
1. Percentual de processos mapeados.
2. Número de projetos, em consonância com os objetivos estratégicos, financiados por fontes
externas.
3. Percentual de recursos da compensação ambiental utilizados.
4. Percentual de servidores da FLONA capacitados na perspectiva dos processos internos.
5. Número de parcerias estabelecidas.
6. Dotar a UC de infraestrutura, equipamentos e os serviços necessários para a realização das
atividades da UC.
7. Número de servidores lotados na UC.

Metas
1. 70% dos processos mapeados até 2019.
2. Três projetos extraorçamentários aprovados e financiados até 2019.
3. 100% do volume total de recursos de compensação ambiental disponíveis e executado.
4. 100% dos servidores capacitados até 2019.
5. Estabelecimento de 3 (três) parcerias até 2019..
6. 80% da infraestrutura e equipamentos necessários para o desenvolvimento adequado das atividades
de uso público, gestão e manejo da UC adquiridos até 2018.
7. 15 servidores lotados na UC até 2019.

Atividades
1. Elaborar o Regimento Interno da FLONA.
2. Mapear e ordenar os processos internos da FLONA (modelagem de gestão da FLONA) e
estabelecer os fluxos de relacionamento com os macroprocessos do Instituto, CR e UAAF.
3. Dotar a FLONA de Recursos Humanos necessários para formação de equipe apta para o
desenvolvimento das atividades previstas neste Plano de Manejo.
4. Elaborar e executar um Programa de Estagiários da FLONA de acordo com a legislação vigente.
• Os estagiários não poderão estar envolvidos nas atividades de: fiscalização e combate a
incêndio.
• O Programa deverá ser amplamente divulgado.
• A participação dos estagiários deverá ser formalizada, certificando-os pela sua
participação.
• Os estagiários podem estar ligados ao ensino médio e à graduação.
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• Os estagiários só poderão atuar em atividades de campo dentro do perímetro da UC e no
período do estágio.
• Os estagiários poderão desenvolver projetos próprios, desde que aprovados pelo órgão
gestor da FLONA de acordo com as diretrizes do Plano de Manejo, ou acompanhar o
andamento de projetos que já estejam em andamento na área da FLONA, quando
permitido pelo responsável pelo projeto e autorizados pelo hefe da UC.
5. Estruturar e executar um Programa de Voluntários na FLONA de acordo com a legislação vigente.
• Os voluntários não poderão estar envolvidos nas atividades de fiscalização.
• O programa de voluntariado poderá prever a formação de brigada de incêndio voluntária
de acordo coma a IN 03/2009.
• O Programa deverá ser amplamente divulgado.
• A participação dos voluntários deverá ser formalizada, certificando-os pela sua
participação.
• Os voluntários poderão desenvolver atividades na FLONA mais adequados ao seu perfil,
conforme necessidade de acordo com o Plano de Manejo.
• A Chefia da FLONA deverá designar um responsável pelo Programa de Voluntários.
• Todos os voluntários deverão ser instruídos para exercerem as atividades para as quais
forem designados, devendo ser supervisionados pelo responsável pelo Programa de
Voluntários.
• O Termo de Adesão do Voluntário deverá identificar seu perfil, o horário e a rotina de
trabalho que irá desenvolver com acompanhamento de seu supervisor.
6. Capacitar e treinar os funcionários da FLONA, seguindo-se a regulamentação do órgão gestor da
UC (ICMBIO) para o efetivo cumprimento das atribuições vinculadas.
• A capacitação deverá ser planejada anualmente.
• A capacitação poderá ser estendida para os voluntários, estagiários e terceirizados se
julgado pertinente.
• A participação e a apresentação de trabalhos técnicos e científicos de funcionários e
servidores sobre a FLONA em congressos deverão ser estimuladas.
• O intercâmbio, com lotação provisória, com funcionários de outras unidades poderá ser
promovido através do envio de funcionários e servidores da FLONA para outras UC, bem
como pela vinda de funcionários de outras UC a FLONA.
7. Elaborar projetos para captação de recursos externos a fim de viabilizar as atividades previstas
neste Plano de Manejo.
8. Prover a FLONA de materiais de expediente e de consumo necessários à execução das atividades
gerenciais e de manejo.
9. Realizar a adequação e manutenção da infraestrutura existente, incluindo sistema eficiente de
tratamento de efluentes.

Volume II – Planejamento da FLONA de Brasília

59

10. Providenciar revisão e manutenção periódicas de equipamentos da unidade.
11. Articular com os órgãos responsáveis pela coleta de resíduos sólidos a melhoria do sistema de
coleta no interior da UC.
12. Adquirir mobiliário, máquinas, equipamento de proteção individual (EPI), equipamentos e
implementos necessários, além de avaliar e propor, periodicamente, a aquisição/substituição de
novos.
13. Viabilizar a aprovação e o estabelecimento de parcerias, convênios e acordos de cooperação técnica
previstos nos demais programas temáticos deste Plano de Manejo para fortalecer a gestão e o
manejo da UC.
• Considerar os potenciais parceiros já identificadas no diagnóstico deste Plano.
14. Buscar parceria para a proteção da FLONA utilizando como apoio os Postos de Vigilância das
Áreas 3 e 4.
15. Firmar termo de reciprocidade com a Polícia Militar do DF para estabelecer procedimentos para a
proteção da Floresta Nacional de Brasília como contrapartida da corporação, bem como a cessão de
uso do espaço do Posto Policial do Roteador e estande de tiro, localizados no interior da Área 4,
para treinamento da Corporação. O termo de reciprocidade deverá ser por tempo determinado.
Deverá ser estabelecido também, como contrapartida para a Flona a melhoria da proteção das
Unidades de Conservação do ICMBio no DF e a capacitação dos servidores do Instituto, no estande
de tiro. Neste termo de reciprocidade deverão conter ainda:
• Poderá ser autorizadas melhorias no Posto e no estande de tiro mediante aprovação da
Equipe Gestora da Flona de Brasília.
• A Policia Militar do DF deverá ampliar em um metro a altura do anteparo de pneus, na
parte superior do estante, a partir da pilha de pneus existente.
• Os anteparos de pneus devem ser suficientes para minimizar o impacto sobre o meio
ambiente, não permitir a contaminação de outras áreas, ser compatível com o calibre da
arma e a quantidade de disparos por treinamento.
• Todo o resíduo de chumbo resultante dos projéteis deflagrados no local deverá ser
recolhido, a cada seis meses, e ter destinação ambientalmente adequada.
16. Firmar Termo de Ajustamento de Conduta com os apicultores objetivando estabelecer
procedimentos e normas para a substituição das caixas de abelhas com ferrão (Apis melifera)
existentes até a total exclusão desta atividade no interior da FLONA de Brasília.
17. Deverá ser regulamentada a permanência do Centro de Triagem de Animais Silvestre (CETAS) no
interior da FLONA até a definição da passagem da atividade exercida no CETAS para o GDF.
• Deverá constar nesta regulamentação um protocolo de solturas de animais silvestres
dentro da FLONA.
18. Promover o fortalecimento do Conselho Consultivo como instrumento de gestão participativa
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• A estruturação do Conselho, bem como, a periodicidade das reuniões deverão ser
estabelecidas por seu Regimento Interno.
• Os membros do Conselho deverão ser capacitados periodicamente, visando sua efetiva
atuação como órgão auxiliar na gestão da FLONA.
• Deverá ser estimulado o funcionamento das Câmaras Técnicas, de acordo com os temas
de interesse para o manejo da UC.
19. Estabelecer entendimento com as empresas responsáveis pelas estradas, linha de transmissão e
gasoduto, identificados como atividade conflitante com a UC para diminuir o impacto dessas
infraestruturas sobre a biodiversidade protegida na FLONA.
• Na renovação das licenças de operação destes empreendimentos deverão estar previstos
medidas mitigadoras para proteção da fauna, recursos hídricos e solo.
20. Estabelecer protocolo com o IBRAM para que a FLONA seja beneficiada com a compensação
florestal, seguindo a determinação do Decreto Distrital nº 23.585/2003, que dispõe sobre a forma
de compensação nos casos em que a supressão se mostra inevitável que viabiliza a efetivação desta
ação em benefício da UC.
21. Adequar quando necessário, as estradas internas da FLONA, de forma a minimizar o impacto
destas e interromper o uso das que não forem de interesse, como as que cortam as nascentes e
cursos d’água.
22. Proceder, anualmente, a monitoria do Plano de Manejo, avaliando as suas ações e propondo
redirecionamentos quando necessário.
23. Realizar reuniões periódicas com gestores das áreas protegidas do entorno para compatibilizar,
integrar e otimizar ações dos Planos de Proteção das UCs e outras questões pertinentes às UCs do
DF;
24. Buscar apoio da Polícia Militar Ambiental para as atividades de fiscalização e controle dentro das
Áreas que compõem a FLONA de Brasília.
25. Autualizar o outdoor e a placa de entrada na Área 1 da FLONA.

