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Apresentação
O Plano de manejo é o documento técnico mediante o qual, com fundamento
nos objetivos gerais de uma Unidade de conservação, se estabelece o seu
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos
naturais, incluindo a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da
unidade, de acordo com o Sistema Distrital de Unidades de Conservação – SDUC.
A elaboração do plano de manejo é de responsabilidade do órgão gestor das
unidades, neste caso do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos hídricos do
Distrito Federal – IBRAM.
Este trabalho seguiu as recomendações do Roteiro Metodológico para a
elaboração de Plano de Manejo, publicado através da INSTRUÇÃO Nº 117, DE 27 DE
JUNHO DE 2014 - IBRAM, que define critérios técnicos para elaboração de Planos de
Manejo para Unidades de Conservação Distritais. Foi elaborado por equipe
multidisciplinar, nomeada pela INSTRUÇÃO Nº 135, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015 IBRAM.
Do Roteiro Metodológico:
(...) “nenhum plano de manejo é estanque e se finda em si mesmo, deve se ter como
princípio que é o documento norteador e resultado de um momento da gestão, do
pensamento da equipe que o elaborou e no contexto histórico, socioeconômico e
ambiental em que se insere.
Outra questão relevante é que um roteiro metodológico deve ser entendido como um
modelo geral e norteador a ser adotado e que, oportunamente, o planejamento deve e
pode incorporar novos elementos, que não foram previstos. O importante é que seja
elaborado um documento consistente, que responda às necessidades de gestão e
dentro da realidade técnica e financeira da instituição”.
Considerou-se a importância da participação da sociedade e das comunidades
diretamente envolvidas que contribuem no processo de planejamento e gestão de
unidades de conservação (UC).
Seguindo as recomendações do Roteiro Metodológico, optou-se por elaborar o
Plano de Manejo com especialistas do IBRAM, considerando o grau de formação e
memória técnica dos servidores, e a pouca eficiência dos estudos contratados:
“As memórias técnica e gerencial deverão ser preservadas e valorizadas. Quando se
faz um plano de manejo por contratação de empresas, a visão dos consultores e
técnicos nem sempre está dentro da realidade cotidiana do órgão. São visões externas
e que não incorporam a realidade e as lições aprendidas no trabalho contextualizado,
corre-se, pois, o risco de se obter um plano ideal, com bom volume de informações,
pois, as empresas muitas vezes pautam-se em realizar grandes diagnósticos, alguns
bastante aprofundados, mas quando realizam o planejamento o fazem de maneira
ideal e nem sempre factível”.
As principais premissas que nortearam o Roteiro Metodológico estão elencadas
abaixo e expressam as diferenças em se fazer um plano de manejo com técnicos do
próprio IBRAM, em detrimento às contratações de consultoria ou parcerias:

 Maior conhecimento do contexto regional e institucional da unidade de conservação.
 Apropriação das informações atendidas antes de iniciar o processo de elaboração do
plano de manejo.
 Experiência cumulativa no processo de planejamento.
 Produtos gerados mais próximos da realidade de execução e implementação.
 O cumprimento do plano de trabalho e prazos estabelecidos poderá ser comprometido
caso os gestores não estejam exclusivamente em função dessas atividades e não
sejam cobrados pelos superiores. Essa situação é muito diversa do caso em que se
contratam empresas de consultoria e de consultores individuais, que têm interesse no
cumprimento de prazos, pois dependem da aprovação dos produtos para recebimento
de honorários.
 A visão da implementação e a continuidade da gestão são ampliadas e fortalecidas
dentro do ciclo do PDCA (Plan-Do-Check-Act, ou Planejar-Executar-Verificar-Ajustar).
 O monitoramento e a reflexão da implementação promovem aumento no aprendizado
e prepara o técnico para os próximos passos e novos planos de manejo.
 Há perpetuação da memória técnica.
 Maior domínio do Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza (SDUC)
e comprometimento do trabalho em equipe, enriquecendo o ambiente de trabalho,
possibilitando a continuidade administrativa.
 Formação de novos técnicos instrutores que atuarão no treinamento de novos
gestores.
 Fortalecimento das estruturas técnicas e maior credibilidade junto às comunidades
diretamente afetadas.

Foto 1: Vista aérea do Parque Ecológico Bernardo Sayão.

INTRODUÇÃO
Espaços e áreas protegidas constituem na melhor forma de conservar tanto
espécies ameaçadas de extinção, raras ou endêmicas, quanto manter ecossistemas e
valiosos recursos naturais. Esta estratégia tem sido adotada também pelo Brasil, que
protege diversas áreas, como forma de garantir o acesso das gerações atuais e
futuras aos bens naturais e, considerando a relação custo benefício, a preservação da
diversidade biológica.
Para garantir a preservação e a conservação de áreas naturais e utilizá-las de
forma disciplinada, em 2000, foi instituído o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC), por meio da Lei nº 9.985.
Os objetivos do referido Sistema atendem as seguintes prerrogativas: (1) a
conservação da biodiversidade, em seus três níveis fundamentais (diversidade
genética, de espécies e de ecossistemas), (2) o uso sustentável dos recursos naturais,
(3) a participação da sociedade e (4) a distribuição equitativa dos benefícios auferidos
por intermédio da criação, implementação e gestão das Unidades de Conservação,
estando também em sintonia com os objetivos da Convenção sobre Diversidade
Biológica – CDB (Decreto n° 4.339/2002).
Em 2010, por meio da Lei Complementar nº 827/2010, foi instituído o Sistema
Distrital de Unidades de Conservação da Natureza (SDUC), adequando os princípios e
diretrizes do Sistema Nacional às especificidades do Distrito Federal, bem como
estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação, alteração e gestão das
Unidades de Conservação.
Além disso, buscando dar uma maior efetividade às Unidades de Conservação
e estabelecer uma linha de atuação, baseada em conhecimentos científicos, o SDUC
define o Plano de Manejo - PM como “documento técnico mediante o qual, com
fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos
naturais, incluindo a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da
unidade.” (Lei Complementar nº 827/2010).
O Plano de Manejo deve propiciar meios para que as funções ecológicas,
científicas, econômicas, sociais e políticas de uma Unidade de Conservação sejam
desenvolvidas de forma harmônica, com princípios de planejamento atualizados e,
portanto, dinâmicos.

