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1 - APRESENTAÇÃO 

 
 O Relatório de Atividades do Governo do Distrito Federal integra a Prestação de Contas Anual do 

Governo, conforme estabelecem o inciso XVII, do artigo 100 da Lei Orgânica do DF, incisos V e XV, do 

artigo 138, da Resolução nº 38/90 do Tribunal de Contas do DF, alterado pela Emenda Regimental nº 24, de 

08/07/2008 e no art. 5º da Lei nº 4007, de 20/08/2007, relativas ao processo de elaboração dos relatórios 

para o encerramento do exercício de 2008. 

 As informações constantes deste relatório irão integrar a Prestação de Contas Anual do Governador 

sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 

2 - ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

2.1  - Síntese das Competências da Unidade 

  O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Ibram, entidade 

autárquica com personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito 

Federal, criado pela Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007 e de acordo com seu Regimento Interno - Decreto 

nº 28.112, de 11 de julho de 2007, tem como finalidades: 

 I - Executar e fazer executar as políticas ambientais e de recursos hídricos do Distrito Federal; 

 II - controlar e fiscalizar, com poder de polícia administrativa, o manejo e o uso dos recursos 

ambientais e hídricos do Distrito Federal e todo e qualquer processo, produto, atividade ou empreendimento 

que cause ou possa causar poluição ou degradação do meio ambiente e dos recursos hídricos. 

2.2 -   Força de Trabalho 

2.2.1 -  Programa de Trabalho 18.122.0100.8502.7004 - Administração de Pessoal do Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. 

 Nº da Ação no SAG: 0002 - Remunerar servidores ativos do Ibram. 

2.2.2 -Programa de Trabalho - 18.122.0100.8517.7004 - Manutenção de serviços administrativos do 

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. 

 Nº da Ação no SAG: 0003 - Manter os serviços administrativos do Ibram. 

2.2.3 -  Programa de Trabalho - 18.122.0750.8504.7007 - Concessão de benefícios aos servidores do 

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. 

 Nº da Ação no SAG: 0005 - Conceder auxílio creche aos servidores do Ibram. 

 Nº da Ação no SAG: 0006 - Conceder vales-transporte aos servidores do Ibram. 

 Nº da Ação no SAG: 0007 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores do Ibram. 

 Nº da Ação no SAG: 0008 - Conceder auxílio-transporte aos servidores do Ibram. 
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2.2.4 - Programa de Trabalho - 18.846.0001.9050.6989 - Ressarcimentos, indenizações e restituições do 

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. 

 Nº da Ação no SAG: 0036 - Ressarcir servidores requisitados. 

 

 

Servidores 

Atividade - Meio Atividade – Fim  

Total Com cargo  Sem cargo Com cargo  Sem cargo 

Quadro do IBRAM - - - - - 

 

Requisitados 

GDF 32 69 25 58 184 

Governo 
Federal 

0 0 01 0 01 

Outros Estados 0 0 01 0 01 

Servidores comissionados, sem 
vínculo efetivo 

48 0 58 0 106 

Contratados Temporariamente 
(Funap) 

0 05 0 0 5 

Conveniados - - - - - 

Estagiários 0 05 0 07 12 

Força Tarefa (Decreto nº 
28.759, de 11/02/2008) 

0 24 0 67 91 

Subtotal 80 103 85 132 400 

Cedidos para outros Órgãos - - - - - 

Total Geral 400 
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2.3 -  Realizações Finalísticas e Metas Alcançadas 

2.3.1 - Programa de Trabalho - 04.131.3200.8505.7897 e 18.131.3200.8505.7897 - Publicidade e 

Propaganda do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. 

 Nº da Ação no SAG - 0001 - Realizar publicidade e propaganda do Instituto Brasília Ambiental. 

 Nº da Ação no SAG - 0009 - Realizar campanhas publicitárias do Instituto Brasília Ambiental 

Ações Desenvolvidas: 

 Publicação de Instrução do Plano Anual de Publicidade do Instituto Brasília Ambiental no 
DODF do dia 25 de abril de 2008 (Instrução nº 15, de 22 de abril de 2008);  

 criação de comissão conjunta entre a Agecom e o Ibram para licitação de Agência de 
Publicidade, visando à prestação de serviços publicitários ao Ibram. 

 elaboração de Termo de Referência para contratação dos serviços de publicidade e 
propaganda;  

 as ações relativas a publicidade e propaganda deste Instituto foram realizadas em conjunto 
com a Agência de Comunicação do Distrito Federal - Agecom e desta maneira não consta 
execução orçamentária no Ibram. 

2.3.2 - Programa de Trabalho - 18.541.0500.1743.0001 - Apoio à produção sustentável de alimentos nas 
escolas públicas. 

 Nº da Ação no SAG - 0010 - Implantar o projeto de hortas pedagógicas nas escolas públicas 

do Distrito Federal. 

Ações Desenvolvidas: 

 Construção de 09 (nove) hortas pedagógicas nas escolas classe: Granja do Torto, 306 Norte, 
405 Sul, 314 Norte, Nº 6 do Cruzeiro; nos Centros de Ensino: Fundamental do Lago Norte, Nº 
1 de Brasília e no Jardim de Infância Nº 1 do Cruzeiro; 

 elaboração de textos para a publicação de 04 (quatro) apostilas sobre os temas: 
Conhecimentos Básicos de Horticultura I e II e Conhecimentos Básicos de Ecologia 
Alimentar, Saúde Mental e Horticultura; 

 elaboração do estudo intitulado “Avaliação do uso pedagógico das hortas escolares em 
ciências”; 

 realização de 03 (três) palestras voltadas à produção sustentável de alimentos no Centro de 
Ensino Infantil nº 1 de Brasília, na Administração Regional de Brasília e na Fundação 
Rotarianos de Brasília; 

 realização de 09 (nove) visitas técnicas às escolas beneficiárias do projeto. 

2.3.3 - Programa de Trabalho - 18.541.0500.1755.0002 - Zoneamentos Ambientais do Distrito Federal. 

 Nº da Ação no SAG - 0011 - Realizar planos de manejo para unidades de conservação e 

áreas protegidas do Distrito Federal. 

 Ações Desenvolvidas: 

 Análise dos Produtos 1 e 2 do Plano de Manejo da Estação Ecológica de Águas Emendadas; 

 análise do Plano de Manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico do Bosque; 

 elaboração de Termo de Referência para contratação de empresa, objetivando a elaboração 
de Plano de Manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico do Córrego Mato Grande, da 
Área de Relevante Interesse Ecológico da Vila Estrutural e da Área de Relevante Interesse 
Ecológico Córrego Cabeceira do Valo. 
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2.3.4 - Programa de Trabalho - 18.541.0500.5177.0001 - Ampliação da rede de monitoramento da 
qualidade ambiental e dos recursos hídricos. 

 Nº da Ação no SAG - 0012 - Ampliar a rede de monitoramento da qualidade ambiental do 
Distrito Federal. 

 Ações Desenvolvidas: 

 Recolhimento e análise de 28 amostragens de partículas totais em suspensão e 28 
amostragens relativas à fumaça de dióxido de enxofre na Estação de Monitoramento da 
Rodoviária do Plano Piloto; 

 recolhimento e análise de 38 amostragens de partículas totais em suspensão e 38 
amostragens relativas à fumaça de dióxido de enxofre na estação de monitoramento em 
Taguatinga Centro; 

 recolhimento e análise de 41 amostragens de partículas totais em suspensão na estação de 
monitoramento da Fercal I; 

 recolhimento e análise de 38 amostragens de partículas totais em suspensão e 38 
amostragens relativas à fumaça e dióxido de enxofre na estação de monitoramento da Fercal 
II; 

 recolhimento e análise de 40 amostragens de partículas totais em suspensão e 40 
amostragens relativas à fumaça e dióxido de enxofre na estação de monitoramento do Centro 
de Ensino Queima Lençol. 

2.3.5 - Programa de Trabalho - 18.541.0500.6341.0002 - Implantação do programa de educação ambiental 
e coleta seletiva de lixo. 

 Nº da Ação no SAG - 0013 - Implantar programa de educação ambiental no Distrito Federal. 