7.2. Programa de Pesquisa
Objetivo
Estimular e acompanhar a realização de pesquisas na FLONA de Brasília a fim de gerar e
aumentar o conhecimento sobre a biodiversidade, utilização racional dos recursos naturais, manejo
florestal, metodologias de conservação e recuperação da flora, fauna e outros recursos da UC, impacto
da visitação, impactos da UC na socioeconomia da região, entre outros, e implementar ações de
monitoramento que auxiliem no manejo da UC.

Objetivos Estratégicos.
Apoiar o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas.
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Indicador
1. Percentual de pesquisas autorizadas na Flona.
2. Número de pesquisas autorizadas na FLONA de interesse da UC.
3. Número de palestras sobre a FLONA de Brasília em Instituições de pesquisa e ensino superior.

Meta
1. 100% das pesquisas solicitadas e que atendam os Instrumentos Legais.
2. 2 autorizações de pesquisas de interesse para o manejo da UC emitidas por ano até 2019.
3. 6 palestras até 2019.

Atividades
1. Estimular a realização de pesquisas de interesse da UC.
• Deverão ser incentivadas as pesquisas voltadas para questões que orientem o manejo da
FLONA, como os estudos relacionados à estrutura e função dos ecossistemas, o
conhecimento do funcionamento e comportamento dos ecossistemas frente às
perturbações antrópicas, as metodologias mais adequadas para erradicação e controle de
espécies exóticas invasoras e estudos para a recuperação de áreas degradadas, como
nascentes, APPs ou convertidas como as áreas manejadas, entre outras.
• As linhas de pesquisas identificada como de maior interesse para a Unidade estão listadas
abaixo:
Metodologias de recuperação de área degradada adequadas para a situação da
FLONA;
Pesquisa em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.
Estudos detalhados sobre a ocorrência e distribuição de espécies animais e vegetais
exóticas e/ou invasores na área da FLONA;
Estudos para subsidiar ações de controle de espécies exóticas e invasoras;
Estudos sobre a interferência do processo de retirada das espécies de
reflorestamento na dinâmica populacional de outras espécies de plantas e animais
da floresta;
Identificação de indicadores ambientais para monitoramento do impacto da
visitação, do manejo florestal, manejo do fogo e incêndio florestal;
Estimativas de riqueza e diversidade da fauna;
Estudos de biologia básica do Curiango-do-banhado dentro de um programa de
longo prazo visando conhecer os aspectos populacionais da espécie;
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Avaliação dos efeitos da caça sobre as populações animais, estimando a pressão
existente e os parâmetros populacionais básicos das espécies de mamíferos de
médio e grande porte ocorrentes na Unidade;
Diagnóstico apurado sobre a ocorrência de Sus scrofa javali na Unidade;
Estudos detalhados sobre Puma concolor puma e Crysocion brachryus lobo-guará,
que permitam compreender as condições mínimas necessárias para a sobrevivência
da espécie;
Estudo sobre a dinâmica populacional do Buriti na Área 3 da FLONA;
Estudos relacionados a interação de abelhas nativas com Apis melifera;
Estudos sobre a caracterização e satisfação dos usuários da FLONA;
Estudos que indiquem a viabilidade de espécies nativas para manejo e silvicultura.
Estudos sobre o processo de regeneração natural do Cerrado nos plantios de
eucalipto.
Estudos sobre o impacto da visitação sobre a biodiversidade da FLONA.

2. Informar aos pesquisadores sobre as regras de utilização da infraestrutura para pesquisa, utilização
de técnicas de mínimo impacto e relação com visitantes, bem como, cuidados com retirada de
armadilhas, iscas e outros instrumentos.
3. Divulgar junto às instituições de ensino e pesquisa da região as linhas de pesquisa prioritárias para
a gestão da Unidade, assim como o potencial de pesquisa da FLONA e as estruturas e facilidades
oferecidas pela UC para realização das mesmas.
4. Acompanhar e divulgar as pesquisas realizadas na UC.
• O mau uso de licenças, sua ausência ou qualquer outra anormalidade constatada no
desenvolvimento de pesquisas efetuadas pelos pesquisadores, deverão ser apuradas para a
posterior tomada das medidas legais cabíveis, dando encaminhamento da documentação
gerada, de acordo com os procedimentos normativos do ICMBio.
5. Realizar seminários e outros eventos com a participação de pesquisadores, para apresentação da
produção científica que ocorre no interior da FLONA e discussão das implicações para o manejo da
unidade.
6. Propor e implementar ações de monitoramento de forma a registrar e avaliar os resultados de
quaisquer fenômenos e alterações naturais ou induzidas na FLONA que permitam promover melhorias
constantes e progressivas no manejo e proteção da área.
• As ações devem ser voltadas para avaliação da efetividade do manejo da UC na
conservação da biodiversidade.
6.1.

Monitorar a qualidade da água principalmente nas bacias dos córregos das Áreas 2 e 3

tendo em vista serem as áreas que sofrem maior pressão antrópicas.
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Monitorar o impacto da visitação da Área I da FLONA e quando implementado o Uso

Público na Área 4.
6.3.

Monitorar a invasão do Pinus sobre as áreas de campo na Área I da FLONA.

6.4.

Monitorar a regeneração natural nas Áreas III e IV da FLONA.

7.3 Programa de Manejo Florestal
Objetivos:
Promover a utilização sustentável das florestas nativas e a exploração com baixo impacto das
plantadas (pinus e eucalipto) e seus produtos madeireiros e não madeireiros, com o objetivo de
demonstrar a viabilidade do uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais.

Indicadores
1. Número de projetos exploração florestal dos povoamentos de pínus e eucaliptos em execução.
2. Número de mudas produzidas.
3. Áreas (ha) recuperadas.

Metas
1. Dois (2) projetos até 2019.
2. 5.000 mudas por ano.
3. 50% da área dos projetos de manejo florestal iniciando o processo de recuperação até 2019.

Atividades e Normas
1. Elaborar o projeto e implantar o manejo dos talhões.
1.1

Estabelecer um cronograma de exploração.

• Deverá ser prioritária a análise sobre a possível invasão de áreas, por movimentos sociais,
quando da elaboração do projeto básico;
• A exploração florestal fica condicionada a um projeto prévio de recuperação e/ou manejo
da área explorada com garantias de sua execução;
• A retirada dos plantios de Pinus e Eucalipto deverá ser realizada utilizando-se da técnica
de mínimo impacto ambiental; e
• O manejo do Eucalipto para os processos internos.
2. Erradicar os pinus dispersos em áreas de Cerrado;
3. Realizar palestra com os trabalhadores nas atividades de manejo para evitar acidentes com a fauna e
atividades de caça. Bem como, evitar o lançamento indevido de resíduos em meio ao Cerrado e
recursos hídricos;
4. Monitorar e fiscalizar as atividades produtivas sistematicamente e periodicamente para garantir a
adequabilidade;
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5. Permitir o uso de acículas do Pinus para os plantios de hortaliças, até que o manejo do Pinus seja
realizado, tendo em vista o benefício que esta atividade exerce diminuindo o uso dos agroquímicos e a
da biomassa no subbosque dos plantios;
6. Identificar e mapear matrizes produtoras de sementes nas áreas com vegetação de Cerrado;
7. Remodelar o viveiro de produção de mudas de forma a atender a legislação vigente;
8. Implantar projetos de manejo florestal com espécies nativas, exóticas ou consórcios de espécies;
9. Promover a erradicação das espécies exóticas invasoras.

7.4 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
Objetivo:
Reabilitar áreas antropizadas com a utilização de técnicas de recuperação e manejo dos
recursos, buscando semelhanças com seu status primário visando a formação de corredores ecológicos
com outras unidades e remanescentes de Cerrado.

Objetivo Estratégico:
Recuperar áreas degradadas.

Indicador
1. Percentual de áreas degradadas, segundo o plano de manejo, com projetos de recuperação em
andamento.
Meta
1. 15% das áreas degradadas com projetos de recuperação em andamento até 2019.

Atividades e Normas
1. Recuperar áreas degradadas dentro da FLONA, monitorando e divulgando a metodologia utilizada
e os resultados obtidos, de forma a promover a geração do conhecimento sobre a recuperação de
área de Cerrado e o manejo adaptativo da UC.
• A FLONA poderá aceitar projetos de recuperação de áreas degradadas dentro desta zona.
2. Incentivar a recuperação das áreas de preservação permanente (APP) nas propriedades do entorno,
em articulação com as atividades de recuperação da APA Bacia do Rio Descoberto, buscando o
envolvimento da comunidade nas ações de conservação da biodiversidade.
2.2 Buscar parcerias para implementação de projetos de recuperação de áreas degradadas no
entorno da FLONA de Brasília.
• Privilegiar áreas contíguas a FLONA, tais como: as nascentes do Bucanhão e a extensão
dos rios Bucanhão, Descoberto e Capão da Onça;
• Envolver o proprietário da área para garantir a perpetuidade da recuperação;
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• A necessidade de cumprimento da legislação deve ser um fator a ser observado na
definição das áreas junto aos proprietários.

