
ATA da Reunião Técnica 
Plano de Manejo do Parque Ecológico Ezechias Heringer 

 
Local: Auditório da Administração Regional do Guará 
Horário: 9:00 às 13:00 
Data: 01 de Agosto de 2009 
 
Antes de iniciar a reunião, foi feito um questionamento por parte do Sr. Eriel Sinval 
Cardoso sobre se o evento era uma audiência pública ou reunião técnica. A Sra. 
Valéria esclareceu que aquele evento era uma reunião técnica, uma vez que faz parte 
do processo de planejamento de áreas protegidas reuniões e eventos participativos 
como aquele. O Sr. Eriel interrompeu novamente a apresentação dizendo que no 
jornal saiu uma notícia que aquele evento consistia de uma audiência pública e que 
como tal não era representativa, considerando a população do Guará. A Sra. Valéria 
novamente esclareceu que o evento era uma reunião técnica e que os presentes 
foram convidados, destacando que mesmo àqueles que não foram convidados 
também eram bem-vindos, porém não consistia em audiência pública. Esclarecimento 
feito, o assunto da reunião e os trabalhos foram retomados. Desta forma, a reunião 
técnica, prevista para as 9:00h, foi iniciada às 9:40h com a apresentação resumida das 
informações já contidas no diagnóstico ambiental (versão preliminar) do Parque 
Ecológico Ezechias Heringer (Parque do Guará) pelo geólogo Carlos Christian Della 
Giustina. A apresentação contemplou informações relativas aos aspectos físicos, 
bióticos e antrópicos do parque. Após o devido esclarecimento das dúvidas quanto ao 
diagnóstico feita por alguns presentes, deu-se a continuidade da reunião pela 
coordenadora geral do trabalho, Valéria Saracura, a qual apresentou a metodologia da 
dinâmica que foi desenvolvida no decorrer do encontro (Metaplan, com utilização de 
tarjetas). A dinâmica de grupo teve como principal objetivo, a definição de um 
planejamento estratégico para a elaboração futura do programa de uso público do 
parque e conseqüente consolidação do plano de manejo. Antes, foram esclarecidos 
alguns conceitos referentes às questões envolvidas na problemática da elaboração do 
produto (tais como, o conceito de áreas sensíveis, setorização do parque, dentre 
outros). Em seguida da apresentação realizada pela equipe técnica da Geo Lógica, 
foram abertas inscrições para o direcionamento de perguntas pelos representantes 
das lideranças locais e da comunidade presentes, de modo a esclarecer dúvidas 
existentes, complementar os conhecimentos existentes sobre o Parque, além de expor 
idéias e opiniões. Antes de iniciar os trabalhos em grupo, foram feitas as 
apresentações individuais dos participantes. Várias pessoas presentes começaram a 
debater sobre a presença de chacareiros, um dos aspectos mais polêmicos do 
Parque. Com isso, a Sra. Valéria solicitou que os participantes se concentrassem 
apenas na apresentação do nome e da instituição que estava representando na 
reunião e que, caso quisesse falar mais, se inscrevesse. Após o término das 
apresentações foram feitas as inscrições e a sra. Valéria explicou que cada um teria 2 
minutos para manifestar e se coubesse esclarecimento os técnicos da Geo Lógica 
teriam 1 minuto para respostas. Desta forma, iniciaram-se as manifestações: 

- Vô Judson: morador do Guará há mais de 30 anos, luta pelo parque e já 
plantou centenas de mudas de árvores para reflorestamento. Quer o fornecimento de 
mais para continuar sua ação, ele destacou a necessidade de obter mudas de buriti 
para continuar o seu trabalho. 

- Sr. Expedito Veloso: Comentou que sentiu a necessidade de maior 
detalhamento na apresentação do diagnóstico, pois o mesmo foi constituído 
essencialmente por informações secundárias e que o número de chacareiros 
apresentado não estava correto. O Sr. Christian ressaltou que no Plano de Trabalho 
aprovado pelo IBRAM consta a utilização de informações secundárias para a 
realização do diagnóstico ambiental, tendo sido realizado por parte da empresa 
contratada diversas complementações de campo, como o inventário do Podocarpus, 



das áreas degradadas e do meio físico, tendo a Geo Lógica já realizado além do 
proposto, uma vez que foram realizados novos levantamentos de campo para a 
aquisição das informações referentes ao parque. Ressaltou ainda que a empresa vem 
cumprindo todas as atividades do Plano de Trabalho aprovado. O levantamento dos 
chacareiros apresentado teve como base o Relatório Técnico N° 29/2008 
NUTESOLO/GETEC, fornecido pelo Administrador do Parque. 

