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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água

Informação Técnica n.º 14/2020 - IBRAM/PRESI/SUCON Brasília-DF, 27 de agosto de 2020.

1. INTRODUÇÃO
Esta Informação Técnica visa apresentar os resultados da Consulta Pública realizada de

maneira virtual para viabilizar a participação social na elaboração do Plano de Manejo do Parque
Ecológico das Sucupiras.

Após a elaboração de estudo preliminar (38877798), foi solicitada a realização de
consulta pública para garantir a divulgação do estudo e a participação social na elaboração do Plano de
Manejo da Unidade de Conservação. A consulta foi realizada de maneira virtual em razão da Pandemia
de COVID 19, por meio da disponibilização de um questionário (40226179), com o objetivo de colher
contribuições para o Zoneamento Ambiental e Plano de Manejo do Parque Ecológico das Sucupiras,
em processo de elaboração, que após aprovado, será importante instrumento de gestão para a efetiva
implantação e administração da Unidade de Conservação. 
 

2. CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública foi iniciada em 15 de maio de 2020 e seguiria até 29 de maio de

2020, entretanto, por solicitação da SUCON, foi prorrogada por mais uma semana, sendo, portanto, as
contribuições recebidas por e-mail até o dia  05 de junho de 2020. Neste período, foram recebidos 59
questionários respondidos (46715581), cujos resultados foram sistematizados e são apresentados a
seguir:

 

QUESTIONÁRIO

 

1. Qual a sua idade?

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=45291419&id_procedimento_atual=45291238&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020998&infra_hash=6f26e8f388344e0f0a4b3351675522f7739f471cb8aa5d795f0fb622ede6e31a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=46755767&id_procedimento_atual=45291238&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020998&infra_hash=8ebcd3c3218391d297d42bcb11df3a23e1160e91c27f437f81df9050ca3d2348
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53958614&id_procedimento_atual=45291238&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020998&infra_hash=f23d2ea34661846e3349f672faf5a82bcfc7c2b1205ef511a1ec4ef8a4893b0b
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2. Qual seu grau de escolaridade?

 

 

3. Qual a sua faixa de rendimento mensal?
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4. Qual a sua profissão/ocupação laboral?

 

 

5. Qual o local de sua residência?
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6. O que te motiva a visitar um Parque Ecológico?

 

 

7. Qual a importância do Parque Ecológico das Sucupiras para a Cidade?
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8.  Quais os pontos fortes do Parque Ecológico das Sucupiras?

 

 

9. Que novas oportunidades podem surgir a partir da implantação do Parque?
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10. Que atividades você gostaria de poder realizar no Parque?

 

 

11. Que infraestruturas você gostaria que existissem no Parque?
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12. O que você espera deste Parque com a sua implantação?

 

 

13. Que contribuições você tem para o zoneamento ambiental da unidade de conservação?
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14. Que sugestões você tem para as normas de uso e ocupação da unidade de conservação?

 

15. Tem contribuições adicionais às informações apresentadas pelo estudo do IBRAM?

Utilizar imagens atuais no Plano de Manejo;
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Realização de oitivas presenciais com publicidade no diário oficial;
Apenas manter a natureza do Parque;
Garantir o mínimo de interferência na natureza do cerrado;
Valorizar os serviços ecossistêmicos;
Não permitir edificações;
Restaurar a vegetação nativa;
Manutenção das áreas verdes;
Revisão das categorias de zoneamento;
Estudo para verificar a pertinência de estacionamentos;
Que haja um cuidado especial quanto à manutenção;
Que haja envolvimento da comunidade de da Associação dos Amigos do Parque das Sucupiras,
para manutenção de brigada e participação no Conselho Consultivo do Parque;
Que o estudo técnico seja mais compreensível para leigos;
Que o entorno imediato (externo à cerca) do Parque seja também cuidado e que sejam contempladas
placas e lixeiras nessas áreas;
Que seja incentivada a participação de voluntários;
Que haja oportunidade para melhor qualificação dos debates relacionados à elaboração do Plano de
Manejo;
Que seja constituído o Conselho Gestor do Parque;
Que não haja edificações e iluminação no Parque Ecológico;
Que seja mantida a categoria Parque Ecológico e sejam dirimidos os conflitos de interesses entre
associações e novos moradores das quadras 500;
Que seja respeitada a luta da comunidade e da Associação local, assegurando condições adequadas
à participação social na elaboração do Plano de Manejo e na gestão da Unidade de Conservação.

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Consulta Pública realizada teve como principal objetivo a apresentação do estudo

preliminar elaborado pelo IBRAM, e, a partir do questionário disponibilizado, levantar informações
sobre o perfil dos usuários do Parque e sua percepção quanto às necessidades de manejo da Unidade de
Conservação.

As questões de 1 a 5, objetivas, apresentam resultados do perfil socioeconômico dos
usuários participantes da consulta. Quanto às demais questões, embora respondidas de maneira
subjetiva, buscou-se sistematizar os resultados para apresentação de forma quantitativa, de tal maneira
que foi possível estabelecer uma relação de prioridades do ponto de vista do usuário participante da
consulta.

A análise dos resultados permite verificar que, de maneira geral, a comunidade espera
que a Unidade de Conservação tenha como propósito principal a conservação dos ecossistemas
remanescentes e recuperação dos ambientes antropizados. Desta forma, fica evidente a preocupação da
comunidade quanto à instalação de infraestrutura no Parque Ecológico, expressa nas manifestações da
maioria das respostas, onde se espera o mínimo de intervenções e equipamentos mais rústicos, como
trilhas, bancos, caramanchões, viveiro, etc.

Cabe registrar que logo após a prorrogação da consulta, diversas respostas foram
encaminhadas repetidas ou com alterações pontuais nas respostas, o que poderia representar um viés
nos dados. Entretanto, todas as respostas foram consideradas na análise, considerando que o envio do
questionário preenchido, mesmo que copiado, representou a opinião do participante em concordância
com aquele que preencheu o questionário inicialmente. Tal situação poderá ser minimizada em oitivas
futuras com a utilização de ferramentas de formulários, disponíveis em diversas plataformas. 
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Por fim, fica também evidente a necessidade de realização de Oficinas de Planejamento
Participativo, onde fica assegurada a participação social na elaboração deste importante instrumento de
gestão que é o Plano de Manejo de uma Unidade de Conservação. Nesse sentido, considerando a
instrução do Processo nº 00391-00003280/2020-77, recomenda-se que os resultados desta consulta
pública sejam disponibilizados à equipe de elaboração do Plano de Manejo, para análise individual das
respostas de cada questão, que podem servir como ponto de partida na realização de novas oitivas.

 
É a informação.
 

Documento assinado eletronicamente por IRVING MARTINS SILVEIRA - Matr.2644282-2,
Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, em 08/09/2020, às 11:29, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 46069114 código CRC= 6D2F447D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SEPN 511, BLOCO C - Bairro Asa Norte - CEP 70750-543 - DF

 

00391-00002972/2020-06 Doc. SEI/GDF 46069114

Criado por irving.silveira, versão 21 por irving.silveira em 08/09/2020 11:29:30.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=46376686&id_procedimento_atual=45291238&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020998&infra_hash=5bdfcbcfed020e5ec2c4aee22413aa7bb34c26951ccdadcce0f4927a82ca7a2c