7.5 Programa de Uso Público
Objetivo
Estruturar, ordenar, orientar e direcionar o uso público da FLONA de Brasília e promover o
contato com o meio ambiente por meio de atividades de recreação, lazer e esporte.

Objetivos Estratégicos:
Estruturar e ordenar a visitação.

Indicadores
1. Percentual de infraestrutura para atendimento ao visitante implantada;
2. Percentual de trilhas demarcadas e sinalizadas;
3. Número de visitantes registrados na FLONA.
4. Total em quilômetros de percursos de trilhas analisadas e implementadas.

Metas
1. 100% das infraestrutura para visitação implantadas até 2019;
2. 70% das trilhas demarcadas e sinalizadas até 2019;
3. Acrescer em 10% o número de visitantes registrados até 2019, tendo como base o número de
visitantes de 2014;
4. 100% das trilhas com manutenção adequada.

Atividades e normas
1. Implantar o centro de visitantes para atendimento do uso público na FLONA de Brasília.
• O projeto poderá prever materiais para a infraestrutura, sempre que possível tecnicamente
viável, ambientalmente corretos e resistentes, e passíveis de serem harmonizados ao
ambiente local. Utilizar, se possível, os recursos madeireiros (pinus e eucalipto) da
FLONA.
2. Implantar infraestruturas como: quiosque, tenda multiuso, sanitários, bicicletários e demais
infraestruturas de uso público na Zona de Uso Público na FLONA de Brasília, dentre outras.
• A implantação destas infraestruturas fica condicionada ao estudo de viabilidade.
3. Elaborar e disponibilizar folhetos informativos, educativos e interpretativos sobre a FLONA.
4. Ordenar as Trilhas para atender aos diferentes públicos, tais como: Perimetral, Bob King, QueroQuero e 50km, existentes na FLONA de Brasília, visando melhorar a experiência do visitante e
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diminuindo o impacto do Uso Público desordena sobre os recursos naturais, principalmente da
Zona Primitiva.
4.1.

Elaborar projeto específico da trilha avaliando o melhor traçado. Deverá ser

desincentivado o uso das trilhas próximas a Zona Primitiva devido à fragilidade do
ambiente.
• O ordenamento deverá prever as seguintes infraestruturas:
Passarelas sobre os ribeirões existentes;
Estruturas e medidas para contenção de erosão nas trilhas;
Sinalização indicativa e de interpretação ambiental.
• Definir os números balizadores da visitação e os indicadores de monitoramento.
5. Avaliar a possibilidade de implantação de novas trilhas na FLONA de Brasília, devendo ser
observado o atendimento para pessoas de mobilidade reduzida e crianças, além de trilhas na Área 3
de forma a atender a comunidade de Brazlândia.
• A abertura física e a oficialização de novas trilhas só serão permitidos desde que reunidas
as condições para sua implantação;

6. Ordenar os atrativos turísticos: Bica d´água, Espelho d´água e Geladeira.
• O ordenamento deverá prever traçado e as estruturas que proporcione menor impacto
possível sobre os corpos d´água, solo e vegetação.
• Deverão ser tomadas medidas emergenciais para proteção do ambiente das áreas de
preservação permanente (APP) evitando o que está ocorrendo atualmente: degradação da
vegetação de subosque, exposição das raízes, erosão do solo, assoreamento dos rios e
degradação da nascente;
• Sinalizar nas entradas dos atrativos as áreas de não uso para proteção do ambiente;
• Realizar campanha de esclarecimento para apoio ao ordenamento da visitação;
• Autorizações de passeios em grupos deverão conter um esclarecimento acerca do
fechamento dos atrativos turísticos, enquanto as medidas de proteção ambiental não
forem implementadas;
• Ordenar o uso da Bica d’água e da Geladeira.
• É proibido banho na nascente do atrativo Espelho d’água.
• A autorização dos eventos deverá prever a proibição do acesso aos atrativos: Espelho
d´água, Bica d´água e Geladeira.
7. Incentivar a atividade de observação de aves na FLONA de Brasília.
• Definir locais e horários, mais indicados para esta atividade.
8. Ordenar as atividades de atletismo na FLONA de Brasília, sinalizando trilhas e proporcionando
infraestrutura de apoio à atividade.
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9. Apoiar as atividades de escotismo dentro da FLONA de Brasília aperfeiçoando protocolo de
procedimentos.
10. Aprimorar o protocolo de procedimentos para a realização de eventos de cunho esportivo dentro da
UC.
11. Realizar estudos para determinar a capacidade de suporte das trilhas e uso dos espaço de visitação
na FLONA.
12. Estudar a viabilidade de estabelecer a cobrança de ingressos na FLONA.

7.6 Programa de Regularização Fundiária
Objetivo:
Efetivar a posse e o domínio da área da FLONA pelo ICMBio.

Objetivo Estratégico:
Implementar ações para a regularização fundiária e a redelimitação de limites da UC.

Indicadores
1. Área de terra pública na FLONA concedida para o ICMBio.
2. Área desapropriada de possíveis imóveis privados.
3. Indenização de benfeitorias.

Metas
1. 3.000 hectares até 2018.
2. 1.000 hectares até 2018.
3. Indenização das Benfeitorias, passíveis de serem pagas para regularização da terra, até 2018.

Atividades e normas
1. Formalizar os processos e efetivar a transferência das terras públicas para o ICMBIO.
2. Realizar Terras privadas a serem indenizadas;
3. Terras públicas (parte da União e parte da Terracap) invadidas com medidas de reintegração de
posse.
4. Levantar eventuais títulos de propriedade, com a respectiva extensão, as datas dessas ocupações e a
descrição das benfeitorias existentes, segundo a Instrução Normativa vigente, e promover a
regularização fundiária dos imóveis que forem de terras privadas e passíveis de desapropriação.
• Os dados levantados em propriedades eventualmente tituladas devem ser apresentados em
mapas planimétricos georreferenciados e Memorial Descritivo da área. Os dados devem
ser sistematizados.
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• Eventuais títulos de propriedade, com a respectiva extensão, as datas dessas ocupações e
a descrição das benfeitorias existentes;
5. Realização de pesquisas e análises da titularidade das terras;
5.1. Pesquisa de informações oficiais junto aos órgãos fundiários distritais e federais, sobre a
existência de concessões de uso, licenças de ocupação, projetos de assentamentos e
titularidade do Poder Público;
5.2. Análise da documentação cartorial para emissão de informações jurídicas sobre cadeia
dominial dos imóveis a serem eventualmente indenizados;
5.3. Levantamento de matrículas de imóveis confrontantes ao perímetro da UC junto aos
Cartórios de Registro de Imóveis da região; e
6. Realizar o georeferenciamento da UC, com reavivamento dos marcos físicos e elaboração de novo
memorial descritivo dos limites, tendo em visa o deslocamento dos limites da Área 1, verificados em
campo.
6.1.

Instalação de placas de sinalização de limites ao longo do perímetro da UC, em

especial nas intersecções com vicinais, cursos d’água e demais áreas de acesso.
7. Reavaliar os limites da Unidade e propor medidas para a sua efetivação.
• Deverá ser considerada a possibilidade de inclusão a área da margem esquerda do córrego
Currais na área I da FLONA e a margem direita do rio Descoberto a área III da FLONA.
• Deverá ser considerada a possibilidade de ajuste no limite excluindo as áreas que não
forem de interesse para a conservação, caso elas existam.
8. Firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre os proprietários ou posseiros de boa fé,
com a interveniência do MPF, visando viabilizar a recuperação das áreas particulares contidas na Zona
de Recuperação, até que a situação fundiária seja resolvida.

7.8 Programa de Fiscalização e Proteção
Objetivo
Estabelecer medidas de controle e fiscalização nos limites da FLONA, bem como, a
prevenção e o combate a incêndios florestais no interior da UC.

Objetivos Estratégicos:
Estruturar a Fiscalização e a proteção.
Indicadores
1. Número de fiscalizações realizadas.
2. Área atingida por incêndio na FLONA.

Metas
1. 12 dias de fiscalização por mês.
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2. 500 hectares queimados por ano.