Ações Desenvolvidas: 

 Elaboração do programa de educação ambiental no Setor Habitacional Vicente Pires, em 
parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - Seduma; 

 elaboração do projeto da I Feira de Tecnologias Sustentáveis; 

 elaboração do projeto “Agenda Ambiental da Administração Pública - Faça seu Papel”; 

 elaboração do Projeto “Adote uma nascente, Bacia do Pipiripau”; 

 realização de 04 cursos básicos de educação ambiental com ênfase na coleta seletiva, para 
235 servidores do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU e da Novacap; 

 realização de 02 cursos básicos de educação ambiental com ênfase na Agenda 21, para 35 
servidores de 12 regiões administrativas do Distrito Federal e para 54 servidores da Agência 
do Na Hora, localizada em Taguatinga/DF; 

 realização de 01 curso de formação de educadores ambientais - Reflexão e Ação, voltado 
para professores da rede pública de ensino; 

 realização de 01 curso de reeditores ambientais, voltado para formação de professores da 
rede pública de ensino e realizado na Estação Ecológica de Águas Emendadas - ESECAE; 

 01 curso intitulado “Teatro e Meio Ambiente”, voltado para professores do Centro de Ensino 
São Francisco - DRE São Sebastião; 

 01 curso de reaproveitamento de faixas, banners e garrafas pets para a comunidade da 
cidade Estrutural e da Ceilândia, intitulado “Novo de Novo”; 

 01 mini-curso de estamparia de faixas e confecção de bolsas ecológicas na ESECAE; 

 01 mini-curso sobre o tema “Cerrado: Desenvolvimento Sustentável”, para os integrantes da 
Federação das Mulheres Unidas de Brasília e Entorno. 

 Oficinas Realizadas: 
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 01 Oficina do Papel para professores do C.E. Infantil nº 1, no CEF 24 de Ceilândia, na 
Administração do Lago Norte, na Escola do PADEF e no SESC de Taguatinga; 

 01 Oficina do Papel e exposição no evento COOPERJOVEM; 

 01 Oficina do Papel para alunos da Brinquedoteca de São Sebastião; 

 01 Oficina do Papel e distribuição de mudas no Dia da Árvore, do Pátio Brasil; 

 01 Oficina de Levantamento de Expectativas no curso básico de educação ambiental 
para SLU e Novacap; 

 01 Oficina Exercício Social da Torre para alunos do curso básico de educação 
ambiental no SLU e Novacap; 

 01 Oficina Similitudes na EC46 - Setor P Sul; 

 01 Oficina da Bijuteria no CEF São Francisco - DRE São Sebastião; 

 01 Oficina Exercício Social da Torre para alunos do curso básico de educação 
ambiental do Na Hora de Taguatinga; 

 01 Oficina de Educação Ambiental com Marcos Sorrentino (Ministério do Meio 
Ambiente - MMA) no Ibram. 

2.3.6 -  Programa de Trabalho - 18.541.0500.6345.0001 - Manutenção e ampliação do sistema de 
informação do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. 

 Nº da Ação no SAG - 0014 - Manter e ampliar o sistema de informação do Ibram. 

 Ações Desenvolvidas: 

 Locação de equipamentos de informática (computadores e impressoras); 

 Elaboração de termo de referência para aquisição de servidores de rede. 

2.3.7 - Programa de Trabalho - 18.541.0750.2644.7803 - Apoio aos projetos de formação de 
multiplicadores visando a preservação do meio ambiente desenvolvidos pelo “Cidades e Equipe Naturama”. 

 Nº da Ação no SAG - 0015 - Apoiar projetos de formação de multiplicadores e reeditores em 
educação ambiental. 

Ações Desenvolvidas: 

 Não foram executadas ações relativas a esse programa de trabalho. A formação de 
multiplicadores e reeditores são realizadas por este Instituto por intermédio do Programa de 
Trabalho nº 18.541.0500.6341.0002 - Implantação do Programa de Educação Ambiental e 
Coleta Seletiva de Lixo, que executou no exercício de 2008 diversas ações voltadas a 
capacitação de professores e alunos em educação ambiental. 

2.3.8 - Programa de Trabalho - 18.541.4400.2428.0004 - Manutenção de áreas protegidas no Distrito 
Federal. 

 Nº da Ação no SAG - 0016 - Manter áreas protegidas do Distrito Federal. 

Ações Desenvolvidas: 

 Vistoria “in loco” nas 20 (vinte) unidades de conservação do DF, sob gestão do Ibram, 
identificando necessidades, irregularidades e potencialidades, com o fim de subsidiar planos 
de trabalho e ações específicas, a partir de critérios de prioridade e disponibilidade de 
recursos humanos e financeiros; 

 vistorias técnicas em 1.082 hectares de áreas de preservação permanente - APPs; 

 emissão de 239 (duzentas e trinta e nove) Certidões de Averbação de Reserva Legal de 
propriedades rurais de particulares e 10 (dez) Termos de Ajustamento de Conduta de 
manutenção de Reserva Legal em propriedades rurais sob regime de permissão de uso. 
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2.3.9 - Programa de Trabalho - 18.541.4400.2428.0005 - Gestão de Unidades de Conservação. 

 Nº da Ação no SAG - 0017 - Implantar e manter unidade de conservação do Distrito Federal. 

 Ações Desenvolvidas: 

 Definição de Termos de Referência para contratação de empresa com o objetivo de elaborar 
Plano de Manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico do Córrego Mato Grande, da Vila 
Estrutural e do Córrego Cabeceira do Valo; 

 definição de Termos de Referência para a contratação de empresa objetivando a elaboração 
de Plano de Controle Ambiental (PCA) e de Relatório de Controle Ambiental (RCA) para a 
Reserva Biológica do Guará; 

 análise dos Planos de Manejo da Estação Ecológica de Águas Emendadas, da Estação 
Ecológica do Jardim Botânico de Brasília, da Reserva Biológica e do Parque Recreativo do 
Gama; 

 análise do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da SMPW, Quadra 01 Conj. 
01 Chácara 2 A, do Setor Habitacional Dom Bosco - SMDB Unidade A lote 08, Quadra 03, 
Lago Sul e do Ribeirão Bananal; 

 estudos técnicos voltados a criação de Refúgio de Vida Silvestre do Córrego do Cedro (Park 
Way); 

 análise de proposta para a criação de unidade de conservação em área localizada ao lado do 
Centro Educacional GISNO na Asa Norte e de área localizada ao lado do Tribunal de Contas 
da União - TCU; 

 estudos técnicos relativos ao reenquadramento da Área de Relevante Interesse Ecológico do 
Cerradão em outra tipologia de unidade de conservação, no grupo de proteção integral, 
definida no Sistema Nacional de Unidades de Conservação; 

 registro das unidades de conservação da natureza criadas pelo Governo do Distrito Federal 
no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC, gerenciado pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio/MMA. 

2.3.10 - Programa de Trabalho - 18.541.4400.3347.5050 - Implantação de parques no Distrito Federal 

 Nº da Ação no SAG - 0018 - Implantar parques no Distrito Federal. 

Ações Desenvolvidas: 

 Análise de propostas de criação de parques nas Regiões Administrativas do DF, com 
elaboração de pareceres técnicos; 

 elaboração de Termos de Referência para a contratação de Plano de Manejo de parques; 

 elaboração de Memorial Descritivo de 04 (quatro) parques e de Diagnóstico do parque Lago 
do Cortado; 

 elaboração de pareceres técnicos sobre a viabilidade de obras em áreas de parques; 

 elaboração de projetos arquitetônicos e paisagísticos para a implantação de parques; 

 reunião com a participação de lideranças comunitárias e empresariais para apresentação do 
Programa Abrace um Parque; 

 participação na Comissão Especial de Licitação, constituída por intermédio da Instrução nº 
18, de 6 de maio de 2008, com a finalidade de efetivar os procedimentos licitatórios referentes 
às permissões de uso de área pública no parque Dona Sarah Kubitschek e no parque 
Ecológico de Águas Claras; 

 elaboração de proposta para instalação de placas de identificação e indicação em parques 
ecológicos do Distrito Federal. 

2.3.11 - Programa de Trabalho - 18.541.4400.3347.7262 - Implantação do parque urbano e vivencial do 
Gama. 

 Nº da Ação no SAG - 0019 - Implantar o parque urbano e vivencial do Gama. 
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 Ações Desenvolvidas: 

 Cercamento do polígono do parque pela Secretaria de Obras; 

 04 (quatro) operações de retirada de entulho e de limpeza executadas em conjunto com a 
Administração Regional do Gama e o Serviço de Limpeza Urbana - SLU; 

 levantamento dos chacareiros, igrejas, associações e outros ocupantes do Parque; 

 03 (três) vistorias por mês. 

 
2.3.12 - Programa de Trabalho - 18.541.4400.3347.7536 - Implantação de parques no Lago Norte. 

 Nº da Ação no SAG - 0020 - Implantar parque no Lago Norte. 