ETAPAS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE MANEJO
Para a elaboração do diagnóstico do Parque Ecológico Bernardo Sayão, as
informações de ordem socioambiental foram obtidas por meio de levantamentos
secundários, como também informações primárias nas diversas áreas de
conhecimento dos componentes ambientais: físico, biótico e socioeconômico. Também
foram levantadas informações gerenciais, institucionais e administrativas que
permeiam todas as atividades de manejo, proteção e organizacionais do Parque.
Destaque deve ser dado aos levantamentos de flora e fauna realizados no Parque
Ecológico Bernardo Sayão, que foram de extrema relevância para o processo de
elaboração do Plano de Manejo.
No que se refere às informações sobre o meio físico, foram utilizados dados
secundários e levantamentos de campo, especialmente buscando aferir e melhor
detalhar as características geológicas, geomorfológicas, pedológica, hidrogeológicas e
hídricas do Parque. Além de levantamentos de campo, da busca de informações em
relatórios e na bibliografia especializada, foram feitas consultas às instituições
públicas, em busca de dados atualizados, qualitativos e quantitativos.
As informações em campo foram georreferenciadas e sua espacialização foi
feita em uma base cartográfica única (padrão SICAD – Sistema Cartográfico do
Distrito Federal), que possibilitou a aferição e detalhamento das informações
secundárias de mapas temáticos oficiais e também o refinamento das informações
disponíveis, auxiliados por imagens de satélite recentes da região (imagem de satélite
de 2015, do Terrageo).
Com base nessas informações, foi possível elaborar mapas temáticos regionais
e de detalhes, bastante próximos da realidade da região de inserção da UC.
As formações fitofisionomicas presentes no Parque Ecológico Bernardo Sayão
foram mapeadas adotando os critérios e classes propostos por Ribeiro e Walter
(2008), por meio da técnica de interpretação de imagens aéreas de alta resolução, em
escala de detalhamento (1:1.000). Dez (10) saídas de campo foram realizadas a fim
de refinar as informações obtidas por meio da paisagem e validar os resultados
obtidos pela classificação visual das imagens aéreas. Estes resultados poderão ser
úteis nas rotinas de monitoramento espacial e temporal da vegetação na unidade, na
formulação de políticas de recuperação das áreas degradadas, no controle e
prevenção de incêndios, no auxílio do planejamento do uso público do parque, bem
como nas demais atividades de cunho científico e educacional a serem realizados na
área.
O Diagnóstico da flora da área foi feito através de levantamentos de dados
secundários e, principalmente, levantamentos de campo.
A parte de campo foi realizada por intermédio de técnicas de Levantamentos
Ecológicos Rápidos, empregando-se o processo de caminhamento, e teve como
objetivo a análise qualitativa da vegetação e outros atributos. Os levantamentos de
vegetação foram realizados entre dezembro de 2015 e março de 2016, abrangendo
todas as fitofisionomias presentes.

Foram feitas cerca de vinte (20) expedições ao Parque Ecológico Bernardo
Sayão e aos herbários (JBB e RECOR-IBGE), envolvendo a Equipe técnica do
IBRAM, nomeada para este trabalho, e especialistas na área da Botânica.
O levantamento das árvores do Parque foi realizado por especialista em
Dendrologia do Cerrado. As informações foram complementadas com dados de Frota
et al. (2014).
O levantamento das espécies herbáceo-arbustivas foi mais complexo, com a
coleta das plantas e herborização do material. A identificação dos exemplares se
processou através de consultas a especialistas e por meio de morfologia comparada,
usando bibliografia especializada.
Foram confeccionadas listas de espécies da flora, com o maior número
possível de espécies identificadas, para se conhecer um pouco da biodiversidade do
local.
Foram mapeadas as áreas degradadas presentes no Parque Ecológico
Bernardo Sayão, por meio da técnica de interpretação de imagens aéreas de alta
resolução, em escala de detalhamento (1:1.000). A delimitação dos fragmentos
degradados se deu de forma aproximada, considerando as bordas das perturbações
detectadas na imagem de 2015. Essas perturbações foram validadas e caracterizadas
em dez (10) visitas ao campo, e conforme análise do histórico de imagens aéreas
disponíveis. As imagens aéreas utilizadas nas análises históricas foram consultadas a
partir dos aplicativos Terrageo (1965-2015) e Google Earth (2002-2015), além das
orto-imagens aéreas de alta resolução CODEPLAN (2013-2015).
O método escolhido para o levantamento da avifauna foi o da observação
diurna direta com registro visual ou auditivo das espécies, com utilização de binóculo e
guia de Identificação - Avifauna Brasileira - Autor Tomáz Sigrist. Não foram usados os
recursos de microfones unidirecionais, câmeras fotográficas, redes-de-neblina ou outro
método de captura para não submeter os animais a um estresse desnecessário e
também por não ser fator prioritário neste momento dos trabalhos. Porém, algumas
espécies de difícil visualização foram identificadas apenas através de suas
vocalizações (tinamiformes). Os levantamentos foram realizados em três etapas,
sendo a 1ª em 28/09/2015 – período seco, a 2ª em 09/12/2015 – período de início das
chuvas, a 3ª em 17/02/2016 – período chuvoso (verão), todos no período da manhã
por conta da maior atividade das aves. Nosso esforço amostral foi de
aproximadamente 12 horas de observação, utilizando trilhas já existentes no local.
Na listagem final feita pelo IBRAM ainda foram incorporadas informações
fornecida pela ONG OBSERVAVES, colhidas em 20/03/2016 e 26/03/2016,
enriquecendo este levantamento inicial.
Para o diagnóstico da mastofauna, foi considerada a lista de espécie de
pequenos mamíferos, utilizada pela Fundação Jardim Botânico de Brasília, que
compõe um dos fragmentos mais relevantes para a região, APA Gama Cabeça de
Veado, como espécies de provável ocorrência para o Bernardo Sayão. Para os médios
e grandes mamíferos, não foi considerada a lista de dados secundários, pois se
entende que o local do estudo em questão dificilmente abrigaria animais com

exigência ecológica de grandes territórios. No entanto, considera-se a possibilidade de
uso do fragmento pela fauna de médio e grande porte como ponto de passagem entre
as APAs do Lago Paranoá, do Gama e Cabeça de Veado e do Rio São Bartolomeu.
Foram amostradas três fitofisionomias, parque de cerrado, cerrado denso e
mata ciliar. Em cada fitofisionomia, foram dispostas trinta (30) armadilhas do tipo
Sherman e 3 armadilhas Tomahamk, iscadas com pasta de amendoim, banana, fubá e
sardinha, de modo a contemplar diferentes hábitos alimentares. As armadilhas foram
revisadas todo dia pela manhã. Os animais capturados foram identificados por espécie
e soltos no mesmo local de captura.
Em função do volume de informações técnico-científicas sobre a fauna
vertebrada, que vem sendo produzida por pesquisadores de diversas instituições de
ensino e pesquisa, também foram usados dados já disponíveis em literatura para
analisar e caracterizar a fauna do Parque.
Quanto ao aspecto socioeconômico, os levantamentos relativos ao tema
enfocaram pesquisas bibliográficas, consultas às instituições públicas (Administrações
Regionais, CODEPLAN e IBGE), como também foram realizadas entrevistas com
atores sociais do entorno, de modo a apresentar a visão dessas comunidades sobre o
Parque.
A metodologia adotada para a elaboração dos estudos socioeconômicos
vinculados ao Plano de Manejo do Parque Ecológico Bernardo Sayão baseou-se no
fundamento da relação direta do diagnóstico com o prognóstico e com os programas e
projetos decorrentes do plano.
A caracterização socioeconômica apresentou informações relevantes sobre o
perfil do usuário potencial do parque, suas necessidades relativas às condições de
gênero, faixa etária e grupos de interesse, e seus rebatimentos no programa de
necessidade para e elaboração dos projetos de trilhas, sinalização informativa,
atividades programadas, infraestrutura e equipamentos.
A Oficina de Planejamento Participativo – OPP, realizada com a presença de
lideranças comunitárias e demais interessados, complementou as informações das
Oficinas Técnicas com Especialistas, realizadas ao longo de todo o trabalho.