Atividades e Normas
1. Melhor a estruturação da fiscalização e da proteção, visando diminuir a pressão e a degradação do
Cerrado da FLONA de Brasília e seu entorno: Extração de produtos madeireiros na Área IV,
incêndios/ queimadas em todas as Áreas, poluição por convergência do escoamento superficial da
cidade de Águas Lindas de Goiás – GO na Área 1, abertura de ramais e vias de acesso na Área 1,
Uso Público desordenado na Área 1, caça predatória e tráfico de animais em todas as Áreas,
atropelamento da fauna na DF 01 que limita a Área 1 da FLONA com o Parque Nacional de
Brasília, presença de animais domésticos em todas as Áreas, espécies exóticas/ invasoras em
todas as Áreas, isolamento das Áreas da FLONA em pequenos remanescentes do Cerrado,
pastoreio do gado na Área 3 principalmente nas áreas de campo de murundus e de Veredas;
2. Atualizar anualmente o Plano de Proteção: Fiscalização, Prevenção e Combate a Incêndios
Florestais.
3. Coibir os acessos clandestinos na FLONA.
4. Coibir a caça, o roubo de madeira e o parcelamento do solo.
5. Formar brigadas de incêndio para atender às demandas da FLONA, de acordo com as orientações
da COEM.
6. Manter os aceiros limpos e operantes no período de maior risco de incêndios.
7. Promover campanhas informativas dos riscos de incêndios para a biodiversidade.
8. Verificar periodicamente a necessidade de aquisição de equipamentos de prevenção e combate a
incêndios e primeiros socorros.
9. Fiscalizar os desmatamentos e focos de calor adotando o sensoriamento remoto e tecnologias
auxiliares;
3.1. Registro e avaliação de ocorrências; e
3.2. Realização de ações de fiscalização programadas;
10. Emissão de parecer sobre atividades produtivas no âmbito do processo de licenciamento
ambiental que afetem a FLONA e seu entorno;
6. Avaliar a eficácia de procedimentos de fiscalização, minimização de impactos ambientais e combate
a incêndios.
10. Manejar as populações das espécies da fauna exótica na FLONA tais como: porco, gato, cachorro,
boi, cavalo.
• Se for observado o comportamento de cães e gatos ferais, os indivíduos devem ser
monitorados e planejado sua captura e destinação adequada.
• Se for confirmada a presença de javali este deve ser erradicado.
• Os animais errantes devem ser capturados e encaminhados para os centros de Zoonoses.
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11. Buscar parceria com o projeto realizado pelo IBRAM para monitoramento da fauna atropelada nas
rodovias DF 001, VC 533, 541 e DF 445 que margeiam e que cruzam as áreas 1, 3 e 4 da FLONA
de Brasília.

7.9 Programa de Educação Ambiental e Comunicação
Objetivo
Fomentar atitudes de respeito e proteção aos recursos naturais e culturais da FLONA.

Objetivo Estratégico:
Implementar as ações de educação ambiental.

Indicadores
1. Número de projetos de educação ambiental em execução na FLONA
2. Número de participantes em eventos de sensibilização ambiental e mobilização social
Metas
1. Três projetos por ano até 2019.
2. 800 pessoas por ano até 2019.

Atividades
1. Firmar parcerias para a realização de atividades de Sensibilização e Informação Ambiental na
FLONA.
• Deverão ser identificadas e contactadas as escolas, universidades locais, ONG e outras
instituições que tenham interesse e potencial para desenvolver o projetos de
Sensibilização Ambiental.
• Os trabalhos desenvolvidos pelos parceiros deverão ocorrer em conjunto ou
supervisionados pela FLONA.
2. Elaborar e implantar um Projeto de Sensibilização Ambiental para a UC.
• O projeto poderá ter eventos de natureza distinta, como reuniões, debates, oficinas,
seminários, cursos, visitas orientadas, palestras, comemorações, representações teatrais,
eventos musicais, eventos esportivos, exposições dentre outros buscando envolver as
comunidades do entorno
• O Projeto deverá enfocar a importância da FLONA na região.
• Deverá ser prevista a realização de palestras, cursos, treinamentos e outros eventos, para
os agentes multiplicadores e comunidades. .
• Deverão ser realizadas nos períodos que antecedem a época de seca, campanhas de
sensibilização sobre incêndios florestais entre os usuários da FLONA de Brasília.
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Deverá ser elaborado material específico sobre o fogo e suas implicações ao meio
ambiente e indicar medidas preventivas, informar também como o cidadão deverá
proceder em casos de detecção de incêndios florestais.
4. Elaborar material educativo, interpretativo, informativo e de divulgação da UC.
• Deverá ser considerada a utilização de diferentes meios de comunicação, como:
apresentações, filmes, banners, placas, folhetos, cartilhas, cartazes, dentro outros julgados
apropriados.
• Os conteúdos deverão estar adaptados às especificidades de cada público alvo e/ou
localidade.
8. Estimular escolas para promover visitas orientadas na FLONA.
• As visitas deverão ter caráter educativo e de sensibilização às questões ambientais.
• As visitas deverão ser agendadas previamente.
• Os professores deverão ser previamente instruídos para se utilizarem das trilhas da
FLONA.
9. Estimular atividades com o Conselho Consultivo da FLONA como forma de multiplicar
informações sobre a Unidade.
10. Realizar campanhas de conscientização na mídia local.
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Anexo 01: Matriz F. O. F. A da Oficina de Planejamento Participativo da FLONA de Brasília.
Matriz: Forças X Oportunidade
AMBIENTE EXTERNO
OPORTUNIDADES
Existênc
Fontes
Existência
Organizaç
Demanda de
ia de
Alvo para
financiado
no local
ão
Demanda
60% da
projetos efetivação
Extensão
Demanda para
Parceria
ras de
de várias
Assistênci comunitár
da
população
como
das
rural
sementes/propág
com
projetos
instituiçõe
a Técnica
ia com
sociedad do Distrito
descobe compensaç
desenvolvida
ulos vegetais
Ministér ambientais
s para
(EMATE objetivos
e por
Federal para
rto
ões
por diversas
para produção
io
(Fundação
formalizaç
R, AGE)
afins á
serviços
água
coberto florestais.
instituições.
de mudas
Público Boticário,
ão de
unidade
naturais (abastecime
e
Decreto
FNMA,
parcerias
(ONGs)
nto)
produtor Distrital
B.B, etc.)
de água.

Associação de
moradores e
produtores áreas
II, III, IV.

FORÇAS

AMBIENTE INTERNO

Ser ocupada por
produtores/agricul
tores (Área III e
IV) como
interlocutores da
FLONA
Desenvolvimento
de projetos de
produção
sustentável e
recuperação e
educação - Área
IV

Possibilid
Possibilid
ade de
Possibilidade
ade de
ações
de ações
apoio aos
integradas
integradas produtores

Contençã
o da
urbanizaç Contenção
ão
da
exacerba urbanização
da
exacerbada

Possibilidade de
desenvolviment
o de atividades
de recuperação Parceria
de áreas
s com o
degradadas
projeto

Demanda Possibilidade
de
de
projetos desenvolvime
para estes
nto de
financiado atividades de
res
apicultura

Possibilid
Possibilid
ade de
Possibilidade
ade de
ações
de ações
apoio aos
integradas
integradas produtores

Contençã
o da
urbanizaç Contenção
ão
da
exacerba urbanização
da
exacerbada

Possibilidade de
desenvolviment
o de atividades
de recuperação Parceria
de áreas
s com o
degradadas
projeto

Demanda Possibilidade
de
de
projetos desenvolvime
para estes
nto de
financiado atividades de
res
apicultura

Possibilid
Possibilidade
ade de
de ações
apoio aos
integradas produtores

Contençã
o da
urbanizaç Contenção
ão
da
exacerba urbanização
da
exacerbada

Possibilidade de
desenvolviment
o de atividades
de recuperação Parceria Apoio aos
de áreas
s com o projetos da
degradadas
projeto
Área IV

Possibilidade
de expansão
Apoio aos
das
projetos
atividades já
da Área desenvolvida
IV
s

Comunidade
residente e do
entorno atuantes
(mobilizada)

Existência do
conselho
consultivo

Apicultura
como
potencial de
polinização
de áreas a
recuperar

Auxílio na
contenção
urbana

As
As
As
instituiçõ
instituiçõe
As
instituiçõe
es
s fazendo instituições s fazendo fazendo
parte do fazendo parte parte do
parte do
conselho do conselho
conselho conselho

Atividades
consolidad
as de
produção
agroecológ
ica e
agroflorest
al

Ser uma
Atuação
área
Proximida
Atuação
de
próxima á
Possibilidad
de com
do
órgãos
cidade para
e de
outras UCs
batalhão
de
atividades
estabelecime
possibilita
da
fiscalizaç escolares, de
nto de
ndo o
polícia
ão de
bicicleta,
corredores
fluxo
ambient ocupação
corrida,
ecológicos
gênico
al
irregular caminhada,
do solo
dentre
outras.
As
associações
desenvolven
do projetos
voltados a
recuperação
de áreas e
proteção de
APP
As
associações
desenvolven
do projetos
voltados a
recuperação
de áreas e
proteção de
APP
Atividades
voltadas à
recuperação
de áreas e
proteção de
APP

O
MPDFT
parceiro
e
fiscaliza
as ações
do
poder
público.