Ações Desenvolvidas: 

 Manutenção, limpeza e reparos diversos nos equipamentos e edificações dos parques 
(parques uso múltiplo do Lago Norte Módulos I e II; parque ecológico das Garças; parque uso 
múltiplo do Morro Careca; parque ecológico do Taquari e parque ecológico e Vivencial da Vila 
Varjão) com apoio da Novacap, SLU e empresários locais; 

 recuperação dos brinquedos do parque infantil e substituição das placas de sinalização do 
parque vivencial do Lago Norte; 

 implantação da 1ª Praça da Melhor Idade no parque vivencial do Lago Norte, com 
equipamentos para exercícios físicos, inaugurada no dia 19 de dezembro de 2008; 

 realização de eventos culturais e esportivos; 

 ações conjuntas com a Administração Regional do Varjão para retirada de ocupantes 
irregulares do interior do parque ecológico e vivencial da Vila Varjão; 

 emissão de pareceres técnicos a partir de consultas do Governo das Cidades e da 
Administração Regional do Varjão sobre a possibilidade de construção de praças e quadras 
poliesportivas no parque ecológico e vivencial do Varjão; 

 plantio de árvores no Bosque da Amizade, no parque vivencial Módulo II; 

 programa de Arborização dos parques Morro do Careca, uso múltiplo do Lago Norte e 
ecológico do Varjão, com plantio aproximado de 3.000 (três mil) mudas; 

 apresentação à comunidade do Lago Norte do projeto do parque vivencial Módulo I, limpeza, 
plantio de árvores, dentre outras ações de revitalização; 

 apoio a iniciativas de estudantes universitários para pesquisa nos parques localizados na 
região do Lago Norte. 

2.3.13 - Programa de Trabalho - 18.541.4400.3347.7675 - Implantação e revitalização dos parques 
vivenciais: Burle Marx de Brasília, Três Meninas em Samambaia e da L. Norte em Taguatinga. 

 Nº da Ação no SAG - 0021 - Implantar e revitalizar parques vivenciais. 

  Ações Desenvolvidas: 

 Constituição de Grupo de Trabalho, por meio da Instrução Ibram nº 060, de 04 de novembro 
de 2008 para analisar o Plano de Manejo do parque Burle Marx; 

 retirada de cabanas de ocupantes irregulares e limpeza realizada pelo SLU e Novacap no 
Parque Burle Marx; 

 análise do Plano de Manejo do Taguaparque; 

 limpeza periódica do parque Três Meninas por empresa terceirizada; 

 roçagem trimestral realizada pela Novacap nos parques mencionados; 

 visitação de escolas públicas no transcorrer de todo ano letivo nos parques mencionados. 

2.3.14 - Programa de Trabalho - 18.541.4400.3347.7701 - Implantação e revitalização do parque vivencial 
Canela de Ema em Sobradinho. 

 Nº da Ação no SAG - 0022 - Implantar o parque Canela de Ema. 
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 Ações Desenvolvidas: 

 Vistorias periódicas dos servidores do parque e vistoria conjunta com a Agência de 
Fiscalização - Agefis no mês de outubro; 

 limpezas realizadas nos meses de fevereiro, junho e novembro pela Novacap; 

 eventos culturais com alunos do Centro de Ensino nº 8 de Sobradinho II; 

 parceria com a Administração Regional de Sobradinho, mediante descentralização de 
recursos orçamentários, com o objetivo de cercamento do parque em questão. 

2.3.15 - Programa de Trabalho - 18.541.4400.5066.7229 - Implantação do parque urbano do Gama - Setor 

Norte. 

 Nº da Ação no SAG - 0023 - Implantar o parque urbano do Gama. 

Ações Desenvolvidas: 

 Cercamento do polígono do parque pela Secretaria de Obras; 

 04 (quatro) operações de retirada de entulho e de limpeza executadas em conjunto com a 
Administração Regional do Gama e o Serviço de Limpeza Urbana; 

 levantamento dos chacareiros, igrejas, associações e outros ocupantes; 

 03 (três) vistorias por mês. 

2.3.16 - Programa de Trabalho - 18.541.4400.5183.0006 - Revitalização e manutenção de parques. 

 Nº da Ação no SAG - 0024 - Revitalizar e manter parques do Distrito Federal. 

Ações Desenvolvidas: 

 Implantação de Comissão de Acompanhamento e Avaliação, constituída por intermédio da 
Instrução Conjunta nº 1, de 25 de junho de 2008, formada por técnicos do Jardim Botânico de 
Brasília e deste Instituto, com o objetivo de subsidiar e fornecer diretrizes para elaboração de 
projetos de implantação e revitalização dos parques do Distrito Federal; 

 implantação de Grupo de Trabalho, constituído por meio da Portaria Conjunta nº 27 de 19 de 
setembro de 2008 e formada por técnicos da Seduma, Terracap e Ibram, para definição e 
estabelecimento de poligonais nos parques do Distrito Federal; 

 vistoria “in loco” em 69 (sessenta e nove) parques, sob gestão do Ibram, para identificar 
necessidades, irregularidades e potencialidades, com o fim de subsidiar planos de trabalho e 
ações específicas, a partir de critérios de prioridade e disponibilidade de recursos humanos e 
financeiros; 

 elaboração do Memorial Descritivo do parque ecológico dos Pequizeiros; 

 elaboração do Memorial Descritivo para implantação de equipamentos básicos no parque de 
uso múltiplo Asa Sul em Brasília; 

 elaboração do Memorial Descritivo para implantação de equipamentos básicos no parque de 
Águas Claras; 

 elaboração do diagnóstico do parque Lago do Cortado em Taguatinga; 

 análise do plano de manejo do parque Burle Marx; 

 elaboração de projetos de arquitetura para construção de guaritas e sanitários públicos nos 
parques;  

 elaboração de proposta para instalação de placas de sinalização nos parques do Distrito 
Federal. 

Parque Ecológico Olhos D'Água:  

 Melhorias na sinalização do parque (pintura e troca de placas informativas e de sinalização 
danificadas); 
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 roçagem, podas e pintura de meio-fio, realizadas pela Novacap; 

 operações periódicas de limpeza realizadas pelo SLU; 

 reforma de todo o cercamento do parque; 

 reforço, pintura de todo o perímetro de cerca de arame na área de nascentes, externa ao 
perímetro do Parque Ecológico Olhos D´Água; 

 construção de área de lazer e atividades físicas para pessoas da terceira idade; 

 execução das ações estipuladas no Termo de Ajustamento de Conduta 005/2008 firmado 
pelo GDF e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nas áreas de segurança, 
limpeza, recuperação e conservação entre agosto e dezembro de 2008; 

 desenvolvimento de atividades culturais e de inter-relações com a comunidade usuária para 
conscientização ambiental; 

 reforma do parquinho infantil (manutenção, pintura e renovação da areia), serviços realizados 
pela Administração Regional de Brasília - RA I em cumprimento ao TAC nº 005/2008; 

 desativação da fossa asséptica e implementação da interligação com o sistema de 
esgotamento sanitário da Caesb; 

 finalização da reforma (pintura e troca de tábuas) e reforço das três pontes de passagem de 
pedestres. 

Parque Ecológico Águas Claras:  

 Urbanização nas imediações da sede administrativa, implantação de jardins, roçagens 
periódicas e plantio de 2.200 mudas típicas do cerrado realizadas pela Novacap; 

 criação do Comitê de Implantação do Conselho Gestor do Parque Ecológico de Águas Claras, 
pela Instrução nº 21, de 21 de maio de 2008, DODF nº 98, de 26 de maio de 2008;  

 limpeza das trilhas por empresas terceirizadas; 

 pintura de meios-fios, poda e retirada de árvores mortas pelo SLU; 

 substituição dos pneus dos parquinhos infantis; 

 reforma da rede elétrica e do telhado da sede administrativa; 

 instalação de duchas no interior dos banheiros públicos; 

 instalação de bancos de madeira; 

 substituição das 10 lixeiras e instalação de mais 5; 

 limpeza do córrego, nascente e lagoas em parceria com o Grupo de Escoteiros e com a ONG 
Trilha Jovem. 

Parque Ecológico dos Jequitibás:  

 Vistorias periódicas durante todo o ano de 2008;  

 roçagens realizadas pela Novacap nos meses de março, maio e dezembro; 

 passeios ecológicos com alunos da rede pública; 

 apoio para a realização da 4ª Feira Ecológica da Escola da Natureza. 

  Parque Ecológico dos Pequizeiros: 

 Vistorias periódicas nos limites do Parque;  

 elaboração do projeto básico de implantação do Parque; 

 recuperação de 10 km de aceiros já existentes e 5 km de novos aceiros; 

 recuperação de erosões pela Força Tarefa do GDF, RA de Planaltina e Novacap.  

Parque Ecológico Ezechias Heringer: 

 Realização de Trilhas Ecológicas (aula prática e limpeza) com alunos de escolas e 
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universidades do Guará; 

 mutirões de limpeza em parceria com o SLU e a Novacap; 

 criação do Comitê de Implantação dos Parques da Região Administrativa do Guará, por meio 
da Instrução nº 22, de 21 de maio de 2008, DODF nº 98, de 26 de maio de 2008; 

 atividades culturais e caminhadas ecológicas com participação de alunos e comunidade da 
Região Administrativa do Guará; 

 termo de compromisso firmado entre o Ibram e a Empresa Dan Herbert para serviços de 
roçagem nas áreas 27 e 28 e coroamento de 10.000 (dez mil) mudas nativas plantadas e 
5.000 (cinco mil) rebrotas.  