IMPORTÂNCIA DO PARQUE ECOLÓGICO NO CENÁRIO DISTRITAL
Área de Influência Direta
A área de influência direta é considerada a que exerce impacto direto ou
potencial sobre a unidade de conservação, na forma de risco de queimadas e
incêndio, circulação de animais domésticos, lançamento de águas pluviais,
proliferação de espécies invasoras, lançamento de resíduos, impacto sobre o trânsito
de veículos, dentre outros.
Observando a conceituação acima, as áreas de influência direta são as QI 27 e
a QI 29 do SHIS, além das demais quadras do Lago Sul que guardam certa
proximidade com o parque. Os Condomínios Solar de Brasília, Ville de Montagne e
Estância Quintas da Alvorada também podem ser considerados vizinhos do parque,
embora separados pela DF-001 (EPCT). Os demais parcelamentos do Jardim
Botânico exercem grande influência no trânsito que atravessa e circunda o parque.
A cidade do Paranoá, embora distando mais de 5 km da unidade, apresenta-se
como usuária potencial do parque e também exerce grande contribuição na circulação
de veículos. Para essas Regiões Administrativas, o parque assume uma função de
atrativo da vizinhança direta, sendo seus moradores os usuários mais prováveis dos
equipamentos do parque.
Área de Influência Indireta – Regional
A área de influência indireta é considerada a que exerce impactos mais difusos,
tanto no ambiente quanto no entorno do parque, tais como qualidade do ar, trânsito e
visitação.
A demanda por abastecimento público de água, existente em diferentes
cidades do DF, provocou o planejamento de instalação de um sistema de captação de
água no Lago Paranoá e a implantação de uma Estação de Tratamento de Água –
ETA Lago Paranoá, na área do Parque Ecológico Bernardo Sayão. Nesse sentido,
caso o planejamento de instalação da ETA seja mantido, diferentes RAs do DF
dependerão indiretamente da própria infraestrutura instalada na Unidade de
Conservação.
O Parque Ecológico Bernardo Sayão assume, ainda, uma função de atrativo
regional, para os usuários interessados em atividades ao ar livre e em contato com o
meio ambiente preservado, residentes dos diferentes pontos do DF e mesmo para
visitantes de fora do DF, visto que a UC dispõe de uma vista panorâmica do Lago
Paranoá e do Plano Piloto de Brasília.

Foto 2: Vista aérea do Parque Ecológico Bernardo Sayão.

Foto 3: Vista aérea do Parque Ecológico Bernardo Sayão.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PEBS

Localização da Área de Estudo

A área de estudo está localizada na borda Leste da Bacia do Lago Paranoá, no
centro do Distrito Federal, abrangendo uma área de 205,6765 hectares, na Região
Administrativa do Lago Sul – RA XVI.
O Parque Ecológico Bernardo Sayão localiza-se no imóvel Rasgado,
desmembrado do Município de Luziânia-GO e incorporado ao território do Distrito
Federal. Situa-se entre a DF-001 (EPCT), a DF-027 (EPJK), a QI-27 e a QI-29 do SHISul.
A poligonal do Parque Ecológico Bernardo Sayão foi estabelecida por meio do
Memorial Descritivo do Anexo I do Decreto Nº 27.550, de 22 de dezembro de 2006,
publicado no DODF de 26 de dezembro de 2006.

Figura 1. Mapa de localização do Parque Ecológico Bernardo Sayão (em destaque).

Figura 2. Mapa da área de estudo – Parque Ecológico Bernardo Sayão.

O Parque Ecológico Bernardo Sayão é uma Unidade de Conservação de Uso
Sustentável, integrante do Sistema Distrital de Unidades de Conservação (SDUC,
2010) situado na região central do Distrito Federal (Figura 6).
É um importante fragmento de Cerrado inserido na matriz urbana, localizado no
Lago Sul, na altura das quadras QI 27 e QI 29. Preserva importantes remanescentes
de formações savânicas e campestres, além de conter as nascentes do córrego
Rasgado, abarcando também um pequeno trecho de mata de galeria.
O Parque foi criado em 2002 por meio do Decreto n° 23.276, de 10 de outubro
de 2002, com o nome Parque Ecológico do Rasgado. Posteriormente, em 2004, o
Parque foi renomeado para Parque Ecológico Bernardo Sayão (Decreto n° 24.547, de
20 de abril de 2004), nomenclatura que permanece até a atualidade.

Tabela 1: Ficha Técnica do Parque Ecológico Bernardo Sayão.
Ficha Técnica
Nome da Unidade de Conservação: Parque Ecológico Bernardo Sayão
Endereço da sede:

SEPN Q. 511, Bloco C, Ed. Bittar

Telefone:

3214 5641, 3214 5642

Fax:
www.ibram.df.gov.br
e-mail:
Site:
Superfície da Unidade de
(ha):
Perímetro da Unidade de
(km):
Superfície da ZA (ha):
Perímetro da ZA (km):
Regiões Administrativas
Satélites abrangidas pela
Conservação:
Coordenadas geográficas
longitude):

Conservação

205,67ha

Conservação

ou Cidades
Unidade de
(latitude

Lago sul, Jardim Botânico

e

Decretos relacionados à criação da UC

Decreto nº 23.276, de 10 de outubro de 2002
Decreto nº 24.547, de 20 de abril de 2004
Decreto nº 27.550, de 22 de dezembro de 2006

Ecossistemas ou fitofisionomias:

Cerrado sentido restrito: Cerrado típico, Cerrado
ralo; Campo sujo, Campo sujo úmido (com
pequenos murundus), Mata de galeria e Vereda

Fauna:

Avifauna rica, pequenos roedores, répteis e
anfíbios.