A população
sendo
visitante das
áreas da
FLONA
Entidades do
conselho
desenvolven
do projetos
que visem
estabelecime
nto de
corredores
ecológicos

A
Polícia
Ambien
tal
fazendo
parte do
conselh
o
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Ver neste
decreto a
possibilida
de de
recuperaçã
o de áreas
dentro da
Programa de
Parceria FLONA ou
Programas de
nos
proteção e
com
recuperação recuperação de
este
corredores
de nascentes áreas degradadas projeto ecológicos
Ver neste
decreto a
possibilida
de de
recuperaçã
o de áreas
dentro da
FLONA ou
nos
corredores
ecológicos

Contribui com os
serviços
ambientais que
beneficiam a
comunidade

Nascentes e áreas
de recarga

Buscar
fomentar as
áreas verdes
em locais de
nascentes e
recargas de
água, bem
como
corredores
ecológicos

Buscar
fomentar
as áreas
verdes em
locais de
nascentes
e recargas
de água,
bem como
corredores
ecológicos

Presença de
espécies raras,
endêmicas e
ameaçadas. I, III e
IV

Buscar
parceria
com
instituiçõe
s de
pesquisa
Buscar
parceria
com
instituiçõe
s de
pesquisa

Importantes
remanescentes de
cerrado
Corpo Técnico
(ICMBIO)

Recursos
Financeiros

Educação
ambiental como
instrumento de
gestão

Fomento à
boas
práticas
Fomento à
em
boas práticas relação ao
em relação ao
uso do
uso do solo
solo
Projetos
que
visem
educar a
sociedad
e quanto
ao bom
uso dos
recursos
naturais

Projetos que
visem
educar a
sociedade
quanto ao
bom uso da
água

Fazer
projeto que
visem a
conscientiza
ção dos
visitantes
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Fomentar a
recuperação
de áreas para
efetivar os
corredores
ecológicos

Uso múltiplo
sustentável dos
recursos naturais
Produção de
mudas de espécies
nativas (viveiro de
mudas).

Fazer
projeto que
visem a
conscientiza
ção dos
visitantes
Fazer
projeto que
visem a
conscientiza
ção dos
visitantes.
Constituir
espaços
mais
adequados
para apoiar
estes
visitantes.

Potencial para uso
público e visitação

Uso Público
(ciclistas,
escoteiros,
escolas, atletas)

Potencial de uso
de recursos não
madeireiros.

Desenvolvimento
de pesquisas na
FLONA. Área I,
II, III e IV.

Fomento a
pesquisas
sobre
espécies e
possibilidade
de
organização
social para o
desenvolvime
nto de
atividades
cooperativist
as
Desenvolv
er projetos
com
instituiçõe
s de
pesquisas
que
possam
ser
enviados à
editais
para
fomentar a
pesquisa
na
FLONA
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Presença dos
plantios
homogêneos ($$).
Existência de
atividade de
educação
ambiental
realizada pela
instituição e por
moradores na
FLONA.

Matriz: Fraquezas X Ameaças
AMBIENTE EXTERNO
AMEAÇAS

Ocorrência de fogo

Invasão para caça I
Acampamento de
e III e extração de
sem terras
madeira I e IV

Especulação
Imobiliária

Uso conflitante
do entorno impactos
negativos da zona
urbana
dinamizada

Fragmentação das
áreas naturais no
entorno.

Exigir nos
licenciamentos
ambientais das
estradas a
passagem de fauna
silvestre

Falta de recursos
($).

Vigilância muito
reduzida.

FRAQUEZAS

AMBIENTE INTERNO

Parceria com ONGs
Número de
servidores
insuficientes.
Fogo causado por
atividades no
interior.

Muita burocracia Trâmite de
processos.

Coordenação
regional distante Técnica/Financeira

Estrada - Pressão
sobre a fauna e
flora.

Buscar auxílio
com a Polícia
Ambiental

Buscar auxílio com
a Polícia Ambiental

Acúmulo e
depósito de lixo
clandestino (DF
001/com
estrutural)

Espécies exóticas
invasoras

Desarticulação
interinstitucional

Pouca efi
órgãos de f

Fazer par
não onerem
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Inexistência de
projetos de
Educação
Ambiental por
parte da UC.

Buscar auxílio com a
Polícia Ambiental

Informação e
comunicação com
a sociedade
insuficiente.

Visitação
desordenada.
Cobrança da entrada
Competições,
usuários usufruem
das áreas e não
deixam nada para a
FLONA
Ocupação de
grupos sem terra

Especulação
imobiliária no
interior da UC

Moradores da
FLONA (Espec.
Área II)

Interesses
conflitantes, falta
de unidade na
comunidade. Áreas
II e III

Delimitação da UC
que dificulta o
cumprimento dos
objetivos.

Cobrança da entrada
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Buscar auxílio com
a Polícia Ambiental

Volume II – Planejamento da FLONA de Brasília

79

Espécies invasoras
(beneficiadas pelos
plantios, pelo fogo
e pelas estradas).
Falta de
implementação de
parcerias.
Matriz: Fraqueza X Oportunidade
AMBIENTE EXTERNO
OPORTUNIDADES

Falta de
recursos ($).
FRAQUEZAS

AMBIENTE INTERNO

Extensão
rural
Existência (agroindústr
Organiza
local de
ia,
Assistên
ção
Demand
várias
agroecologi
cia
comunitá
a da
instituições
a,
Técnica ria com socieda
para o
desenvolvi (EMAT objetivos de por
estabelecim
mento
ER,
afins á serviços
ento de
humano e
AGE)
unidade naturais
parcerias
social (ONGs)
EMATER,
SEAGRI).

Parcerias
com troca
Parcerias
de
com troca
experiência
de
se
experiências
atividades e atividades
que não
que não
demandem demandem
recursos
recursos
financeiros financeiros
diretos
diretos

Parcerias
com
troca de
experiên
cias e
atividade
s que
não
demande
m
recursos
financeir
os
diretos

Parceira
com estes
órgãos para
auxiliar na
fiscalização
da FLONA

Parceira
com
estes
órgãos
para
auxiliar
na

Demanda
de 60% da
Demanda para
população
sementes/propá
do Distrito
gulos vegetais
Federal
para produção
para água
de mudas
(abastecim
ento)

Pagame
nto por
Serviço Pagamento
s
por
Ambien Serviços
tais
Ambientais

Existênci
a de
projetos
como
descober
to
coberto e
produtor
de água,
possíveis
de
expansão
para UC
Parcerias
com
troca de
experiên
cias e
atividade
s que
não
demande
m
recursos
financeir
os
diretos

Alvo para
efetivação
das
compensa
ções
florestais.
Decreto
Distrital

Fontes
financiad
oras de
projetos
Parceria
ambientai
com
s
Ministéri
(Fundaçã
o Público
o
Boticário,
FNMA,
B.B, etc.)

Apicult
ura
como
potencia
l de
poliniza
ção de
áreas a
recuper
ar

Atividade
s
consolida
das de
produção
agroecoló
gica e
agroflores
tal

Proximid
ade com
Atuaçã
o
Possibilida
o do
PNB/RE
de de
batalhã
BIO
estabelecim
o da
Contage
ento de
polícia
m
corredores
ambien
possibilit ecológicos
tal
a o fluxo
gênico

Ser uma
área
próxima á
cidade para
Atuação atividades
de órgãos escolares,
de
de
fiscalizaçã bicicleta,
o de
corrida,
ocupação
cavalo,
irregular caminhada,
do solo acampame
ntos,
observação
de pássaros
e flores.

Reversão Escrever
de multas projetos
à
para estas
FLONA entidades

Cobrança
de entrada

Vigilância
muito
reduzida.

Número de
servidores
insuficientes.

Parceir Parceira
a com com este
este
órgão
para
órgão
para
auxiliar
auxiliar
na
na
fiscalizaçã
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fiscaliza
ção da
FLONA

Fogo causado
por atividades
no interior.

fiscaliz
ação da
FLON
A
Projeto
voltado a
buscar
parceira
com estas
instituiçõ
es para
denuncia
r práticas
ilegais
Possibilid
ade de
parceria
com o
MPDFT
para
agilizar
processos
Possibilid
ade de
parceria
com o
MPDFT
para
agilizar
processos

Muita
burocracia Trâmite de
processos.

Coordenação
regional
distante Técnica/Fina
nceira

Realizar
parcerias
para
fomentar
atividades
de
educação
ambiental
Realizar
parcerias
Informação e
para
comunicação
fomentar
com a
atividades
sociedade
de
insuficiente.
comunicaçã
o

Inexistência
de projetos de
Educação
Ambiental
por parte da
UC.

Visitação
desordenada.

o da
FLONA

Realizar
parcerias
para
fomentar
atividade
s de
educação
ambienta
l
Realizar
parcerias
para
fomentar
atividade
s de
comunica
ção
Instituir
cobrança
de entrada
e aplicar o
programa
de uso
público
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Competições,
usuários
usufruem das
áreas e não
deixam nada
para a
FLONA

Ocupação de
grupos sem
terra

Especulação
imobiliária no
interior da
UC

Moradores da
FLONA
(Espec. Área
II)

Interesses
conflitantes,
falta de
unidade na
comunidade.
Áreas II e III

Instituir
cobrança
de entrada
e aplicar o
programa
de uso
público
Trabalhar
em
conjunto
para
fiscalizar
e
desmobili
zar as
ações dos
grupos
Sem-terra
Trabalhar
em
conjunto
para
fiscalizar
e
desmobili
zar as
aocupaçõe
s
irregulare
s
Trabalhar
em
conjunto
para
fiscalizar
e
desmobili
zar as
aocupaçõe
s
irregulare
s
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Delimitação
da UC que
dificulta o
cumprimento
dos objetivos.
Espécies
invasoras
(beneficiadas
pelos
plantios, pelo
fogo e pelas
estradas).
Falta de
implementaçã
o de
parcerias.
Matriz: Forças X Ameaças
AMBIENTE EXTERNO
AMEAÇAS

Ocorrência de fogo

FORÇAS

AMBIENTE INTERNO

Associação de moradores
e produtores áreas II, III,
IV.