 Parque Urbano do Paranoá: 

 Roçagens periódicas da Novacap e serviços de capina, coroamento de árvores, podas, 
aceiros e rastelagem por “autores de fato” - Acordo com o MPDFT; 

 visitas por escolas públicas no decorrer de todo ano; 

 plantio de 260 mudas de diversas espécies por alunos da rede pública e creches da cidade; 

 evento em comemoração ao dia mundial do Meio Ambiente em junho; 

 reforma no telhado, parte elétrica e hidráulica do salão de multiuso em parceria com a 
Administração do Itapoã - RA XXVIII; 

 revitalização nas instalações elétricas dos dois blocos da extinta LBA; 

 realização de diversos eventos de cunho social, como beneficentes, batizados, casamentos, 
formaturas entre outros. 

2.3.17 - Programa de Trabalho - 18.541.4400.5183.0007 - Manutenção do parque D. Sara Kubitschek. 

 Nº da Ação no SAG - 0025 - Manter o parque D. Sara Kubitschek. 

Ações Desenvolvidas: 

 Reforma de 08 (oito) estações, recuperação do cercamento e portões, executadas pela 
Secretaria de Obras; 

 início da reforma das 26 (vinte e seis) quadras de esporte, executada pela Secretaria de 
Obras; 

 participação na Comissão Especial de Licitação, com finalidade de efetivar os procedimentos 
licitatórios referentes às permissões de uso de área pública no parque Dona Sarah 
Kubitscheck (PDSK); 

 iluminação pública nas quadras de futevôlei ao lado do Ponto do Atleta e próximas à Casa do 
Saber, executada pela Companhia Energética de Brasília - CEB;  

 início da reforma de 10 (dez) parques infantis, executada pela Secretaria de Obras; 

 ação de limpeza, consistindo em poda de árvores, limpeza da piscina de ondas, canal de 
águas pluviais, calhas das estações, corte da grama, etc; 

 pintura das 05 (cinco) entradas do Parque pela Novacap e arte desenvolvida por jovens do 
Projeto Picasso Não Pichava; 

 limpeza de entulhos das construções, das edificações e da área verde executados pela 
Novacap e empresas privadas; 

 manutenção dos jardins realizada pela Novacap; 

 realização de serviços hidráulicos pela Novacap e Caesb; 

 finalização do Projeto “Jardim para Pessoas com Deficiência”;realização de serviços de 
eletricidade pela Novacap e CEB; 

 fiscalização das atividades de comércio e das condições sanitárias realizadas em parceria 
com a Agência de Fiscalização - Agefis e Secretaria de Saúde; 

 policiamento ostensivo no interior do Parque realizado pelas Polícias Civil, Militar e Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal; 
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 realização de desratização, orientações aos permissionários e campanha contra a dengue, 
pela equipe da Gerência de Controle de Reservatórios e Zoonoses; 

 ações contra ambulantes irregulares no Parque e orientações de higiene realizadas pela 
Agefis e Vigilância Sanitária respectivamente; 

 pintura da pista de cooper; 

 confecção de placas indicativas pela Subsecretaria de Infra-Estrutura e Transporte Público da 
Secretaria de Estado de Transporte do DF, próximas às duchas, e outras placas em várias 
partes do Parque; 

 ação de “Conscientização e Educação Sanitária” promovida pela Diretoria de Vigilância 
Ambiental do Distrito Federal - SES/DF; 

 realização de pintura das faixas de alguns dos estacionamentos do Parque pelo DETRAN/DF; 

 participação em Comissão para reformulação do Plano Diretor do Parque; 

 elaboração de projeto básico para a obra de reparo de 10 (dez) pára-raios localizados no 
PDSK; 

 realização de eventos culturais, esportivos e de utilidade pública durante todo o ano. 

2.3.18 - Programa de Trabalho - 18.541.4400.5183.7285 - Revitalização do parque ecológico de São 
Sebastião. 

 Nº da Ação no SAG - 0026 - Revitalizar o parque de São Sebastião. 

Ações Desenvolvidas: 

 Elaboração de projetos básicos e especificações técnicas para os processos licitatórios 
referentes à implantação do parque ecológico São Sebastião. 

2.3.19 - Programa de Trabalho - 18.541.4400.5183.7293 - Revitalização da ARIE, Centro. 

 Nº da Ação no SAG - 0027 - Revitalizar a ARIE Centro.  

Ações Desenvolvidas: 

 Não houve realização de atividades referentes a esta ação por tratar-se de emenda 
parlamentar e a área mencionada não ser de conhecimento deste Instituto. 

2.3.20 - Programa de Trabalho - 18.541.4400.5183.7646 - Revitalização do parque ecológico do Riacho 
Fundo I - RA XVII. 

 Nº da Ação no SAG - 0028 - Revitalizar o parque ecológico do Riacho Fundo I. 

Ações Desenvolvidas: 

 Passeios Ecológicos com mutirão de limpeza; 

 1º Fórum do parque ecológico e vivencial Riacho Fundo - Semana do Meio Ambiente; 

 retirada de 15 (quinze) famílias do interior do Parque e assentadas no Riacho Fundo I. 

2.3.21 - Programa de Trabalho - 18.541.4400.6347.0002 - Manutenção da Estação Ecológica de Águas 
Emendadas. 

 Nº da Ação no SAG - 0029 - Manter a Estação Ecológica de Águas Emendadas. 

Ações Desenvolvidas: 

 Análise de 45 (quarenta e cinco) requerimentos para a realização de pesquisas na Estação 
Ecológica de Águas Emendadas - ESECAE, entre novas autorizações e renovação de 
trabalhos em curso;  

 serviços de roçagem nas áreas internas e perímetro, manutenção preventiva e de reparos 
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nas instalações físicas e equipamentos da ESECAE; 

 elaboração, revisão, impressão e distribuição da 3ª edição da Revista de Educação Ambiental 
ESECAE; 

 análise e parecer em processo de licenciamento de empreendimentos situados na Zona de 
Amortecimento da ESECAE; 

 prevenção e combate a incêndios florestais, com emprego de veículo motorizado e 
equipamentos próprios para essa ação; 

 instalação de Estação Meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, 
decorrente de acordo de cooperação técnica firmada entre as partes. 

2.3.22 -  Programa de Trabalho - 18.542.0500.3584.0003 - Prevenção e controle de riscos ambientais e 
combate a incêndios florestais. 

 Nº da Ação no SAG - 0030 - Realizar o X Fórum de Prevenção e Combate aos Incêndios 
Florestais no Distrito Federal. 

Ações Desenvolvidas: 

 Realização do X Fórum de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais no Distrito 
Federal. 

 Nº da Ação no SAG - 0031 - Implantar projetos de combate aos incêndios florestais e 
prevenção de riscos ambientais. 

Ações Desenvolvidas: 

 Produção de 10.000 exemplares de cartilha ilustrada com informações educativas e 
preventivas acerca dos temas: Alternativas ao uso do fogo, Incêndios Florestais e Legislação 
Ambiental específica; 

 manutenção de aceiros nas áreas prioritárias que trata o Decreto nº 17.431 de 11de junho de 
1996, em parceira com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER e 
as Administrações Regionais; 

 elaboração da cartilha de prevenção e incêndios florestais; 

 divulgação do projeto e de ações preventivas sobre fogo no cerrado nos meios de 
comunicação; 

 realização de palestras referentes ao “Projeto Incêndios Florestais: Informação e Prevenção” 
na Escola Rural da Granja do Torto e Escola Classe Córrego Sobradinho; 

 capacitação em prevenção e registro de incêndios, para administradores de UCs e Parques; 

 realização e coordenação de reuniões mensais do Grupo Executivo do Plano de Prevenção 
Combate aos Incêndios Florestais do Distrito Federal; 

 divulgação do projeto e de ações preventivas sobre fogo no cerrado, nos meios de 
comunicação. 

2.3.23 - Programa de Trabalho - 18.542.0500.5172.0001 - Modernização e manutenção do sistema de 
licenciamento ambiental e dos recursos hídricos. 

 Nº da Ação no SAG - 0032 - Manter o sistema de licenciamento ambiental e dos recursos 
hídricos do Distrito Federal. 

Ações Desenvolvidas:  

 Implantação do projeto “Fortalecimento do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
do Distrito Federal” em parceria com a Adasa e a Funiversa; 

 execução de ações relativas ao Projeto Básico de Atividade do PROÁGUA, administrado pela 
Ana - Agência Nacional de Águas. O Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos 
Hídricos - PROÁGUA Nacional - tem financiamento do Banco Mundial. O Ibram e a Agência 
Reguladora de Água e Saneamento - Adasa/DF, propuseram uma série de ações referentes à 
Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Institucional, com vistas à estruturação dos 
órgãos gestores e capacitação de recursos humanos; 

 Além dessas ações, o Instituto executou diversas atividades relativas a esse tema por 
intermédio do Programa de Gestão Ambiental, desenvolvido em parceria com o BID, pelo 
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Contrato de Empréstimo nº 1288/OC-BR. 