Atividades ocorrentes:
Educação ambiental
Fiscalização
Pesquisa
Visitação
Atividades conflitantes

Sim
Sim
Ocupações irregulares (cabeceira do córrego
rasgado)

O Parque Ecológico Bernardo Sayão (PEBS) é uma área protegida sob
administração da esfera Distrital, gerida pelo Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental. Abriga um fragmento
heterogêneo de vegetação de aproximadamente 205 ha de área. Está inserido na
Área de Proteção Ambiental do Lago Paranoá, em Zona de Conservação de Vida
Silvestre, e em Zona Urbana de Uso Controlado I, conforme zoneamento do PDOT
(2012).
Localizado em área predominantemente plana, o Parque encontra-se próximo
ao divisor de águas (tergo) entre as sub-bacias hidrográficas do rio Paranoá e do rio
São Bartolomeu. Representa uma importante área de recarga hídrica, uma vez que é
circundado por malha habitacional, e abriga remanescentes de vegetação que
propiciam os processos de infiltração natural de águas pluviais.

HISTÓRICO DA MANCHA “E” DO BRASÍLIA REVISITADA – O processo de
criação do Parque do Rasgado e Bernardo Sayão.
A área atualmente ocupada pelo Parque Ecológico Bernardo Sayão foi
originalmente definida como uma das manchas de expansão urbana do “Plano Piloto”
de Brasília pelo documento “Brasília Revisitada, 1985/87”, de autoria do Arquiteto e
Urbanista Lúcio Costa, no Anexo I do Decreto nº 10.829/1987 - GDF e da Portaria nº
314/1992 - Iphan. Seguem, abaixo, trechos do referido documento:
ADENSAMENTO E EXPANSÃO URBANA DO "PLANO PILOTO"
Uma vez assegurada a proteção do que se pretende preservar, trata-se agora de
verificar onde pode convir ocupação — predominantemente residencial — em áreas
próximas do "Plano Piloto", ou seja, na bacia do Paranoá, e de que forma tal ocupação
deve ser conduzida para integrar-se ao que já existe, na forma e no espírito,
ratificando a caracterização de cidade parque — "derramada e concisa" — sugerida
como traço urbano diferenciador da capital.
(...)
Chegando a Brasília propriamente dita, seis áreas comportam ocupação residencial
multifamiliar; sendo diretamente vinculadas ao "Plano Piloto" passam, por conseguinte,
a interferir no jogo das escalas urbanas.
As duas primeiras (A e B), na parte oeste da cidade, resultam da distância excessiva
entre a Praça Municipal e a Estrada Parque Indústria e Abastecimento decorrente do
deslocamento do conjunto urbano em direção ao lago recomendado por Sir William
Holford no julgamento do concurso.
A terceira (C), já proposta em 1984, está ligada à intenção de se fixar a Vila Planalto.
A quarta (D), é sugerida pela existência de centros comerciais consolidados na área
fronteira.
E as duas últimas (E e F) visam abrir perspectiva futura de maior oferta habitacional
multifamiliar em áreas que, embora afastadas, vinculam-se ao núcleo original tanto
através da presença do lago como pelas duas pontes que se pretende construir (a
primeira pessoa a me alertar para tal possibilidade foi o economista Eduardo Sobral,
mais de 10 anos atrás). Poderiam ser chamadas "Asas Novas" — Asa Nova Sul e Asa
Nova Norte.
(...)
A área E — Asa Nova Sul — sugere ocupação linear, também na forma de pequenas
quadras como as Quadras Planalto, com gabarito uniforme de 4 pavimentos sobre
pilotis e cercadura arborizada.

Figura 3: Propostas do documento Brasília Revisitada.

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF, aprovado pela Lei
Complementar nº 17, de 28 de janeiro de 1997, incluía a área do atual Parque
Ecológico Bernardo Sayão na Zona Urbana de Consolidação, aquela na qual a
ocupação deveria considerar as restrições do estabelecido para as áreas de
preservação do conjunto urbanístico do Plano Piloto de Brasília, tombado como
Patrimônio Histórico Nacional e Cultural da Humanidade; das peculiaridades
ambientais das Áreas de Proteção Ambiental do Lago Paranoá e das Bacias Gama e
Cabeça de Veado; e de saneamento para as áreas de Sobradinho, Planaltina e as
circunscritas na Bacia do Lago Paranoá.
Apesar de todos os planos, as recomendações e restrições para a ocupação da
área, houve uma tentativa de grilagem dessas terras e implantação de um
parcelamento irregular do solo, “Mansões Chácaras do Lago”, nos anos de 2001/2002.
Os grileiros foram denunciados na justiça e tiveram a prisão preventiva
decretada. A reação da sociedade organizada foi imediata e os meios de comunicação
deram destaque à tentativa de grilagem que terminou sendo frustrada, com a ação dos
órgãos de fiscalização e vigilância do uso do solo (SIV-SOLO).
O Governador do Distrito Federal, pressionado pela opinião pública, publicou o
Decreto nº 23.276, de 10 de outubro de 2002, criando o Parque ecológico denominado
“Parque Ecológico do Rasgado”, na Região Administrativa do Lago Sul – RA XVI, com

uma área de 226,78 hectares, definida no Memorial Descritivo da área denominada
Mancha “E” – Projeto Brasília revisitada do Dr. Lucio Costa.
A área destinada ao Parque Ecológico do Rasgado foi, portanto, exatamente a
área anteriormente destinada para a expansão urbana de Brasília, na Asa Nova Sul.

Figura 4: Anexo do Decreto nº 23.276, de 10 de outubro de 2002, referente à Mancha “E” da
Asa Nova Sul do documento Brasília Revisitada 1985/87.

Em homenagem ao Engenheiro Bernardo Sayão Carvalho Araújo, pioneiro da
construção de Brasília, (nomeado Diretor da Novacap, em 1956, e posteriormente
responsável pela construção do trecho Norte da rodovia Transbrasiliana - BelémBrasília -, onde faleceu vítima de um acidente com a derrubada de uma árvore que
atingiu o seu alojamento, em janeiro de 1959), o Governo do Distrito Federal decidiu
publicar o decreto nº 24.547, de 20 de abril de 2004, dando a denominação de
“Parque Ecológico Bernardo Sayão” ao Parque Ecológico do Rasgado.
Esse ato foi parte das comemorações do dia 21 de abril de 2004, aniversário
de 44 anos de Brasília.
A poligonal do Parque Ecológico Bernardo Sayão é finalmente estabelecida
pelo Anexo I do Decreto nº 27.550, de 22 de dezembro de 2006, com área de 205,67
hectares. A nova poligonal fez ajustes à antiga mancha “E” proposta pelo “Brasília
Revisitada, 1985/87”, reduzindo a área anterior de 226,78 hectares, em função da
Estrada Parque JK, de acesso à ponte JK.