- Sr. Bruno: Ex-morador do Lago Sul e residente há 3 anos no Guará, ressaltou 
a atuação eficiente do governo do DF na retirada de invasores de áreas públicas no 
Lago Sul. Esclareceu, entretanto, que os diversos usos atuais do parque deverão ser 
ponderados e avaliados com cuidado. 

- Sr. Getúlio: Morador do Guará há mais de 30 anos, manifestou-se contra as 
invasões no parque e que o GDF deve se posicionar quanto às ocupações irregulares.  

- Sr. Marcelo: Chacareiro, falou sobre o impacto da Linha Verde nas nascentes 
do parque, a exclusão de áreas do parque no PDL e futura urbanização das mesmas, 
e contou que fez diversas denúncias há 10 anos nos órgãos responsáveis sobre a 
degradação do parque. 

- Sr. Guto: Lembrou inicialmente aos presentes que era uma reunião técnica e 
deu a sugestão de que o plano de manejo contemple diferentes cenários em sua 
proposta de uso público, seja com a presença dos chacareiros, com a retirada dos 
mesmos, com áreas de lazer ou não, etc. Ressaltou ainda, a interrupção da conexão 
entre o parque e a Reserva Ecológica devido a construção da Linha Verde e da 
Interbairros. Por último, falou sobre a necessidade de manter o diálogo com o GDF. 

- Sr. Gilson: Gostaria de ter mais acesso aos dados técnicos relativos ao 
diagnóstico. Também citou a necessidade de verificar as interferências de informações 
relativas a construção da via Interbairros, da via Linha Verde, ao PDOT e focar o 
estudo nestas questões. Por último, ressaltou novamente a importância da área 
protegida em questão 

- Sr. Adolfo Fuica: Levantou a questão da dúvida com relação a poligonal 
correta do parque e da mudança da Reserva Ecológica do Guará para a categoria de 
Reserva Biológica. Solicitou a Geo Lógica que considerasse os levantamentos da 
HIDROGEO realizados no parque. Foi esclarecido pela equipe técnica que tais 
levantamentos estão sendo considerados no diagnóstico. 

- Sr. Rafael: funcionário do GDF lotado na Administração Regional do Guará, 
ressaltou a necessidade da realização de reuniões cada vez mais claras quanto a 
existência de informações relevantes e disponibilizou-se para esclarecer sobre os 
trabalhos relativos a Interbairros, o qual tem bastante conhecimento a respeito, apesar 
de não ter atuado diretamente.  

- Sra. Alcina: Pede a realização de uma reunião com os representantes 
responsáveis de fato do governo do DF. 

- Sr. Gabriel: da ONG IPOEMA - Instituto de Permacultura – e morador do 
Guará. Novamente, fala sobre a necessidade primeira de identificar a poligonal exata 
do parque e disponibiliza-se para colaborar através do instituto com programas de 
educação ambiental, conscientização ecológica e diz que tem proposta de 
esgotamento sanitário ecológico que pode ser aplicada na área ocupada pelos 
chacareiros. 

- Sr. Waterman: Referiu-se a presença de poucas pessoas na reunião e que o 
GDF deve ser pressionado para tomar partido na questão do Parque do Guará.  

- Sr. Severino: Morador pioneiro do Guará, falou sobre uma lei que diz que os 
chacareiros seriam indenizados, mas que foi vetada pelo TJDFT. 

- Sr. Zé Carlos: Falou sobre a retirada da Área 28A confirmada pelo PDOT de 
2009. Com relação a Área 28 (ocupada pelos chacareiros), afirmou ter feito o pedido 
da planta da área à TERRACAP, mas o órgão não forneceu alegando que a mesma 
estaria em processo de mudança. 

Após as manifestações individuais e os esclarecimentos necessários que 
ocorreram até às 11:20h, foi realizado um  intervalo de 15 minutos para lanche. Desta 



forma, os trabalhos foram retomados para a realização da discussão em grupos sendo 
que os participantes foram divididos em 2 grupos, que trataram dos assuntos  
indicados abaixo: 

 Grupo 1 – Uso Público (Educação Ambiental), Ações Gerenciais e 
Infra-estrutura. 

 Grupo 2 – Pesquisa, Proteção, Recuperação, Ações Gerenciais e 
Infra-estrutura. 