2.3.24 - Programa de Trabalho - 18.542.0500.5179.0001 - Aquisição de equipamentos de monitoramento e 
controle ambiental. 

 Nº da Ação no SAG - 0033 - Adquirir equipamentos de monitoramento e controle ambiental. 

Ações Desenvolvidas: 

 Apesar da dotação orçamentária prevista de R$ 292.241,00, divididos em recursos de custeio 
(R$ 69.031,00) para manutenção e operacionalização da rede de monitoramento e de 
recursos de investimento (R$ 223.210,00) para aquisição de equipamentos de 
monitoramento, os processos não foram concluídos por falta de liberação de recursos 
financeiros para sua execução, após decisão em reunião do Comitê de Acompanhamento de 
Despesas do Distrito Federal - CAD. As ações relativas ao monitoramento e controle 
ambiental foram realizadas sem gasto orçamentário, conforme descrito no item 2.3.5 - 
Programa de Trabalho - 18.541.0500.5177.0001 - Ampliação da rede de monitoramento da 
qualidade ambiental e dos recursos hídricos. 

2.3.25 - Programa de Trabalho - 18.543.0500.3859.6730 - Reflorestamento de áreas com plantas nativas. 

 Nº da Ação no SAG - 0034 - Reflorestar áreas com plantas nativas. 

Ações Desenvolvidas: 

 Plantio de 2.800 mudas nativas pela Novacap no parque urbano do Paranoá; 

 plantio de 3.000 (três mil) mudas de árvores nativas nas áreas 27 e 28 do parque ecológico 
Ezechias Heringer; 

 plantio de 2.000 (duas mil) mudas de árvores nativas pela Novacap no parque urbano do 
Gama - Setor Norte; 

 plantio de 2.000 (duas mil) mudas de árvores nativas pela Novacap no parque urbano e 
vivencial do Gama; 

 plantio de mudas nativas do cerrado: 100 (cem) mudas de cerejeira pelo GDF em 
comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa no Brasil; 6000 (seis mil) mudas pelo 
GDF e Novacap; 1000 mudas pelo Supremo Tribunal Federal - STF, atividade que fez parte 
da Agenda Ambiental do STF e marca do Dia do Servidor Público e 200 (duzentas) mudas 
em comemoração aos duzentos anos do Banco do Brasil; 

 plantio no mês de dezembro de 1.700 (mil e setecentas) mudas de árvores nativas no parque 
ecológico do Riacho Fundo I - RA XVII, principalmente na área onde foram retiradas as 
famílias. 

2.3.26 - Programa de Trabalho - 18.544.0500.2837.6092 - Identificação de nascentes do Distrito Federal. 

 Nº da Ação no SAG - 0035 - Implantar projeto de identificação de nascentes no Distrito 
Federal. 

Ações Desenvolvidas: 

 O projeto foi programado para ser executado com recursos financeiros do Ministério da 
Integração Nacional e em virtude da não liberação dos recursos oriundos desse convênio a 
execução foi reprogramada para 2009.  

 Foram elaborados termos de referência para contratação de empresa para a realização dos 
estudos necessários a identificação de nascentes. Os termos foram encaminhados ao 
Ministério da Integração e encontram-se em análise na área jurídica do referido órgão. 

2.4 - Projetos, Programas, Estudos e Comissões: 

 Elaboração do projeto: “Construção sustentável: uso sustentável de água e outros recursos 
naturais no projeto e construção de edificações”. 

 Programa Abrace um Parque: Foi criado por meio do Decreto nº 29.164, de 17 de junho de 
2008, visando à implantação da gestão compartilhada nos parques do Distrito Federal. A 
implementação do programa ocorreu com a constituição da Comissão de Seleção e Avaliação 
(Instrução Ibram nº 44, de 15 de agosto de 2008), que no decorrer do ano recebeu 17 
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(dezessete) propostas, abrangendo 11 (onze) parques, das quais 06 (seis) foram aprovadas, 
tendo as ações iniciadas em 07 (sete) parques. Atualmente existem outras 05 (cinco) propostas 
em análise pelos membros da Comissão de Seleção. 

 Elaboração do documento “Diagnóstico dos Parques do Distrito Federal”. 

 Programa Adote uma Nascente (PAN): O PAN tem como objetivo promover a melhoria da 
qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos do DF, bem como manter a integridade do 
ambiente e da biodiversidade associados às nascentes, através da recuperação de áreas 
degradadas e da preservação e manutenção de áreas nativas. Durante o exercício de 2008 
foram realizadas as seguintes ações: 

 64 novas nascentes cadastradas; 

 83 nascentes vistoriadas; e 

 53 revistoriadas. 

 Programa Uso Sustentável da Água: foi editado e distribuído o Manual de Uso Sustentável da 
Água, que foi lançado no dia 28 de maio, durante a abertura da Semana do Meio Ambiente e 
Aniversário do Ibram. Nesse manual estão disponíveis técnicas e tecnologias para o manejo 
sustentável da água. 

 Programa de Construção Sustentável em Parques do DF: Este programa pretende 
desenvolver, utilizar, avaliar e difundir projetos, técnicas, sistemas, materiais e equipamentos 
que promovam o uso sustentável dos recursos naturais na construção e uso de edificações. 
Dentro do seu escopo foi criado um Grupo de Trabalho para planejar o uso, o paisagismo e 
definir diretrizes para implantação dos Parques do DF. Foram elaborados o Memorial Descritivo 
do projeto do parque ecológico Pequizeiros, o projeto arquitetônico com a introdução de 
técnicas de Construção Sustentável no projeto do Parque Ecológico do Varjão e o projeto 
arquitetônico da guarita e do banheiro coletivo do parque ecológico Três Meninas. 

 AMA - Acervo da Memória Ambiental do Distrito Federal: este projeto objetiva identificar, 
organizar e recuperar a produção técnico-científica na temática de recursos naturais, visando a 
construção de um acervo histórico do meio ambiente e dos recursos hídricos no Distrito 
Federal. Ainda, propõe-se a reunir e disponibilizar para a comunidade em geral todo o 
conhecimento técnico-científico gerado pelo corpo profissional do órgão ambiental, bem como 
documentos representativos do conhecimento adquirido na área ambiental no Brasil e no 
mundo. 

 Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba: Em junho de 2008 foi instalada o Comitê de 
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba - órgão colegiado federal que integra a gestão das águas 
de afluentes do Rio Paranaíba nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e no 
Distrito Federal. A instalação do Comitê faz parte do cumprimento do Convênio de Integração 
da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. A participação do Distrito Federal nos trabalhos de 
Mobilização, Plenárias e Instalação foi coordenada pela Gerência de Acompanhamento de 
Indicadores/GERAI a partir de novembro de 2007. Após a instalação do Comitê o Ibram e a 
Adasa passaram a representar o Distrito Federal nas reuniões técnicas e oficinas de 
planejamento, bem como das reuniões da Câmara Técnica de Planejamento Institucional/CTPI; 

2.5 - Projetos Financiados pelo BID 

 Programa de recuperação de nascentes do DF (Contrato n.º 014/2008-SO: Programa de 
Saneamento Básico do Distrito Federal, objeto do contrato de empréstimo n.º 1288/OC-BR). O 
programa objetivou realizar diagnósticos, prognósticos, escolha e proposição, por meio de 
projeto-piloto (projeto executivo), de medidas significativas para reverter o quadro atual de 
degradação da sub-bacia do Riacho Fundo, na bacia hidrográfica do lago Paranoá. Para tanto, 
o objeto do contrato foi organizado em dois produtos:  

 Relatório de diagnóstico: encontra-se finalizado; 

 projeto executivo de recuperação de nascentes: está em fase de elaboração o termo de 
referência contendo a documentação técnica (especificações e orçamento estimativo) para 
a execução do projeto. 
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 Projeto de Sistematização e Otimização dos Procedimentos de Licenciamento, Monitoramento e 
Fiscalização Ambiental e Implantação do Programa de Gestão Ambiental - Módulos I, II, III e IV 
(Contrato empréstimo n.º 1288/OC-BR). 

Foi realizada reunião técnica com a equipe técnica do Ibram para a apresentação dos primeiros 
produtos oriundos do Projeto em questão, conforme, especificações abaixo: 

 Desenvolvimento e acompanhamento técnico das atividades de sistematização e 
otimização dos procedimentos técnico-operacionais de licenciamento e gestão ambiental 
do Ibram. Dentro deste módulo foram entregues os produtos 1 e 2, sendo eles 
respectivamente, Relatório de levantamentos e definições iniciais, Plano de Trabalho e 
Relatório de acompanhamento do dimensionamento de equipamentos e aplicativos para o 
sistema. 

 Elaboração da proposta de modelo lógico de rotinas, procedimentos e tramitação de 
processos técnico-administrativos do Ibram. Os produtos desse módulo estão em fase de 
elaboração. 