Figura 5: Mapa da poligonal do Memorial Descritivo conforme Decreto nº 27.550, de
22 de dezembro de 2006.

ASPECTOS NATURAIS
MEIO FÍSICO
Hidrografia
O Parque Ecológico Bernardo Sayão está localizado na Região Hidrográfica do
Paraná, uma das três grandes bacias hidrográficas do Distrito Federal: São Francisco,
Araguaia/Tocantins e Paraná.
O Córrego Rasgado tem sua cabeceira situada no Parque Ecológico Bernardo
Sayão e drena em direção ao Lago Paranoá com sua foz localizada próximo à Ponte
JK.
Córrego do Rasgado

Figura 6: Vista superior das nascentes do córrego Rasgado, com a Vereda e Mata de Galeria que
acompanha o curso d’água, próximo às residências em áreas irregulares, no interior do Parque, e áreas
dos fundos dos lotes da QI 27.

Foto 4: Vista da Vereda na cabeceira da Mata de Galeria do córrego Rasgado com a Ponte JK, ao fundo.

Geologia
A área do Parque Ecológico Bernardo Sayão está localizada na faixa de
contato dos Quartzitos Médios (Q3) com a camada dos Metarritmitos Arenosos (R3),
especialmente na parte Sudoeste da unidade de conservação.
No caso do Parque Ecológico Bernardo Sayão, a área de contato entre os
quartzitos e os metarritmitos arenosos, no Sudoeste da unidade, coincide com a
quebra de relevo e com a formação do talvegue do córrego Rasgado.
Hidrogeologia
A área do Parque Ecológico Bernardo Sayão está localizada sobre o Domínio
Poroso de Sistema P1, caracterizado por apresentar condutividade hidráulica na
porção rasa do solo, com valores da ordem de 10-6 e 10-5 m/s. A espessura saturada
é, em média, de 10 a 15 metros, sendo maior no interior das áreas de chapadas.
O fato de o Parque Ecológico Bernardo Sayão estar localizado na região da
Chapada de Brasília assume uma importância muito grande para garantir a
preservação de áreas de vegetação natural, com permeabilidade adequada para a
infiltração das águas das chuvas, possibilitando a recarga dos aquíferos, tanto do
Domínio Poroso quanto do Domínio Fraturado.
A recarga dos aquíferos proporcionada pelo Parque Ecológico Bernardo Sayão
beneficia tanto os cursos d’água que drenam para o Lago Paranoá (córregos
Rasgado, Anta e Manoel Francisco), quanto os córregos que drenam para o Rio São
Bartolomeu (córregos Taboca e Taboquinha).

Em relação ao Domínio Fraturado, a área do Parque Ecológico Bernardo
Sayão está localizada sobre o Subsistema R3/Q3, que é considerado o de maiores
reservas do Distrito Federal, com valores médios de vazão da ordem de 12 m3/h,
sendo que a média geral do DF é da ordem de 8 m3/h.
Sensibilidade Natural dos Aquíferos à Contaminação
Segundo essa análise, o Parque Ecológico Bernardo Sayão está localizado em
área de alta sensibilidade, por ser chapada com solos profundos e permeáveis, com
aquíferos fraturados do Subsistema R3/Q3 coberto pelo Sistema P1.
A condição de alta sensibilidade natural da área de chapada onde está situado
o parque é amenizada pela destinação do local para a implantação da unidade de
conservação. Este fato altera a alta sensibilidade natural da área para uma
vulnerabilidade moderada de contaminação dos aquíferos subterrâneos.
A preservação da vegetação nativa remanescente, bem como a recuperação
das áreas degradadas no interior do parque, constituem condições essenciais para a
mitigação parcial dos impactos que deverão ser produzidos pela instalação das
estruturas da Estação de Tratamento de Água da Caesb e da Estação de Energia da
CEB, planejadas para essa área.
Solos
A área do Parque Ecológico Bernardo Sayão está localizada em uma chapada
relativamente plana, com variação de altitude de 1.115 m (máxima) a 1.075 m
(mínima). A variação de altura de 35 metros, em 3.000 metros de comprimento,
representa uma inclinação longitudinal de 1,16%. Transversalmente, as inclinações
variam de 3,33%, no Sul, a 1,42%, no centro e no Norte do Parque.
Os solos mapeados pela Embrapa, na área do Parque, são: Latossolo
Vermelho (>35 e >= 60% argiloso) LV; Latossolo Vermelho-Amarelo (>15 e <=35%
média) LVA; Latossolo Vermelho-Amarelo (>35 e <=60% argiloso) LVA.
Os solos hidromórficos e os Neossolos Quartzarênicos presentes nas áreas
úmidas e nas matas de galeria, por não constarem dos mapas gerais, foram
mapeados em levantamentos de escala local.

Foto 5: Detalhe do “Bicho Pau” na trilha interna do
parque, sobre o Latossolo Vermelho (LV).

Foto 6: Detalhe do Latossolo Vermelho-Amarelo
(LVA), na cabeceira do córrego Rasgado.

Foto 7: Vista do Neossolo Quartzarênico (RQo).
nas imediações do campo úmido, nas margens da
Mata de Galeria do córrego Rasgado,

Foto 8: Vista do campo úmido com a ocorrência de
solo hidromórfico indiscriminado (Hi).

Geomorfologia
A região onde está localizado o Parque Ecológico Bernardo Sayão,
caracterizada como Plano Elevado, representa exatamente a área de chapada sujeita
aos processos de degradação mencionados por Martins: “associados com uma
intensa latossolização da região, e cuja morfogênese resulta na denudação lenta e
constante dos planaltos, provocando o rebaixamento progressivo de toda a região”.
Os latossolos presentes na área do Parque Ecológico, caso sejam expostos
por meio da retirada da vegetação nativa, podem ser erodidos em direção às áreas de
rebordo e de planos intermediários, provocando a aceleração do processo de
assoreamento do Lago Paranoá.
O Parque Ecológico Bernardo Sayão está localizado, segundo a Carta
Hipsométrica da Bacia do Lago Paranoá, na classe de 1.100 a 1.150 metros de
altitude em relação ao nível do mar.

Figura 7: Curvas de nível do Distrito Federal de 5 em 5 metros, 2010. Fonte: SICAD – Mapeamento
Aerofotogramétrico do Distrito Federal. Escala: 1:10.000.