Ser ocupada por
produtores/agricultores
(Área III e IV) como
interlocutores da FLONA

Desenvolvimento de
projetos de produção
sustentável e recuperação
e educação - Área IV

Invasão para caça I
Acampamento de
e III e extração de
sem terras
madeira I e IV

Auxílio em projetos de
educação sobre o uso do
Auxílio em projetos
fogo. Busca de
implantação de coleta
de educação
de resíduos sólidos
ambiental.

Denúncias ao
MPDFT

Especulação
Imobiliária

Uso conflitante
do entorno impactos
negativos da zona
urbana
dinamizada

Fragmentação das
áreas naturais no
entorno.

Implantação de
áreas verdes de
forma a compor o
corredor ecológico

Estrada - Pressão
sobre a fauna e
flora.

Acúmulo e
depósito de lixo
clandestino (DF
001/com
estrutural)

Espécies exóticas
invasoras

Denúncias

Denúncias ao
ICMBIO

Implantar projeto de
educação sobre a
espécies exóticas e
invasoras

Desarticulação
Po
interinstitucional órgã
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Comunidade residente e
do entorno atuantes
(mobilizada)

Existência do conselho
consultivo
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Auxiliar na denúncia de
atividades que causam
incêndios

Denúncias e atividades
que minimizem este tipo
de atividade

Denúncias ao
MPDFT

Denúncias e
atividades que
minimizem este
tipo de atividade

Denúncias e
atividades que
minimizem este
tipo de atividade

Denúncias e
atividades que
minimizem este
tipo de
atividade

Denúncias e
atividades que
minimizem este
tipo de atividade

Exigir que nos
licenciamentos
ambientais tenha a
proposição de
passagem de fauna

Denúncias e
atividades que
minimizem este tipo
de atividade

Contribui com os serviços
ambientais que beneficiam
a comunidade

Nascentes e áreas de
recarga

Presença de espécies raras,
endêmicas e ameaçadas. I,
III e IV

Realizar projetos
que visem
Realizar projetos
identificar a
que visem
ecologia e história
identificar a
natural das
ecologia e história
espécies e desta natural das espécies
forma saber com e desta forma saber
esta atividade
com esta atividade
impacta às
impacta às
populações
populações

Realizar projetos que
visem identificar a
ecologia e história
natural das espécies e
desta forma saber com
esta atividade impacta
às populações

Importantes remanescentes
Fiscalizar atividades que
de cerrado
causam incêndios
Direcionar
pessoal para
articulações com
órgãos do GDF
para retirada dos
acampamentos
Sem-terra

Corpo Técnico (ICMBIO)

Recursos Financeiros

Educação ambiental como
instrumento de gestão

Fazer parceria com
a APARD para dar
atenção aos locais
que são passivos de
composição de
corredor ecológico

Direcionar recursos para
atividades educativas
que minimizem os
riscos de incêndios

Realizar um programa
de educação ambiental
para todas as áreas da
FLONA

Realizar um
programa de
educação ambiental
para todas as áreas
da FLONA

Realizar um
programa de
educação
ambiental para
todas as áreas
da FLONA

Realizar um
programa de
Realizar um
educação
programa de
ambiental para educação ambiental
todas as áreas da para todas as áreas
FLONA
da FLONA

Realizar um
programa de
educação
ambiental para
todas as áreas da
FLONA

Realizar um
programa de
educação ambiental
para todas as áreas
da FLONA
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Uso múltiplo sustentável
dos recursos naturais

Produção de mudas de
espécies nativas (viveiro
de mudas).

Potencial para uso público
e visitação

Uso Público (ciclistas,
escoteiros, escolas, atletas)

Potencial de uso de
recursos não madeireiros.
Desenvolvimento de
pesquisas na FLONA.
Área I, II, III e IV.
Presença dos plantios
homogêneos ($$).

Existência de atividade de
educação ambiental
realizada pela instituição e
por moradores na FLONA.

Introduzir projeto
de recuperação e
áreas visando a
composição de
corredores
ecológicos
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Anexo 02: Memorial descritivo das Zonas das 4 Áreas da Floresta Nacional de Brasília.
Foi Utilizado o sistema de projeção UTM datum sirgas 2000 zona 23, tendo como base a imagem do
Distrito Federal de 2010 cedida pela Terracap.

Flona Área 1
Zona Primitiva - área 925 ha
Inicia na coordenada plana aproximada (c.p.a) E= 170.181 e N= 8.257.858, segue pelo limite da Flona
até a (c.p.a) E= 171.026 e N= 8.257.649, segue pela estrada interna da Flona até a (c.p.a) E= 172.241 e
N= 8.255.184, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.773 e N= 8.255.439 segue em linha reta até a
(c.p.a) E=172.982 e N=8.254.976 segue em linha reta passando pelas coordenadas: E= 172.426 e N=
8.254.085, E= 172.409 e N= 8.254.085, E= 172.449 e N= 8.254.108, E= 172.482 e N= 8.254.156, E=
172.524 e N= 8.254.143, E= 172.538 e N= 8.254.169, E= 172.540 e N= 8.254.171,E= 172.568 e N=
8.254.283, segue pela estrada interna da Flona até a (c.p.a) E= 172.993 e N= 8.254.247, segue pela
estrada interna da Flona até a (c.p.a) E= 172.993 e N= 8.254.247, segue pela estrada interna da Flona
até a (c.p.a) E= 172.345 e N= 8.252.569, segue em linha reta passando pelo setor administrativo da
Flona e APA de Descoberto até a (c.p.a) E= 172.203 e N= 8.252.548segue em linha reta até a (c.p.a)
E= 172.194 e N= 8.252.235, segue pela estrada interna da Flona até a (c.p.a) E= 171.788 e N=
8.252.256, segue pela estrada interna da Flona até a (c.p.a) E= 171.795 e N= 8.251.968, segue em
linha reta passando pelos pontos de (c.p.a) E= 171.650 e N= 8.252.123, (c.p.a) E= 171.499 e N=
8.252.093 (c.p.a) E= 171.383 e N= 8.251.709 localizado no limite da Flona, segue pelo limite da Flona
até a (c.p.a) E= 170.737 e N= 8.252.094, segue pela estrada interna da Flona passando pelas (c.p.a) E=
171.045 e N= 8.252.137, (c.p.a) E= 171.693 e N= 8.252.533(c.p.a) E= 71.407 e N= 8.253.126 (c.p.a)
E= 171.681 e N= 8.253.200, segue em linha reta até a (c.p.a) E=171.945 e N=8.253.492 localizada no
campo de murumdu, segue em linha reta até passando pelas coordenadas E= 171.758 e N=
8.253.498(c.p.a), E=171.945 e N=8.253.492(c.p.a) e E= 171.951 e N= 8.253.762, segue pela estrada
interna da Flona passando pelas coordenadas E= 171.678 e N= 8.253.772, E= 171.457 e N=
8.254.890, E= 171.248 e N= 8.254.903, E= 171.152 e N= 8.254.829, E= 170.005 e N= 8.255.105, E=
169.640 e N= 8.254.301, E=168.327 e N= 8.253.514, E= 168.153 e N= 8.253.861, segue pela trilha
que corta o Ribeirão das Pedras até a (c.p.a) E= 168.095 e N= 8.255.012, segue pela estrada interna da
Flona passando pelas coordenadas: E= 168.651 e N= 8.255.226, E= 170.109 e N= 8.255.683, E=
171.162 e N= 8.255.602, E= 171.151 e N= 8.255.834, E= 170.676 e N= 8.256.795, E= 170.508 e N=
8.256.962, E= 169.831 e N= 8.257.066, E= 170.184 e N= 8.257.859, segue pelo limite da Flona até o
ponto inicial.
Zona de Manejo Florestal, área - 2431 ha
Área 1
Inicia na (c.p.a) E= 170.179 e N= 8.257.859, segue pelo limite da Zona Primitiva até a (c.p.a) E=
170.725 e N= 8.252.109, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 168.790 e N= 8.258.109, E=
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168.790 e N= 8.258.007, E= 169.281 e N= 8.257.988, E= 169.309 e N= 8.258.053, segue pelo limite
da Flona até o ponto inicial.
Área 2
Inicia na (c.p.a) E= 170.976 e N= 8.257.661, segue pelo limite da Zona Primitiva até a (c.p.a) E=
172.359 e N= 8.252.560, segue pelo limite da Zona de Uso Público até a (c.p.a) E=172.386 e N=
8.251.951,segue pelo limite da Zona de Uso Especial até o a (c.p.a) E= 172.418 e N= 8.251.697, segue
pelo limite da Zona de Uso Conflitante até a (c.p.a) E= 172.763 e N= 8.251.818, segue pelo limite da
Flona até o ponto inicial.
Área 3
Inicia na (c.p.a) E= 172.282 e N= 8.251.624, segue pelo limite da zona de Uso Especial (c.p.a) E=
172.196 e N= 8.252.242, segue pelo limite da Zona Primitiva até a (c.p.a) E= 171.791 e N= 8.251.969,
segue pelo limite da Zona de Uso Conflitante até a coordenada inicial.
Zona de Uso Conflitante - área 27 ha
Área 1 (norte da Flona)
Inicia na (c.p.a) E= 168.782 e N=8.258.103, segue em linha reta até a (c.p.a) E=168.778 e
N=8.258.006, segue em linha reta até a (c.p.a) E=169.279 e N= 8.257.979, segue em linha reta até a
(c.p.a) E=169.285 e N=8.258.057.
Área 2 (Cetas)
Inicia na (c.p.a) E= 172.205 e N= 8.252.548, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.356,828 e N=
8.252.545, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.355 e N= 8.252.389, segue em linha reta até a
(c.p.a) E=172.200 e N= 8.252.396, segue em linha reta até a coordenada inicial.
Área 3 (linha de Transmissão)
Inicia na (c.p.a) E= 172.762 e N=8.251.817, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 172.430 e N=
8.251.654, segue em linha reta até a (c.p.a) E=172.416 e N= 8.251.698, segue em linha reta até a
coordenada inicial.
Área 4
Inicia na (c.p.a) E= 171.821,023 e N= 8.251.444, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 171.383 e
N= 8.251.704, segue pelo limite da zona primitiva até a (c.p.a) E= 171.794 e N= 8.251.966, segue pelo
limite da zona de manejo florestal até a coordenada inicial.
Zona de Uso Público - área 15 ha
Inicia na (c.p.a) E= 172.357 e N=8.252.546, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.617 e N=
8.252.544 segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.616 e N= 8.251.955 segue em linha reta até a (c.p.a)
E= 172.385 e N= 8.251.951 segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.390 e N= 8.252.330 segue em
linha reta até a (c.p.a) E= 172.353 e N= 8.252.329 segue em linha reta até a (c.p.a) inicial.
Zona de Uso Especial – área 14 ha
Inicia na (c.p.a) E= 172.201 e N= 8.252.396, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.354 e N=
8.252.390, segue em linha reta até a (c.p.a) E=172.352 e N=8.252.333, segue em linha reta até a (c.p.a)