 Definição e estabelecimento de normas, parâmetros e padrões técnicos de licenciamento, 
fiscalização, monitoramento e revisão, sistematização e consolidação dos termos de 
referência de estudos ambientais.  Dentro deste módulo foram entregues os produtos 1 e 2, 
sendo eles, respectivamente, Plano de Trabalho e Relatório-síntese com legislação e 
normas atualmente em uso ou aplicáveis ao Ibram e Ibama-DF. 

 Adaptação e implantação do módulo de licenciamento do sistema de gestão ambiental no 
IBRAM. Foram entregues os produtos 1 e 2, sendo eles, respectivamente, Plano de 
Trabalho e Relatório com o dimensionamento e as especificidades de hardware 
necessárias para a adaptação e implantação do sistema de informações ambientais. 

 Publicação e distribuição do livro "Águas Emendadas", em conjunto com a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Compõe-se de estudos científicos, 
histórico, mapas, estatísticas e fotografias da fauna, flora, hidrografia e geologia da região. 

 Elaboração do “Programa de Proteção para as Estações Ecológicas de Águas Emendadas e 
do Jardim Botânico: Proteção, Planejamento e Gestão”.  

 Acompanhamento e execução do projeto "Capacitação de Brigadas Voluntárias em Unidades 
de Conservação", projeto que prevê aquisição de recursos materiais para prevenir, monitorar e 
combater incêndios florestais na Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE) e Jardim 
Botânico de Brasília (JBB). 

2.6 - Estabelecimento de Convênios e Parcerias 

 Renovação do Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Educação para a cessão de 
professores ao Ibram. 

 Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Educação para a realização do Projeto 
Horta Pedagógica. 

 Acordo de Mútua Cooperação n º 001/2008 entre este Instituto e a Fundação Cidade da Paz - 
FUNCIPAZ, com o objetivo de realizar ações visando à recuperação e preservação da ARIE da 
Granja do Ipê, incluindo nessas ações a elaboração do Plano de Manejo da referida área. Foi 
assinado em junho de 2008. 

 Convênio de Cooperação Técnica com a Companhia Imobiliária do Distrito Federal - Terracap, 
com o objetivo de estabelecer cooperação técnica entre os seus partícipes, visando à troca de 
informações técnicas. 

 Termo de Cooperação Técnica com o Ministério do Meio Ambiente para a execução do 
Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA II - Fase II. 

 Termo de Cooperação Técnica entre o Ibram e a Agência Nacional de Águas - ANA: Termo de 
Cooperação para a realização de ações técnicas relativas ao monitoramento dos Recursos 
Hídricos em Unidades de Conservação e Áreas Protegidas do Distrito Federal, com vistas ao 
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fortalecimento dos Sistemas Nacional e Distrital de Recursos Hídricos, em consonância com as 
diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 Plano de Controle de Veículos em Uso no Distrito Federal - PCPV, regulamentado pelo Decreto 
nº 28.734, de 29/01/2008, que visa à inspeção e certificação de veículos automotores, 
estabelecendo diretrizes gerais e critérios para o desenvolvimento de ações de prevenção, 
controle e redução da poluição gerada pela frota de veículos automotores do Distrito Federal, 
realizado em parceria com o DETRAN. O plano está em fase de implantação. 

2.7 -  Das Ações de Licenciamento e Fiscalização 

 2.7.1. Das Operações: 

 Operação Poluição Sonora no Paranoá -Realizada em maio de 2008, em conjunto com o 
DETRAN, Polícia Militar, Polícia Civil, AGEFIS e Administração Regional do Paranoá. 

 Operação Poluição Sonora em Taguatinga - realizada por toda a fiscalização ambiental, em 
conjunto com o DETRAN, Polícia Militar, AGEFIS e Administração Regional de Taguatinga, 
abrangeu as avenidas comerciais norte e sul e o centro de Taguatinga e estendeu até a 
Ceilândia. 

 Operação Poluição Sonora no Gama - junho de 2008. 

 Operação “Córrego Sobradinho”, realizada em junho de 2008 em atendimento a demanda 
oriunda do MPDFT. A operação foi realizada nos primeiros 9 kms do córrego Sobradinho, área 
que é a mais antropizada do córrego, com o levantamento prévio dos casos mais significativos 
de danos ambientais, sendo lavrados 08 autos de constatação, como medida prévia à ação 
educativa a ser desenvolvida posteriormente.  

 Operação “Mineradoras”, realizada nos meses de abril e maio de 2008, em atendimento à 
sentença do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. 

 Operação “ESECAE” - realizada em agosto de 2008, com a participação dos servidores da 
ESECAE, que elaboraram relação dos danos ambientais que tem ocorrência na Unidade, para 
servir de base para uma ação de fiscalização programada ao redor de toda a Estação. 

 Operação “ARIE do Riacho Fundo” realizada em julho de 2008, para atendimento ao MPDFT. 
Foram realizadas vistorias em todas as residências lindeiras à U.C. ARIE do Riacho Fundo, 
onde foram lavrados 22 autos. Além disso, foi realizada reunião com os proprietários das 
residências para a solução das ocupações irregulares dentro do limite da ARIE. 

 Operação “Carrara” - realizada em agosto de 2008, em atendimento a demanda específica do 
TCDF, em marmorarias do Distrito Federal. 

 Operação “Postos de Combustíveis” - realizada em setembro de 2008; por demanda do 
MPDFT (Recomendação 09/2008) que determinava o fechamento (interdição) dos postos sem 
a Licença de Operação. A fiscalização teve início no setor de postos de combustíveis do 
Distrito Federal, sendo inicialmente vistoriados 18 postos e interditados 05: dois no Gama, um 
em Taguatinga um em Ceilândia e um no Plano Piloto. Não houve prosseguimento da 
operação por falta de processos analisados e pendências do próprio órgão ambiental. 

 Operação “MPDFT” - julho de 2008. Devido ao acúmulo de ofícios de solicitações do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, foi programada uma semana de 
atendimentos específicos as referidas demandas. 

 Operação abatedouros - julho de 2008. Realizada por iniciativa da fiscalização e com o apoio 
do setor de licenciamento na coleta de dados de empreendimentos do setor. Foram dados 
encaminhamentos em todos os processos recebidos do licenciamento que tinham alguma 
pendência não cumprida por parte do empreendimento. 
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Quadro Demonstrativo de Autos de Infração gerados em 2007 e 2008 
 

Autos de Infração Quantidade  

Assunto 2007 2008 % 

Atividades agrícolas/Abatedouros/Entreposto 2 5 1,3 

Captação irregular 10 1 2,0 

Concreteira 9 2 2,0 

Contaminação/Degradação de solo/água 11 7 3,3 

Degradação/Ocupação em APP 37 29 12,0 

Desmatamento/Corte de árvores 4 1 0,9 

Lançamento de efluentes 7 7 2,5 

Lava-jato/Oficina/Garagem 4 7 2,0 

Marmorarias 8 38 8,3 

Maus tratos a animais 0 8 1,4 

Mineração 1 10 2,0 

Obras públicas 0 1 0,2 

Ocupação em Unidades de Conservação 26 56 14,9 

Parcelamento de solo 9 10 3,4 

Poço tubular 7 0 1,3 

Poluição Sonora 92 47 25,2 

Posto de combustível 34 47 14,7 

Outros 15 0 2,7 

Total 276 276 100,0 
 
 

Quadro Demonstrativo de Autos de Constatação gerados em 2007 e 2008 
 

Autos de Constatação Quantidade  

Assunto 2007 2008 % 

Atividades agrícolas/Abatedouros/Entreposto 15 15  

Captação irregular 33 3 9,6 

Concreteira 4 2 1,6 

Contaminação/Degradação de solo/água 7 8 4,0 

Degradação/Ocupação em APP 5 4 2,4 

Desmatamento/Corte de árvores 12 4 4,3 

Lava-jato/Oficina/Garagem 48 7 14,7 

Marmorarias 8 5 3,5 

Mineração 6 6 3,2 

Obras Públicas 1 5 1,6 

Ocupação em Unidades de Conservação 2 3 1,3 

Parcelamento de solo 4 2 1,6 

Poluição do ar 5 2 1,9 

Poluição Sonora 3 50 14,2 

Posto de combustível 75 10 22,7 

Outros 18 2 5,3 

Total 246 128 100,0 
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2.7.2. Atividades realizadas pelo Serviço de Consulta Prévia (SCP) 

(Referente às emissões de Carta-Consulta durante os anos 2005, 2006, 2007 e 2008 até 12 de dezembro 

de 2008). 