De acordo com as curvas de nível do SICAD, a variação de altitude no interior
da poligonal do Parque Ecológico Bernardo Sayão vai de 1075 metros, no talvegue do
córrego Rasgado, até os 1.115 metros, na parte Nordeste da unidade, nas margens da
DF-001.
A área do parque é relativamente plana e possui uma inclinação longitudinal de
apenas 1,16%. Transversalmente, as inclinações variam de 3,33%, na parte Sul, a
1,42% no centro e na porção Norte.
A Carta de Declividade da Bacia do Lago Paranoá inclui a área do Parque
Ecológico Bernardo Sayão nas classes de declividade de 0 a 2%, ao Norte, e de 2 a
5%, ao Sul, corroborando os dados constantes no mapeamento aerofotogramétrico do
DF.
Apesar dos valores de percentuais de declividade serem baixos, a parte Sul do
Parque encontra-se na faixa mais suscetível à erosão com declividade de 3,33% em
direção ao talvegue do córrego Rasgado, drenando em rampa acentuada em direção
ao Lago Paranoá.
O Parque Ecológico Bernardo Sayão está localizado numa área considerada,
na sua maior parte, como de Muito Baixo Risco de perda de solo por erosão.
Entretanto, na sua parte Sul, onde estão localizados as nascentes e o início do
talvegue do córrego Rasgado, a sensibilidade do solo à erosão aumenta para o
patamar de Baixo Risco, neste caso, em função da maior declividade.

Foto 9: Vista do ponto de quebra do relevo, onde o campo úmido das nascentes do córrego Rasgado se
transforma em Mata de Galeria, acompanhando o talvegue do córrego que desce em declive, em direção
ao Lago Paranoá.

Foto 10: Vista a partir da cabeceira do córrego Rasgado evidenciando a variação de altitude entre o início
do talvegue e o Lago Paranoá, com diferença de aproximadamente 100 metros.

Clima
O clima predominante da região do Distrito Federal, segundo a classificação de
Köppen é “tropical de Savana”, com a concentração da precipitação pluviométrica no
Verão. A estação chuvosa começa em outubro e termina em abril, representando 84%
do total anual. O trimestre mais chuvoso é de novembro a janeiro, sendo janeiro o mês
de maior precipitação do ano. A estação seca vai de maio a setembro, sendo que, no
trimestre mais seco (junho/julho/agosto), a precipitação representa somente 2% do
total anual. Em termos de totais anuais, a precipitação média interanual, no Distrito
Federal, varia entre 1.200 mm a 1.700 mm.
O Parque Ecológico Bernardo Sayão está localizado na chapada de Brasília e
possui o tipo climático “Tropical de Altitude I”, cuja temperatura média do mês mais frio
é inferior a 18º C e superior a 22º C, no mês mais quente, correspondendo à unidade
geomorfológica do Pediplano de Brasília, que abrange as altitudes entre 1.000 e 1.200
m.
De acordo com as isoietas do DF, a área do Parque Ecológico Bernardo Sayão
está localizada na faixa de precipitação média entre 1.350 e 1.400 mm, ou seja, abaixo
da média pluviométrica do DF que, no período de 1963 – 1990, apresentou o valor de
1.553 mm.
De acordo com os dados sobre a direção e a velocidade dos ventos, esses são
mais frequentes durante os meses mais secos, no inverno. A velocidade média dos
ventos varia de 7 a 9 kts (nós), mostrando-se bastante estável durante todo o ano.
Vale ressaltar que 1 nó é equivalente a: 0,51444 m/s ou 1,852 km/h.
A direção predominante dos ventos está no quadrante entre a direção Nordeste
(NE) e a direção Leste (E), com mais de 45% do tempo. Ampliando um pouco mais o
quadrante de Leste/Sudeste (ESE), até Norte/Nordeste (NNE), a ocorrência de ventos,
nessa faixa de direção, sobe para 57% do tempo.
As mudanças climáticas
Os modelos climáticos globais do IPCC/AR4 e os modelos regionais de
mudanças climáticas apontam para cenários futuros de aumento de 2 a 4°C da
temperatura superficial, na América do Sul.
Segundo o Relatório VI, essas mudanças climáticas geram impactos nos
ecossistemas naturais, especificamente na distribuição dos biomas, causando perdas
de biodiversidade, alterações na agricultura e mudanças nos regimes hídrológicos.
Assim, o futuro da distribuição de biomas, na América do Sul, poderá ser afetado pela
combinação dos impactos antrópicos, como as modificações no uso e ocupação do
solo, e as mudanças climáticas, podendo transformar partes da Amazônia em savanas
e desertificar o Nordeste Brasileiro.
Nos cenários referentes às áreas ocupadas por savanas, percebe-se a
manutenção das manchas de Cerrado e o avanço destas savanas adentrando a região
Amazônica (Nobre et al, 2005).
A preservação do Cerrado remanescente é de fundamental importância para
garantir a recarga e a preservação dos recursos hídricos brasileiros. Isto porque o

Cerrado funciona como uma caixa d’água que abastece os biomas vizinhos. A perda
das nascentes no Bioma Cerrado poderá agravar os efeitos esperados das mudanças
climáticas.
Portanto, a conservação de áreas como o Parque Ecológico Bernardo Sayão
se reveste da maior importância, tendo em vista a perda progressiva de vegetação
nativa do Cerrado, nas suas várias fisionomias, em todo o Bioma.

Figura 8: Condição da (a) floresta tropical e da (b) savana para o período 2070-2099 para mais do 75%
dos modelos, comparados com a vegetação potencial natural atual (Figura 31), nos cenários A2, A1B e
B1.

MEIO BIÓTICO
Por se tratar de um parque inserido em malha urbana, o histórico de ocupação/
perturbação atuaram diretamente nas condições da atual vegetação na área. Sabe-se
que a distribuição e a composição da vegetação do Cerrado são condicionadas a
diversos fatores naturais e antrópicos, como a tipologia fisico-química de solo,
disponibilidade de água e de nutrientes, da geomorfologia e topografia, da
profundidade do lençol freático e, ainda, da frequência de queimadas, do histórico de
ocupação e manejo da terra, entre outros (Eiten 1994; Ribeiro e Walter 2008;
Loebmann 2009). Assim, os fragmentos foram classificados conforme a condição atual
da vegetação (disposição, estrato predominante, altura média, tipologia edáfica,
cobertura foliar, etc.), considerando as degradações ocorridas historicamente nos
fragmentos (incêndios, movimentação de terra, deposição de entulho, etc.). Essa
análise histórica foi condicionada aos anos em que há disponibilidade da série
temporal de imagens aéreas para a região do parque estudado.
Dentre as fitofisionomias detectadas nos limites do parque, estão:
1. Cerrado Sentido Restrito.
1.1. Cerrado Típico.
1.2. Cerrado Ralo.
2. Cerrado Sentido Amplo.
2.1. Campo Sujo Seco.
2.2. Campo Sujo Úmido com murundus.
3. Vereda.
4. Mata de Galeria.