Volume II – Planejamento da FLONA de Brasília

87

E= 172.391 e N= 8.252.330, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.396 e N= 8.251.752, segue em
linha reta até a (c.p.a), E= 172.434 e N= 8.251.653, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 172.275
e N= 8.251.598, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.249 e N= 8.251.723, segue em linha reta até a
(c.p.a) E= 172.196 e N= 8.252.185, segue em linha reta até a coordenada inicial.

Flona Área 2
Zona de Uso Conflitante, área - 917 ha
Inicia na (c.p.a) E= 173.389 e N= 8.255.959, segue por uma estrada sem pavimentação, limite do
Parque Nacional de Brasília até a (c.p.a) E=177.764 e N= 8.255.921, segue sentido sul contornando
pela mata de APP do córrego do veado até (c.p.a) E= 177.809 e 8.252.864, segue sentido oeste pela
mata de APP do córrego Cana do Reino até a (c.p.a) E=175.570 e N= 8.253.263, segue pelo limite a
Flona até o ponto inicial.
Zona de Recuperação, área – 81 ha
Inicia na (c.p.a) E= 177.751 e N= 8.255.914, segue pelo limite da Flona no sentido horário até a c.p.a)
E=175.577 e N= 8.253.257, segue pela APP do córrego do Reino e depois córrego do Veado até o
ponto inicial da descrição.

Flona Área 3
Zona Primitiva, área -335 ha
Área 1 (sul)
Inicia na (c.p.a) E= 156.479 e N=8.262.252, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 156.166 e
N=8.260.509, segue pela margem doa represa até a (c.p.a) E= 155.402 e N=8.260.870, segue pela APP
do córrego Chapadinha até a (c.p.a) E= 156.476 e N= 8.262.244, segue pelo limite da Flona até a
coordenada inicial.
Área 2 (Noroeste)
Inicia na (c.p.a) E= 153.134 e N=8.265.113, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 156.087 e
N=8.270.092, segue sentido sul pela área inundada até a (c.p.a) E=153.515 e N=8.265.315 segue pela
APP do córrego cortado até a coordenada inicial.
Zona de Manejo Florestal, área - 92 ha
Inicia na (c.p.a) E= 154.301 e N=8.263.353 segue em linha reta até a (c.p.a) E=155.025 e N=
8.263.413, segue em linha reta até a (c.p.a) E=155.095 e N=8.262.343 segue em linha reta até a (c.p.a)
E=154.431 e N=8.261.850, segue em linha reta a coordenada inicial.
Zona de Uso Especial, área - 1 ha
Circulo localizado na coordenada central (c.p.a) E=153.347 e N=8.260.800
Zona de Recuperação, área - 1594 ha
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Inicia na (c.p.a) E= 152.678 e N=8.263.246, segue pelo limite da zona de Uso conflitante até a (c.p.a)
E= 153.886 e N=8.265.085, segue pelo limite da zona primitiva até a (c.p.a) E=153.684 e
N=8.265.192, segue pelo limite da zona de Uso conflitante até a (c.p.a) E=153.483e N=8.265.555,
segue pelo limite da zona primitiva até a (c.p.a) E= 153.403 e N=8.266.455, segue pelo limite da zona
de Uso conflitante até a (c.p.a) E= 153.362,e N=8.267.596, segue pelo limite da zona primitiva até a
(c.p.a) E= 153.926e N=8.268.750, segue pelo limite da zona de Uso conflitante até a (c.p.a) E=
154.812e N=8.269.596, segue pelo limite da zona primitiva até a (c.p.a) E= 156.048 e N=8.270.039,
segue pelo limite da zona de Uso conflitante até a (c.p.a) E=156.276,e N=8.269.945, segue pelo limite
da Flona até a (c.p.a) E=156.517e N=8.265.797, segue pelo limite da zona de Uso conflitante até a
(c.p.a) E=156.491e N=8.265.300, continua pelo limite da Flona até a (c.p.a) E=155.497e
N=8.263.474,, segue pela estrada interna da flona até a coordenada inicial.
Zona de Uso Conflitante, área - 1.130 ha
Área 1
Inicia na (c.p.a) E=155.037 e N=8.263.417 segue em linha reta até a (c.p.a) E=155.515 e
N=8.263.459, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E=156.478 e N=8.262.263, segue pelo limite da
zona primitiva até a (c.p.a) E=155.426 e N=8.260.893, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a)
E=153.111 e N=8.265.080, segue pelo limite da zona primitiva até a

(c.p.a) E=153.889 e

N=8.265.086, contorna a área degradada, contorna a ETE da Caesb continua contornando a área
degradada, e segue pela estranha interna da Flona até a (c.p.a) E=152.962 e N=8.263.997, segue em
linha reta até a (c.p.a) E=152.657 e N=8.263.232, segue pela estrada até a (c.p.a) E=154.307 e
N=8.263.357, segue pela zona de manejo Florestal até a coordenada inicial.
Área 2
Inicia na (c.p.a) E= 153.672 e N=8.265.199, segue pelo limite da zona primitiva até a (c.p.a)
E=153.483 e N=8.265.538, segue em linha reta até a (c.p.a) E=153.672 e N=8.265.526, segue em linha
reta até a (c.p.a) E=153.724 e N=8.265.418, segue em linha reta até a (c.p.a) E=153.742 e
N=8.265.273, segue em linha reta até a (c.p.a) E=153.696 e N=8.265.233, segue em linha reta até a
coordenada inicial.
Área 3 (posto de gasolina)
Inicia na (c.p.a) E=156.530,787 8.265.802, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 156.485 e
N=8.265.272, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 156.373 e N=8.265.280, segue em linha reta até a
(c.p.a) E=156.411 e N=8.265.815, segue em linha reta até a coordenada inicial.
Área 4 (córrego Zé Pires)
Inicia na (c.p.a) E=153.413 e N=8.266.450, segue pelo limite da zona primitiva até a (c.p.a)
E=153.361 e N=8.267.611, segue pela estrada interna até a (c.p.a) E=154.116 e N=8.267.377, segue
em linha reta até a (c.p.a) E=154.191 e N=8.267.427, segue em linha reta até a (c.p.a) E=154.570 e
N=8.267.417, segue em linha reta até a (c.p.a) E=154.889 e N= 8.267.163, segue em linha reta até a
(c.p.a) E=155.118 e N=8.266.328, segue em linha reta até a (c.p.a) E=154.707 e N=8.266.064 segue
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em linha reta até a (c.p.a) E=154.614 e N=8.266.196, segue em linha reta até a (c.p.a) E=154.183 e
N=8.266.021, segue em linha reta até a (c.p.a) E=154.074 e N=8.266.313 segue em linha reta até a
(c.p.a)E=153.690 e N=8.266.420, segue em linha reta até a (c.p.a) E=153.413 e N=8.266.452 segue
em linha reta até a coordenada inicial.
Área 5 (noroeste)
Inicia na (c.p.a) E=154.836 e N=8.269.582, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 154.902 e
N=8.269.546, segue em linha reta até a (c.p.a) E=154.017 e N=8.268.716, segue em linha reta até a
(c.p.a) E=153.942 e N=8.268.747, segue pelo limite da zona primitiva até a coordenada inicial.
Área 6 (nordeste)
Inicia na (c.p.a) E=156.086 e N=8.270.098, segue pelo limite da flona até a (c.p.a) E=156.307 e
N=8.269.937, segue em linha reta até a (c.p.a) E=156.058 e N=8.270.000, segue em linha reta até a
coordenada inicial.