As discussões em grupo duraram aproximadamente 60 minutos. Na 
oportunidade foram identificadas pelos participantes, as ações, os responsáveis, os 
locais de atuação e os parceiros para os temas especificados em cada grupo, 
conforme apresentado no Anexo 1 abaixo. Às 12:40 horas o funcionário responsável 
pela segurança da Administração Regional do Guará solicitou que o evento fosse 
encerrado, pois o auditório estava reservado apenas até as 12:00 horas. A 
apresentação das sugestões de cada grupo foi feito em plenária, quando todos os 
participantes tiveram a oportunidade de obter os esclarecimentos e fazer as  devidas 
complementações. Os resultados do Grupo 1 foram apresentados pela Sra. Alcina e 
do Grupo 2, pelo Sr. Bruno. O resultado das discussões foi transcrito nos quadros 
apresentados no Anexo 1. A lista de presença encontra-se no Anexo 2. 

 
 



ANEXO 1 – Ações Apontadas como Prioritárias pelos Atores Sociais para o Parque do Guará 
GRUPO 1 – Uso Público (Educação Ambiental), Ações Gerenciais e Infraestrutura 

 
 
 
 

AÇÃO ONDE/SETOR RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

Criação do Conselho Gestor do Parque Todos (8) 
IBRAM / COMUNIDADE / ADM. 

GUARÁ / GDF 
Toda Sociedade / IPOEMA 

Criar Centro de Educação Ambiental Setor 8 
IBRAM / GOVERNO / ONGS / 

COMUNIDADE / SINDIRETA(DF) 

Faculdades / Sindireta / 
ASPOLO / JUMPAG / 
Associação do Guará 

Implantação do Orquidário Ao lado do mirante (8) CÔMITE / AGTHA / SAPEG Dan Herbert 

Criação de Trilhas: interpretativas, pontes, 
sinalização, tablados - 12 km 

Todos: murundus - 
tablados suspensos/ mata 

galeria - tablados/ 
campos úmidos... 

CONSELHO GESTOR / IBRAM / 
SOCIEDADE 

Empresas / Park Shopping / 
Sociedade 

Implantar ciclovia circundando o Parque e 
pista de cooper 

Todos IBRAM E SOCIEDADE Toda a sociedade 

Colocar lixeiras, bebedouros e banheiros Áreas de uso IBRAM Toda sociedade 

Plantar Buritizeiros Nas áreas adequadas IBRAM  

Recuperação da Fauna e Flora\ Nascentes Todas IBRAM / SOCIEDADE CIVIL  

Promover ampla participação da comunidade 
na elaboração do Plano de Manejo 

Todas GDF E EMPRESAS PRIVADAS  

Implementar o Museu Ezechias Heringer Todos (8) IBRAM Jardim Botânico de Brasília 

Recuperar o Córrego do Guará e repovoar 
com peixes nativos 

   

Implementação integral do Parque conforme 
as leis que o criam. Retirada de todos 
ocupantes indevidos. 

   

Criação da Ponte Ecológica p/ Linha Verde 
que passa p/ córrego do Guará/Est. Par. Tag 

   

Desobstruir as áreas a serem recuperadas    

Preservação de todas as nascentes    



 
 
 

GRUPO 2 – Pesquisa, Proteção, Recuperação, Ações Gerenciais e Infraestrutura 
 
 

AÇÃO ONDE/SETOR RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

Fazer consulta pública antes da aprovação do 
PM 

   

Divulgar o PEEH - ADM. Do Guará    

Estudar e difinir a poligonal Toda a poligonal Governo do Distrito Federal 
Geo Lógica / JC Gontijo / Empresas em 
geral / UnB 

Monitorar os impactos da Linha Verde e da 
via Interbairros no parque. 

4, 5, 7 e 11 GDF UnB / CAESB / ADASA / DER / MPDFT 

Implementar (grupo) brigada para 
manutenção, prevenção e combate inicial aos 
incêndios florestais. 

Toda a poligonal 
IBRAM / CBMDF / Defesa 

Civil 
IPOEMA / PREVFOGO / IDA / MAG 

Revegetar as áreas degradadas 
Zonas de 

conservação 
IBRAM 

Conselho Gestor RA / Escolas / Novacap / 
Empresas / Comunidades 

Estudar a dinâmica da combustão 
expontânea nas áreas de turfa. 

4  UnB / Católica 

Monitorar a qualidade da água no Córrego do 
Guará 

Córrego do Guará GDF Géo Lógica / CAESB / ADASA 

Analisar juridicamente a presença de 
chacareiros 

Toda a poligonal IBRAM / PROMAI SAPEG 

Consolidar o projeto: Jardineiros do Cerrado 
Nas áreas 
adequadas 

IBRAM NOVACAP 

Implantar o Orquidário 8 IBRAM JBB / SAPEG / Orquidário / Dan Herbt 

Melhorar a vigilância do Parque Toda a poligonal SSP / IBRAM Conseg do Guará 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 – Lista de Presença dos Participantes 
 

 



 



 