Figura 9: Quadro esquemático das fitofisionomias proposto por Ribeiro e Walter (2008)

O parque é predominantemente coberto por Cerrado Sentido Restrito, com a
presença de formações mais densas caracterizando um Cerrado Típico, e outras mais
ralas, semelhante aos Cerrados Ralos. Estas mudanças no gradiente da densidade da
vegetação são, possivelmente, relacionadas ao histórico de degradações de cada
porção da área (Durigan e Ratter 2006; Marimon et al.2006; Pinheiro e Durigan 2009)
e aos componetes edáficos que se encontram nos limites da unidade. O Parque

também abriga porções isoladas de Campo Sujo Seco e Campo Sujo Úmido com
Murundus, uma pequena Vereda e, ainda, uma Mata de Galeria que abriga uma
nascente e um trecho do córrego do Rasgado (Figura 10).

Figura 10: Mapa de fitofisionomias, suas descrições (Tabela 1) e quantitativo de área em cada
formação.

Tabela 1: Descrição dos trechos vegetados no PEBS, presentes na tabela de atributo do dado espacial.

Id

nome

altMedia

antropizado

1 Cerrado Típico

7.00 Não

2 Cerrado Típico

5.00 Sim

3 Cerrado Típico

6.00 Sim

4 Cerrado Típico

5.00 Sim

5 Cerrado Típico

5.00 Sim

6 Cerrado Típico

5.00 Sim

7 Cerrado Ralo

4.00 Sim

8 Cerrado Ralo

3.00 Sim

Descricao
Fragmento preservado com antropizações isoladas e baixa
incidência de fogo.
Fragmento com histórico de incidência de fogo (1991, 2014,
2015).
Histórico de antropização anterior à 1986 e em 1997 (imagem
terrageo), e incidência de fogo (1997,2008,2011,2015).
Antropizações históricas-deposição de entulhos, presença de
spp exóticas e incidência de fogo (1997, 2015).
Antropizações históricas - Deposição de entulho e invasão de
espécies exóticas.
Antropizações históricas - Retirada de terra, deposição de
entulho e invasão de espécies exóticas.
Fragmento com histórico de incidências de fogo (1997, 2008,
2011, 2013, 2014, 2015).

Estrato

Secundaria

Arbóreo/arbustivo

Não

16.41

Arbóreo/arbustivo/herbáceo

Não

3.86

Arbóreo/arbustivo/herbáceo

Sim

18.48

Arbóreo/arbustivo/herbáceo

Sim

5.04

Arbóreo/arbustivo/herbáceo

Sim

3.59

Arbóreo/arbustivo/herbáceo

Sim

4.87

Arbóreo/arbustivo/herbáceo

Sim

15.08

Arbóreo/arbustivo/herbáceo

Sim

4.29

9 Cerrado Ralo

2.00 Sim

10 Cerrado Ralo

3.00 Sim

11 Campo Sujo

4.00 Sim

Fragmento em regeneração - incidência de fogo (2005, 2015).
Gramíneas predominantemente nativas e arbustos
adensados.
Gramíneas predominantemente nativas e arbustos
adensados.
Campo de gramíneas e arbustos nativos com histórico de
incidência de fogo (1991, 2011, 2013, 2015).

12 Campo Sujo

3.00 Sim

13 Campo Sujo

Area (ha)

Sim

5.48

Arbustivo/herbáceo

Sim

26.28

Arbustivo/herbáceo

Desconhecido

3.89

Presença de gramíneas nativas e vegetação em regeneração.

Arbustivo/herbáceo

Desconhecido

4.13

3.00 Sim

Gramíneas predominantementr nativas e arbustos esparsos.

Arbustiva/herbácea

Desconhecido

5.37

14 Campo Sujo

4.00 Sim

Ocorrência de Vellozia sp. em monodominância.

Arbustiva/herbácea

Desconhecido

0.35

15 Campo Sujo

4.00 Sim

Ocorrência de Vellozia sp. em monodominância.

Arbustiva/herbácea

Desconhecido

0.39

16 Campo Sujo

4.00 Sim

Arbustiva/herbácea

Desconhecido

10.36

17 Campo Sujo Umido

1.00 Sim

Herbáceo

Desconhecido

0.97

Herbáceo

Desconhecido

0.57

Arbóreo/herbáceo

Desconhecido

1.1989

18 Vereda

- Sim

19 Mata de Galeria

7 Sim

Mata ciliar antropizada.

52.25

51.13
Arbustivo/herbáceo

Gramíneas predominantementr nativas e arbustos esparsos
Mancha de campo úmido, presença de morrotes e
predomínio de espécies herbáceas nativas.
Mancha de campo úmido com presença de Buritis e spp de
gramíneas nativa.

Área(ha)
degradada
por estrato

Átea TOTAL (ha)

130.6311

24.50

0.97
0.57
1.1989

Cerrado Sentido Restrito
O Cerrado Sentido Restrito abrange as formações savânicas típicas do bioma
(Cerrado denso, típico, ralo e rupestre), caracterizado pela presença de árvores
baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas e, geralmente,
com resquícios de queimadas. Os troncos dos indivíduos lenhosos possuem, em
geral, casca com cortiça, fendida ou sulcada, e gemas apicais protegidas por densa
pilosidade. Os arbustos e subarbustos são dispostos difusamente, com algumas
espécies providas de xilopódios, que permitem rebrota após a queima ou corte
(Ribeiro e Walter 2008).
Cerrado Típico
O Cerrado Típico é característico por apresentar, predominantemente, o estrato
arbóreo- arbustivo, com cobertura de árvores entre 20% a 50%, de altura média de 3m
a 6m (Ribeiro e Walter, 2008). A maior parte do parque é atualmente ocupada por
Cerrado Típico (cerca de 51 ha de área) em diversos estágios sucessionais, devido às
diferentes antropizações ocorridas nos setores da Unidade (Mapa). A fitofisionomia
ocorre especialmente no módulo II, onde haverá a maior parte da implantação da
estrutura de uso e visitação do Parque. Esta formação é predominantemente
localizada em Latossolo vermelho e vermelho-amarelo, em solos mais profundos, visto
a produção de serrapilheira, em terreno predominantemente plano. Foram detectados
indivíduos arbóreos consolidados e de grande porte, como Aspidosperma
macrocarpon, Kielmeyera coriácea, Curatella americana, Erythroxylum sp. e Bowdichia
virgilioides.

Foto 11: Fragmentos de Cerrado Típico detectados na porção norte do PEBS.

