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1. APRESENTAÇÃO 

Este documento tem como objetivo complementar o ESTUDO AMBIENTAL 

PARA A CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DO CACHOEIRINHA, 

apresentando a nova proposta de poligonal do Refúgio de Vida Silvestre e uma nova 

concepção para a ARIE antes proposta. 

 

2. HISTÓRICO 

No dia 17 de setembro de 2019 foi realizada a Consulta Pública de criação e 

definição de poligonal do Refúgio de Refúgio de Vida Silvestre dos córregos 

Cachoeirinha e Coqueirão (RVS) e da Área de Relevante Interesse Ecológico do 

córrego Cachoeirinha (ARIE). A Consulta ocorreu no auditório da Administração 

Regional do Paranoá e contou com a presença de 38 pessoas, conforme consta na 

lista de presença da referida oitiva, original e compilação (documentos SEI 28721816 

e 28722189). A atividade foi iniciada às 14h10min. 

O mediador da Consulta Pública, o servidor de carreira e analista ambiental 

Renato Prado, foi auxiliado por slides orientadores, sendo devidamente apoiado 

pelos servidores do IBRAM Pedro Braga Netto e Ana Paula de Morais Lira Gouvêa, 

que em conjunto deram todo o suporte e prestígio ao bom andamento da Consulta 

Pública. 

Os slides apresentados e a falas institucionais visaram o nivelamento da 

plenária nas questões a serem tratadas ao longo da Consulta Pública, permitindo com 

isso a compreensão mais ampliada do que iria ser tratado. Os slides podem ser 

conferidos por meio dos documentos SEI 28935973 e 28936126. 

A Consulta Pública transcorreu na normalidade esperada, seguindo todo o 

previsto sem que houvesse maiores entraves de ordem jurídica, técnica ou 

social. Após as apresentações dos Estudos para criação das unidades de 

conservação do Cachoeirinha, foi aberto o debate para a participação dos moradores 

com avaliações e sugestões. 

O processo de Consulta Pública ficou em curso até o dia 02/10/2019, com a 

recepção de contribuições por email, e após esta data foi consolidada a atual 

proposta, considerando as contribuições pós-consulta. 
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3. PROPOSTA DE POLIGONAL E DA SUA ZONA DE AMORTECIMENTO 

São listados a seguir os princípios para elaboração da nova proposta de 

poligonal do RVS Cachoeirinha e Coqueirão: 

Critério de inclusão no RVS Cachoeirinha e Coqueirão 

1. A poligonal do Refúgio de Vida Silvestre deverá abranger as áreas 

remanescentes de cerrado, campos e matas da bacia do córrego Cachoeirinha e 

da bacia do córrego Coqueirão.  

2. Deverá ser incluído no RVS o Sítio Arqueológico Cachoeirinha, localizado na 

propriedade do Condomínio Jardins Genebra, que deverá ter gestão compartilhada. 

3. Deverá ser incluída na poligonal do RVS a Zona de Risco da Barragem do 

Paranoá, na APP da margem esquerda do rio Paranoá. A Zona de Risco da 

Barragem foi desconsiderada nos trechos onde coincidia com o Núcleo Rural 

Boqueirão.  

4. Deverá ser incluída na poligonal do RVS a APM Cachoeirinha, no que couber, 

após retiradas as áreas de exclusão.  

 

Critério de exclusão do RVS Cachoeirinha e Coqueirão 

1. Deverá ser excluída da poligonal a propriedade de produção de água mineral, 

nas margens da DF 250. 

2. Deverá ser excluída da poligonal do RVS a ETE do Paranoá, operada pela 

CAESB. 

3. Deverá ser excluída da poligonal do RVS a ARINE La Font. 

4. Deverá ser excluído da poligonal do RVS o Condomínio Jardins Genebra. 

5. Deverá ser excluída da poligonal do RVS a formação florestal de pinheiros, que 

comporá o módulo II da Floresta Distrital dos Pinheiros, conforme indicação da 

proposta de recategorização das Unidades de Conservação do DF. 

6. Deverá ser excluída da poligonal do RVS a DF-456 e sua respectiva faixa de 

domínio. Um trecho permaneceu dentro da poligonal para não fragmentar o 

desenho, prejudicando a conexão ecológica pretendida com sua criação. 

7. Deverá ser excluído da poligonal do RVS o Núcleo Rural Desembargador 

Colombo Cerqueira, que integrará a Zona de Amortecimento da unidade de 

conservação. 

8. Deverá ser excluído da poligonal do RVS o Núcleo Rural Boqueirão, que 

integrará a Zona de Amortecimento da unidade de conservação. Algumas 
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casas isoladas foram mantidas dentro da poligonal do RVS por estarem em 

remanescente conservado. O restante do núcleo foi excluído porque está muito 

adensado, e não tem atributos que justifiquem a sua manutenção no RVS, sem 

contar que traria conflitos desnecessários.  

 

 

Em relação à ARIE proposta no primeiro momento, a partir das contribuições da 

comunidade e análise técnica, concluímos que essas áreas integrarão a Zona de 

Amortecimento do RVS. 

 

 

Figura 1. Sobreposição das poligonais: Poligonal amarela – apresentada na primeira Consulta 

Pública, Poligonal vermelha – poligonal final. 
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Figura 2. Poligonal do Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão (RVS) 

e sua Zona de Amortecimento. 

 

4. MINUTA DE DECRETO 

 

DECRETO XXX 

Dispõe sobre a criação da Unidade de Conservação denominada Refúgio de Vida 

Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão, na Região Administrativa do Paranoá 

– RA VII.  