Flona Área 4
Zona Primitiva, área - 324ha
Área 1 (sul)
Inicia na (c.p.a) E=160.416 e N=8.266.709, segue pela estrada interna da Flona até a (c.p.a) E=
162.314 e N=8.267.024, segue em linha reta até a (c.p.a)E= 162.342 e N=8.266.854 segue em linha
reta até a (c.p.a)E=163.060 e N=8.266.888 segue em linha reta até a (c.p.a)E=165.211 e N=8.266.487
segue em linha reta até a c.p.a)E=162.496 e N=8.266.155, segue contornando a área de eucaliptos até
a (c.p.a)E=160.056 e N=8.265.981, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a)E= 160.022 e N=8.265.981,
segue por uma distancia de 25 metros da estrada que vai para CAESB até a (c.p.a)E=160.061, e N=
8.266.044, segue em linha reta passando pelas (c.p.a)E=160.341 e N=8.266.150, (c.p.a)E=160.341 e
N=8.266.285 (c.p.a)E=160.230 e N=8.266.266 (c.p.a)E=160.239 e N=8.266.188, segue por uma
distância de 25 metros da estrada até o limite da Flona na (c.p.a)E=160.239 e N=8.266.188, segue pelo
limite da Flona até a (c.p.a)inicial.
Área 2
Inicia na (c.p.a) E=161.213 e N=8.268.286, segue pela APP córrego Bucanhão até a (c.p.a) E=
161.948 e N=8.268.755, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 162.074 e N=8.268.697, segue
contornando a área de eucalipto até a (c.p.a) E= 161.324 e N= 8.267.629, segue em linha reta até a
(c.p.a) E=161.217 e 8.267.657, contorna a PAA do afluente do córrego Bucanhão até a (c.p.a)
E=161.004 e N= 8.267.787, segue em linha reta até a coordenada inicial.
Zona de Manejo Florestal, área – 1.411 ha
Área 1 (sul)
Inicia na (c.p.a) E= 163.180 e N=8.265.324, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E=159.880 e
N=8.265.721, contorna os eucaliptos até a (c.p.a) E= 160.068 e N=8.265.981, segue em linha reta
até(c.p.a) E= 161.805e N=8.266.089, segue pela estrada interna da flona até a coordenada inicial.
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Área 2
Inicia na (c.p.a) E=163.170 e N=8.265.323, segue pelo limite da flona até a (c.p.a) E=162.190 e
N=8.265.284, segue pela zona primitiva até a (c.p.a) E=163.100 e N=8.266.187, segue em linha reta
até a coordenada inicial.
Área 3
Inicia na (c.p.a) E=164.150e N=8.265.408, segue pelo limite da Flona até a 163.247 e N=8.265.330,
segue em linha reta até a (c.p.a) E=163.100 e N=8.267.136, segue em linha reta até a (c.p.a)
E=164.921 e N=8.267.275, segue pela trilha até a (c.p.a) E=164.813 e N=8.266.727, segue pelo limite
da Flona até a (c.p.a) E=164.273 e N=8.265.523, segue em linha reta até a (c.p.a) E=164.142 e
N=8.265.516, segue em linha reta até a coordenada inicial.
Área 4 (linha de transmissão)
Inicia na (c.p.a) E=164.636 e 8.269.157, segue em linha reta até a (c.p.a) E=163.100 e N=8.267.205,
segue em linha reta até a (c.p.a) E= 162.892 e N=8.269.774, segue pelo limite da Flona até a
coordenada inicial, exclui dessa área a onde passa a linha de transmissão que é a Zona de Uso
Conflitante.
Área 5 (norte)
Inicia na (c.p.a) E=162.923 e N=8.269.072, segue pela Estrada no interior da Flona até a (c.p.a)
E=161.480 e N=8.269.242, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 162.877 e N=8.269.774, segue
em linha reta até a coordenada inicial.
Área 6
Inicia na

(c.p.a) E=160.801 e N=8.267.599 segue em linha reta até a (c.p.a) E=160.914 e

N=8.267.555 segue em linha reta até a (c.p.a) E=160.909 e N=8.267.462 segue em linha reta até a
(c.p.a) E=161.068 e N=8.266.999, segue pela trilha até a (c.p.a) E= 161.461 e N=8.267.114, segue em
linha reta até a (c.p.a) E=161.328 e N=8.267.627, segue pelo limite da zona primitiva até a (c.p.a)
E=162.066 e N=8.268.710, segue pela estrada interna da Flona até a (c.p.a) E= 162.938 e
N=8.268.558, segue em linha reta até a coordenada inicial.
Zona de Recuperação, área -19 ha
Inicia na (c.p.a) E= 164.817 e N=8.266.700, segue em linha reta até a (c.p.a) E=164.925 e
N=8.267.262 segue em linha reta até a (c.p.a) E=165.269 e N=8.267.296, segue pelo limite da Flona
até a coordenada inicial.
Zona de Uso Conflitante, área - 228 ha
Área 1 (Caesb)
Inicia na (c.p.a) E=159.894 e N=8.265.743, segue pela estrada interna da flona divisa com os
eucaliptos até a (c.p.a) E=160.073 e N=8.265.979, segue em linha reta até a (c.p.a) E=160.025 e
N=8.265.977, segue pelo limite da Flona até a coordenada inicial.
Área 2 (Caesb)
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Inicia na (c.p.a) E=160.055 e N=8.266.041, segue numa faixa de 25 metros da estrada até a (c.p.a) E=
160.261 e N=8.266.128, segue em linha reta até a (c.p.a) E=160.332 e N=8.266.284 segue em linha
reta até a (c.p.a) E= segue em linha reta até a (c.p.a) E=160.238 e N=8.266.266, segue em linha reta
até a (c.p.a) E=160.089 e N=8.266.103, segue pelo limite da Flona até a coordenada inicial.
Área 3 (Noroeste da flona)
Inicia na (c.p.a) E=160.796 e N=8.267.597, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E=161.494 e
N=8.269.259, segue em linha reta até a (c.p.a) E=161.533 e N=8.269.277, segue por uma estrada sem
pavimentação com aproximadamente 80 metros de largura até o limite da Flona na coordenada
(c.p.a)E=161.764 e N=8.269.756, da (c.p.a) E=161.533 e N=8.269.277,segue pela estrada até a (c.p.a)
E=162.894 e N=8.269.086, desse pela estrada que corta a Flona até a coordenada (c.p.a)E=162.933 e
N=8.268.565, daí segue contornando a Zona de Manejo Florestal até a (c.p.a) E=162.068 e
N=8.268.710, segue pelo limite da Zona Primitiva até a (c.p.a) E=161.328 e N=8.267.629, segue pelo
limite da Zona de Manejo Florestal até a (c.p.a)inicial.
Área 4 (posto policial e estande de tiro)
Inicia na (c.p.a) E=164.282 e N=8.265.511, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E=164.155 e
N=8.265.389, segue em linha reta até a (c.p.a) E=164.153e N= 8.265.508, segue me linha reta até a
coordenada inicial.
Área 5 (estradas)
Faz parte da zona de uso conflitante a estrada interna da flona que inicia na (c.p.a) E=163.204 e
N=8.265.339 finaliza na (c.p.a) E=162.908 e N=8.269.779, inicia na (c.p.a) E= 163.074 e
N=8.267.186, finaliza na (c.p.a) E=166.401 e N=8.267.434, linha de transmissão inicia na (c.p.a)
E=166.389 e N=8.267.576, finaliza na (c.p.a) E=165.205 e N=8.269.198, inicia na coordenada (c.p.a)
E=161.484 e N=8.269.245, segue com uma largura de 30 metros até a (c.p.a) E=161.535 e
N=8.269.283 e finaliza na (c.p.a) E=161.762 e N=8.269.758com uma largura de 80 metros.
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