Período Vistorias Realizadas Ofícios Emitidos 

2005 Não levantado 1403 

2006 444 1333 

2007 1527 1527 

2008 844 1757 

 
Janeiro/Abril 2008 594 594 

Maio/Julho 2008 Não levantado 501 

Agosto/Dezembro 250 662 

 

2.7.3. Serviço de Registro e Controle (SRC) 

 

SERVIÇO DE REGISTRO E CONTROLE – SRC

Totalização das Planilhas

ANO AA LP LI LO
2001 4 3 46 47

2002 53 47 45 66

2003 37 49 54 156

2004 59 62 68 111

2005 146 61 107 328

2006 157 68 269 117

2007 175 46 85 199

2008 122 30 76 169
 

AA - Autorização Ambiental 

LP - Licença Prévia 

LI -Licença de Instalação 

LO - Licença de Operação 

 

2.8 - Das Ações da Ouvidoria, Controle Interno e Correição 

 O serviço de Ouvidoria prioriza em suas ações de rotina a atenção e o bom relacionamento com o 
cidadão que procura os nossos serviços, o acompanhamento, coordenação e sistematização do fluxo de 
informações sobre a execução da política ambiental e dos recursos hídricos - Recebe, examina, controla e 
promove as respostas pertinentes a reclamações, denúncias, sugestões , recomendações, pleitos e elogios 
internos e externos. 

 As ações de controle interno são realizadas por amostragem em todas as unidades deste Instituto. O 
escopo do trabalho refere-se à execução plena do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
PAAA/08, resultando na emissão de relatórios mensais contendo os resultados dos exames e as devidas 
recomendações. 

 Na prática, no ano de 2008 atuou de acordo com o fluxo diário das ações e demandas recebidas, nas 
seguintes atividades:  

 Registros de denúncias; 

 atendimento e orientação ao público alvo da Instituição relativo a consultas formuladas sobre 
assuntos referentes ao meio ambiente; 

 encaminhamento das ocorrências aos setores ou órgãos competentes; 
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 controle e acompanhamento das ocorrências registradas; 

 geração de documentos. 
 

 Síntese: 
 

 Demandas Recebidas: 1.317. 

 Demandas Concluídas ou com providências: 390 (incluindo as demandas solucionadas pela 

própria Ouvidoria, dentro de sua competência). 

 Elogios Recebidos: 137. 

 Atendimentos Diversos: 1.623 (excluindo as demandas citadas acima). 

 Documentação Gerada: 1.417. 
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3 - QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 
 

Programa de Trabalho Nome do Programa N° da Ação 
no SAG 

Autorizado Empenhado Liquidado 

04.131.3200.8505.7897 

Publicidade e Propaganda 
do Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos 

0001 0,00 0,00 0,00 

18.122.0100.8502.7004  

Administração de Pessoal 
do Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos do Distrito 
Federal. 

0002 3.844.839,00 3.627.523,74 3.627.523,74 

18.122.0100.8517.6084 

Manutenção de Serviços 
Administrativos Gerais da 
Agência Reguladora de 
Águas e Saneamento 
Obs: Programa 
constante do orçamento 
da Adasa, 
descentralizado para 
este Instituto. 

---- 23.063,00 15.806,00 15.806,00 

18.122.0100.8517.7004 

Manutenção de Serviços  
Administrativos Gerais do 
Instituto do Meio Ambiente 
e dos Recursos Hídricos 
do Distrito Federal. 

0003 3.019.016,00 2.387.710,19 2.335.218,28 

18.122.0750.8504.7007 

Concessão de Benefícios 
aos Servidores do Instituto 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos do 
Distrito Federal. 

0005/0006 
0007/0008 

294.601,00 293.561,56 293.561,56 

18.131.3200.8505.7897 

Publicidade e Propaganda 
do Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos 

0009 1.620,00 1.620,00 0,00 

18.541.0500.1743.0001 
Apoio a Produção 
Sustentável de Alimentos 
nas Escolas 

0010 11.000,00 0,00 0,00 

18.541.0500.1755.0002 
Zoneamento Ambiental no 
Distrito Federal 

0011 0,00 0,00 0,00 

18.541.0500.5177.0001 

Ampliação da Rede de 
Monitoramento da 
Qualidade Ambiental e dos 
Recursos Hídricos 

0012 0,00 0,00 0,00 

18.541.0500.6341.0002 
Implantação do Programa 
de Educação Ambiental e 
Coleta Seletiva de Lixo 

0013 6.265,00 5.176,80 5.176,80 

18.541.0500.6345.0001 

Manutenção e Ampliação 
do Sistema de Informação 
do Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos 

0014 252.743,00 235.698,17 41.206,42 
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Programa de Trabalho Nome do Programa N° da Ação 

no SAG 
Autorizado Empenhado Liquidado 

18.541.0750.2655.7803 

Apoio aos Projetos de 
Formação de 
Multiplicadores Visando a 
Preservação do Meio 
Ambiente Desenvolvidos 
pelo Cidades e Equipe 
Naturama 

0015 0,00 0,00 0,00 

18.541.4400.2428.0004 
Manutenção de Áreas 
Protegidas no Distrito 
Federal 

0016 0,00 0,00 0,00 

18.541.4400.2428.0005 
Gestão de Unidades de 
Conservação 

0017 0,00 0,00 0,00 

18.541.4400.3347.5050 
Implantação de Parques 
no Distrito Federal 

0018 0,00 0,00 0,00 

18.541.4400.3347.7262 
Implantação do Parque 
Urbano e Vivencial do 
Gama 

0019 0,00 0,00 0,00 

18.541.4400.3347.7536 
Implantação de Parques 
no Lago Norte 

0020 0,00 0,00 0,00 

18.541.4400.3347.7675 

Implantação e 
Revitalização dos Parques 
Vivenciais: Burle Marx de 
Brasília, Três Meninas em 
Samambaia e da L. Norte 
em Taguatinga 

0021 0,00 0,00 0,00 

18.541.4400.3347.7701 

Implantação e 
Revitalização do Parque 
Vivencial Canela de Ema 
em Sobradinho 

0022 0,00 0,00 0,00 

18.541.4400.5066.7229 
Implantação do Parque 
Urbano do Gama - Setor 
Norte 

0023 0,00 0,00 0,00 

18.541.4400.5183.0006 
Revitalização e 
Manutenção de Parques 

0024 72.975,00 52.577,49 51.993,84 

18.541.4400.5183.0007 
Manutenção do Parque D. 
Sara Kubitschek 

0025 10.053.315,46 10.023.092,33 10.023.092,33 

18.541.4400.5183.7285 
Revitalização do Parque 
Ecológico de São 
Sebastião 

0026 0,00 0,00 0,00 

18.541.4400.5183.7293 
Revitalização do ARIE, 
Centro 

0027 0,00 0,00 0,00 

18.541.4400.5183.7646 
Revitalização do Parque 
Ecológico do Riacho 
Fundo I - RA XVII 

0028 80.000,00 0,00 0,00 

18.541.4400.6347.0002 
Manutenção da Estação 
Ecológica de Águas 
Emendadas 

0029 70.318,00 70.085,85 69.934,65 

18.542.0500.3584.0003 

Prevenção e Controle de 
Riscos Ambientais e 
Combate a Incêndios 
Florestais 

0030/0031 203.574,00 199.980,49 123.244,49 
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Programa de Trabalho Nome do Programa N° da Ação 

no SAG 
Autorizado Empenhado Liquidado 

18.542.0500.5172.0001 

Modernização e 
Manutenção do Sistema 
de Licenciamento 
Ambiental e dos Recursos 
Hídricos 

0032 0,00 0,00 0,00 

18.542.0500.5179.0001 

Aquisição de 
Equipamentos de 
Monitoramento e Controle 
Ambiental 

0033 38.256,00 9.255,97 9.255,97 

18.543.0500.3859.6730 
Reflorestamento de Áreas 
com Plantas Nativas 

0034 0,00 0,00 0,00 

18.544.0500.2837.6092 
Identificação das 
Nascentes do Distrito 
Federal 

0035 1.000.000,00 0,00 0,00 

18.846.0001.9050.6989 

Ressarcimentos, 
Indenizações e 
Restituições do Instituto do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos  

0036 435.102,00 403.902,31 403.902,31 

28.846.0001.9033.6973 

Formação do Patrimônio 
Público dos Servidores do 
Instituto do Meio Ambiente 
e dos Recursos Hídricos 
do Distrito Federal. 

037 242.256,00 184.870,33 119.870,33 

18.421.1501.2426.0015 
Manutenção do Programa 
Reintegra Cidadão do 
Ibram 

0038 44.000,00 9.019,33 9.019,33 
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4 - DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 
 

O Instituto foi criado pela Lei nº 3.984 de 28 de maio de 2007, com o objetivo de dar mais agilidade 

e eficiência às políticas ambiental e de recursos hídricos do Governo do Distrito Federal. Tem como missão 

propiciar o desenvolvimento sustentável da região de forma a garantir à população os benefícios 

alcançados pelo crescimento econômico, sem pôr em risco a qualidade de vida dos moradores do Distrito 

Federal. 