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os 

incisos VII e X, do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o 

disposto no inciso XXI, do artigo 279, da Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei 

Complementar nº 827, de 22 de julho de 2010, e o que consta no processo 

Administrativo nº 0391-000.05135/2018-14, DECRETA: 

Art. 1º Fica criada a Unidade de Conservação da categoria Refúgio de Vida Silvestre 

(RVS), denominada Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão, 

situada na Região Administrativa do Paranoá – RA VII, nos termos do que estabelecem 

os Art. 8 e Art. 13, da Lei Complementar nº 827, de 22 de julho de 2010. 

§1º A criação do RVS referida neste artigo foi precedida de estudos técnicos e 

submetida à consulta pública. 
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Art. 2º O Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão tem área 

total de 838 hectares e 30,3 km de perímetro, sendo sua poligonal definida conforme 

coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM) constantes do Anexo I deste 

Decreto. 

§1º A área do RVS dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão inclui trechos da Zona de 

Ocupação Especial de Interesse Ambiental (ZOEIA) e da Zona de Conservação de Vida 

Silvestre (ZCVS), compondo o corredor ecológico da Área de Proteção Ambiental do rio 

São Bartolomeu, de acordo com seu Rezoneamento Ambiental estabelecido pela Lei nº 

5.344, de 19 de maio de 2014. 

Art. 3º São objetivos do Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e 

Coqueirão: 

I - preservar importantes remanescentes do Cerrado, que constituem hotspot botânico 

local, possuindo atributos importantes para a conservação, com alta diversidade e 

riqueza de espécies endêmicas do Cerrado, inclusive raras e ameaçadas de extinção.  

II – garantir a preservação e a proteção da fauna e a manutenção da conectividade entre 

a área do RVS e os remanescentes de vegetação da APA do rio São Bartolomeu e 

Unidades de Conservação contíguas, consolidando um corredor ecológico regional. 

III – manter preservadas as Áreas de Preservação Permanente. 

IV - incentivar o turismo ecológico, a educação ambiental e a pesquisa científica. 

V – regular o uso admissível no Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e 

Coqueirão, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação e preservação 

da natureza. 

VI – proteger os recursos hídricos, promovendo ações que busquem especialmente a 

balneabilidade e o restabelecimento do uso público das cachoeiras do córrego 

Cachoeirinha. 

VII – proteger sítios arqueológicos e locais de relevante beleza cênica. 

VIII - proporcionar a manutenção das atividades hoje existentes, com controles 

ambientais estabelecidos pelos órgãos gestores ambientais e de acordo com o Plano 

de Manejo a ser elaborado. 

§ 1º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou 

não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão 

responsável pela administração da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida 

Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o 

que dispõe a lei.  

Art. 5° Fica estabelecida a Zona de Amortecimento (ZA) do Refúgio de Vida Silvestre 

dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão, compreendendo a área aproximada de 944 

hectares e 38 km de perímetro, subdividida em dois setores delimitados conforme Anexo 

II deste Decreto, e assim definidos: 
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I - Setor 1 (ZA): zona com de 754 hectares e 24 km de perímetro, composta por áreas 

destinadas ao módulo II da Floresta Distrital dos Pinheiros, áreas do Núcleo Rural 

Desembargador Colombo Cerqueira, e a região de cabeceira dos córregos 

Cachoeirinha e Coqueirão. 

II - Setor 2 (ZA): zona com 190 hectares e 14 km de perímetro, composta por áreas 

correspondentes ao Núcleo rural Boqueirão e áreas da CEB. 

§ 1º As densidades de ocupação e normas de gabarito para a Zona de Amortecimento 

serão definidas no Plano de Manejo. 

§ 2º No processo de licenciamento de novos empreendimentos, na Zona de 

Amortecimento, deverá ser avaliado o grau de comprometimento da conectividade dos 

fragmentos de vegetação nativa;  

§ 3º Não são permitidas novas atividades de mineração de qualquer natureza, inclusive 

garimpo;  

§ 4º Fica proibida a instalação de aterros sanitários, lixões e qualquer outro tipo de 

depósito de resíduos sólidos; 

§ 5º Não é permitida a instalação de novas indústrias potencialmente poluidoras ou 

degradadoras, na Zona de Amortecimento;  

§ 6º No licenciamento ambiental de rodovias, inseridas na Zona de Amortecimento, 

deverá ser apresentado um Plano de Ação Emergencial para acidentes ambientais e 

medidas de contenção de poluentes de veiculação hídrica. 

Art. 4º O Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e 

Coqueirão será elaborado no prazo de 8 meses de sua publicação, assegurada a 

participação da comunidade, em especial da população residente nas propriedades 

rurais do seu entorno. 

§1º O Plano de Manejo deverá definir onde serão instalados os equipamentos básicos, 

de acordo com as características e a finalidade da Unidade de Conservação. 

§ 2º Poderão ser revistos a nomenclatura e os usos de cada Zona durante a elaboração 

do Plano de Manejo.  

§2º São proibidas, no Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão, 

atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu 

Plano de Manejo e os seus Regulamentos. 

Art. 5º O Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão será 

administrado pelo órgão ambiental do Distrito Federal, responsável pela gestão das 

áreas protegidas.  

Art.6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 
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ANEXOS  

*Tabela de coordenadas será inserida no Ato de publicação. 

 

ANEXO I – Mapa e Memorial descritivo da Poligonal final  
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ANEXO II – Mapa e Memorial descritivo da Zona de Amortecimento (ZA). 

 