 Em 2008, o Ibram realizou diversas ações voltadas à estruturação do órgão, como o aumento da 

força de trabalho, que ocorreu com a convocação de técnicos por intermédio de uma Força-Tarefa 

recebendo técnicos de diversos órgãos do GDF. 

 Com a finalidade de criar a carreira e o quadro de pessoal do Instituto do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos do Distrito Federal foi instituído grupo de trabalho entre o Ibram e a Seplag mediante a 

Portaria Conjunta nº 04, de 08 de abril de 2008, publicada no DODF nº 67 de 09 de abril de 2008. Em 11 de 

dezembro de 2008 a Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF aprovou o Projeto de Lei criando o 

quadro de pessoal e a carreira do Ibram - PL nº 1064/2008. Esse é o primeiro passo para a realização de 

concurso público, que deverá ocorrer em meados de 2009. Com isso, o Instituto terá maiores condições 

para a execução de novas ações em projetos finalísticos, principalmente os voltados ao monitoramento, 

licenciamento e fiscalização ambiental e a gestão de áreas protegidas e de parques. 

Com relação à execução físico-financeira, o Instituto, na maioria dos programas aprovados para 

execução, não alcançou as metas propostas, principalmente pela falta de disponibilidade de pessoal técnico 

e capacitado além de recursos orçamentários adequados para execução satisfatória dos projetos, ações e 

atividades programadas. 

 Quanto ao orçamento inicial disponibilizado na Lei Orçamentária Anual de 2008 temos a considerar 

que o planejamento orçamentário não foi adequado, tendo em vista que a proposta foi elaborada entre os 

meses de agosto e setembro de 2007, momento em que o órgão acabava de publicar a sua estrutura e 

regimento interno e ainda não contava com o corpo técnico adequado para avaliar e dimensionar 

integralmente a necessidade de gastos para seus projetos e ações prioritárias, bem como a manutenção da 

Unidade.  

Considerando a demanda de revitalização e manutenção dos parques ecológicos, urbanos, 

vivenciais e de uso múltiplo do Distrito Federal e, sobretudo a manutenção do Parque D. Sara Kubitscheck 

devemos ressaltar a total inadequação na programação orçamentária, tendo em vista que no ano de 2007 

estes encargos foram executados pela Seduma e não houve o real dimensionamento das despesas a 

serem alocadas para a demanda em questão no orçamento do Ibram, o que acarretou constantes 

remanejamentos, cancelamentos e suplementações relativas ao custeio do órgão. Buscamos parcerias com 

algumas administrações regionais e por meio de descentralização orçamentária tentamos viabilizar ações 

para execução e concretização de revitalização e manutenção de parques. 

Outros Programas destinados à implantação de diversos parques do Distrito Federal foram alocados 

como prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO com recursos totalmente insuficientes para 

qualquer tipo de execução, motivo pelo qual foi objeto de cancelamento para suplementação de outras 

ações prioritárias e viáveis de execução. 

A implantação de um parque requer a definição e realização de um conjunto de obras e serviços, 

como o cercamento da área, a definição da poligonal, a realização de um Plano de Uso ou de um Plano de 
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Manejo, a construção de áreas para atividades desportivas, construção de sede administrativa, contratação 

de serviços de vigilância para realizar a proteção dos usuários dos parques. 

 Para suprir essa defasagem foi criado o Programa Abrace um Parque, por intermédio do Decreto nº 

29.164, de 16 de junho de 2008, visando à realização de parceria entre o Governo do Distrito Federal e 

instituições públicas, privadas, organizações não-governamentais e pessoas físicas voluntárias, com o 

objetivo de realizar uma gestão compartilhada por intermédio de ações conjuntas para permitir a 

implantação gradativa e planejada dos parques, garantindo sua conservação e manutenção.  

A execução orçamentária do Instituto também sofreu a interferência das decisões propostas pelo 

Comitê de Acompanhamento de Despesas do Distrito Federal - CAD/DF e pelo Programa de Organização 

de Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal - PODI - decretos temporais publicados com o objetivo de 

contingenciamento orçamentário e financeiro no DF. 

 Além dessas decisões, o Instituto teve que rever a transferência de sede, que inicialmente seria 

para um imóvel de propriedade do governo, conforme determinação governamental de contenção de gastos 

com aluguel, mas, em virtude da dificuldade em encontrar um local com essa característica, o Instituto teve 

que ir para outro imóvel alugado. Como o orçamento do Instituto não previu essa despesa, em virtude da 

determinação governamental, essa ação acabou acarretando custos adicionais, comprometendo a 

execução orçamentária. 

As principais ações desenvolvidas em 2008 ativeram-se precipuamente às atividades rotineiras 

inerentes à natureza do Instituto - fiscalização, licenciamento ambiental e manutenção de Parques. 

 Olhando para frente, os próximos anos prometem grandes avanços. O Programa Abrace um 

Parque, lançado em meados de 2008, aponta uma série de desafios com relação à gestão compartilhada 

nos Parques, trazendo inovação na forma de atuação do Instituto referente à gestão conjunta entre governo 

e população. 

Em síntese, temos trabalhado para fortalecer institucionalmente o Ibram e produzir uma gestão cada 

vez mais eficiente e eficaz, na perspectiva de tornar as ações ambientais em instrumento de fortalecimento 

da cidadania. A ampliação da visibilidade e da credibilidade das parcerias realizadas contribui para que 

esse trabalho seja considerado também um instrumento de promoção socioambiental. 

Entendemos que contar com instituições e pessoas que possam contribuir na elaboração e 

execução de ações voltadas a preservação e conservação do meio ambiente é fundamental para 

fortalecermos o elo entre governo e sociedade civil. Estamos nos empenhando para que, neste novo 

período, o Ibram esteja preparado para esse desafio. 
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5 - GLOSSÁRIO 

 
ADASA/DF Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal 

AGECOM Agência de Comunicação do Distrito Federal 

AGEFIS Agência de Fiscalização do Distrito Federal 

ANA Agência Nacional de Águas 

APP´s  Áreas de Proteção Permanente 

ARIE Área de Relevante Interesse Ecológico 

APA Área de Proteção Ambiental 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BIRD Banco Mundial 

CAD/DF Comitê de Acompanhamento de Despesas do Distrito Federal  

CAESB  Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 

CEB Companhia Energética de Brasília 

CIEE Centro de Integração Empresa Escola 

CGDF Corregedoria Geral do Distrito Federal 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CNRH Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

CONAM Conselho do Meio Ambiente 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

COMDEMA Comissão de Meio Ambienta 

CRH/DF Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal 

CTAP Câmara Técnica de Análise de Projetos 

CTCT Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia 

CBH Comitê de Bacia Hidrográfica 

CIEIA Conselho Interinstitucional de Educação Ambiental 

CBMDF Corpo de Bombeiros Militar do DF 

DER Departamento de Estradas de Rodagem 

DEMA Delegacia do Meio Ambiente 

DODF Diário Oficial do Distrito Federal 

DF Distrito Federal 

DOU Diário Oficial da União 

EIA Estudo de Impacto Ambiental 

ENCA Encontro Nacional de Colegiados Ambientais 

ESECAE Estação Ecológica de Águas Emendadas 

EEJBB Estação Ecológica do Jardim Botânico 

FUNIVERSA Fundação Universa 

FUNAM Fundo Único do Meio Ambiente 

GDF Governo do Distrito Federal 

GTA Grupo Técnico de Acompanhamento 

HIV-VOL Amostrador de Grande Volume 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
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IBRAM Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal  

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

INMET Instituto Nacional de Meteorologia 

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

JBB Jardim Botânico de Brasília 

LP Licença Prévia 

LI Licença de Instalação  

LO Licença de Operação 

MCT Ministério da Ciência e Tecnologia 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MPDFT Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

NOVACAP Companhia Urbanizadora da Nova Capital 

OPS/OMS Amostrador de Pequeno Volume 

PBHTA Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins e 
Araguaia 

PCA Plano de Controle Ambiental  

PDSK Parque Dona Sarah Kubitschek 

PNMA Programa Nacional de Meio Ambiente 

PODI Programa de Organização de Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal 

PRAD Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

PRODEMA Procuradoria de Defesa do Meio Ambiente 

PROTAR Programa de Revitalização dos Rios Tocantins e Araguaia 

PTS Partículas Totais em Suspensão 

SAG Sistema de Acompanhamento Governamental 

SCP Serviço de Consulta Prévia 

SEDUMA Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

SEMARH Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

SEOCC Serviço de Ouvidoria , Controle Interno e Correição 

SEPLAG Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

SINAMA Sistema Nacional de Meio Ambiente 

SINGREH Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

SLU Serviço de Limpeza Urbana 

SMPW Setor de Mansões do Park Way 

SRC Serviço de Registro e Controle 

SUSDEC Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil do Distrito Federal 

TAC Termo de Ajuste de Conduta 

TCDF Tribunal de Contas do Distrito Federal 

UNICEUB Centro Universitário de Brasília 
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