Foto 12: Trechos de Cerrado
arbóreas/arbustivas nativas.
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Cerrado Ralo
O Cerrado Ralo é um subtipo de vegetação mista (arbóreo/arbustivo/herbáceo)
com densidade arbórea de 5% a 20% e altura média de 2m a 3m. Representa a forma
mais baixa e menos densa do Cerrado Sentido Restrito, sendo o estrato arbustivoherbáceo o mais evidente, especialmente pela cobertura graminosa evidente (Ribeiro
e Walter 2008). Esta formação ocupa a segunda maior área da unidade, com cerca de
50 ha de área. No parque, esta formação incide, principalmente, sobre Latossolo
vermelho-amarelo, em terreno plano a levemente ondulado, e faz limite com áreas de
Cerrado Típico, áreas hidromórficas (Murundu e Vereda) e Campo Sujo (Mapa).
No cerrado Ralo do PEBS foram detectadas as espécies: Vellozia cf squamata,
Bauhinia holophylla, Manihot violácea, Croton campestris, Kielmeyera abdita,
Trichogonia salviifolia e Ichthyothere connata.

Fotos 13, 14 e 15: Cerrado ralo na estação chuvosa (A), e nos períodos de seca (B e C) PEBS.

Cerrado Sentido Amplo
Campo Sujo
As formações campestres compreendem as formações menos densas, em
termos de estrutura de vegetação, do chamado Cerrado Sentido Amplo. O Campo
Sujo é um tipo fisionômico exclusivamente arbustivo-herbáceo, com arbustos e
subarbustos esparsos, cuja composição de espécies florísticas pode se assemelhar ao
observado no Cerrado Sentido Restrito, mas predominantemente constituído por
indivíduos jovens ou menos desenvolvidos. Esta fisionomia é característica de locais
com solos rasos, como Neossolos litólicos, cambissolos, ou plintossolos pétricos,
eventualmente com pequenos afloramentos rochosos, ou em solos profundos e de

baixa fertilidade (álicos ou distróficos), como latossolos de textura média e neossolos
quartzênicos (Ribeiro e Walter, 2008)
No parque Bernardo Sayão, o campo sujo é predominantemente inserido em
latossolo vermelho-amarelo. São espécies comuns nessa formação, e detectadas no
PEBS: Baccharis dracunculifolia, Dimerostemma lippioides, Adenocalymma
pedunculatum, Riencourtia oblongifolia e Ichthyothere connata. Além dessas, a
mancha n° 6 dessa formação (mapa), abriga um campo de Canelas-de-ema (Vellozia
cf squamata) em monodominância, delimitado conforme mapa.

Foto 16: Trechos de Campos sujos no PEBS.

Figura 11: Mapa de localização do campo de Vellozia sp. em monodominância.

Fotos 17 e 18: Em A e B, detalhes de um fragmento de campo sujo, com ocorrência da espécie Vellozia
sp em monodominância.

Foto 19: Uma visão ampla dos Campos de Vellozia sp. no PEBS.

Campo Sujo Úmido com murundus
Esta fitofisionomia pode ser observada em áreas inundáveis planas do Brasil
Central, na qual morrotes de terra (murundus) com ou sem arbustos ou arvoretas
lenhosas, se distribuem sobre um campo graminoso (Oliveira-Filho 1992). Os Campos
Sujos úmidos com murundus ocorrem em áreas sazonalmente inundáveis e, portanto,
funcionam como ilhas úmidas de refúgio, que atraem diversas espécies da fauna do
Cerrado (ex. artrópodes e herpetofauna) (Ribeiro e Walter 2008).
O Parque Bernardo Sayão abriga fragmentos de Campo Sujo Seco, com
estrato herbáceo nativo evidente e diverso, e indivíduos arbustivos jovens dispostos
esparsamente nessa matriz graminosa, localizados principalmente no módulo I. Há
também uma pequena mancha de Campo Sujo Úmido com murundus, onde ocorre
uma depressão no terreno, sendo solo característico de área hidromórfica (Mapa).
É considerado um ambiente sensível e, portanto, legalmente protegido pela
Instrução IBRAM n° 39, de 21/02/2014, que dispõe sobre a preservação dos campos
de murundus, também conhecidos como covais e dá outras providências. Foram
detectadas as espécies Allagoptera campestris, Lagenocarpus rigidus, Eleocharis sp.,
Trimezia juncifolia e Cuphea linarioides.

Fotos 20 e 21: Em A e B, os Campos sujo úmido com murundus, presentes no PEBS.

Vereda
A vereda é um importante ecossistema do Cerrado, cuja principal característica
é ser inserido em ambiente alagado, com a presença da palmeira Buriti (Mauritia
flexuosa), em meio a agrupamentos de espécies arbustivas e herbáceas. São
circundadas por campos típicos, geralmente úmidos, e os buritis não formam dossel
como ocorre no Buritizal. As veredas exercem papel fundamental no sistema
hidrológico, na manutenção da fauna do Cerrado, atuando como refúgio, abrigo, fonte
de alimento e local de reprodução para diversas espécies (Ribeiro e Walter 2008).
As veredas são encontradas em Gleissolos Háplicos ou Melânicos, saturados a
maior parte do Ano (Brandão et al. 1991). São comuns às áreas próximas de
nascentes (olhos d’água), e nas bordas das cabeceiras de Matas de Galeria, como é o
caso da vereda inserida no Parque aqui tratado. A pequena vereda está localizada
próxima à cabeceira da nascente do córrego Rasgado, em área de conflito fundiário.
Nela, há a presença de Buritis juvenis e jovens de cerca de 10 m de altura,
inseridos em um exuberante estrato arbustivo-herbáceo. Espécies herbáceas como
Manihot violácea, Syngonanthus nitens, Drosera communis, Cayaponia espelina,
Achyrocline satureioides, foram detectadas nessa formação. O solo possui
características de hidromórfico, úmido o ano inteiro, o que mantém a vegetação
herbácea verde e evidente até na temporada de seca. Além da grande beleza cênica
da formação em si, a vereda do PEBS permite uma vista panorâmica da região central
de Brasília, do Lago Paranoá e da Ponte JK. O fragmento já foi alvo de intervenções
antrópicas, principalmente nas suas bordas, mas se encontra em regeneração natural.

O ambiente é considerado sensível, de grande importância ambiental e,
portanto, protegido por leis específicas e por leis que tratam da conservação das
Áreas de Preservação Permanente – APP, ao longo dos cursos hídricos (BRASIL
1989; CONAMA 2002).

Foto 22: Vista da vereda na cabeceira do córrego Rasgado.

Foto 23: Orquidacea terrestre na mancha de Vereda do PEBS.

Mata de Galeria
Segundo Ribeiro e Walter (2008), entende-se por Mata de Galeria a vegetação
florestal que acompanha os rios de pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil
Central, formando corredores (galerias) sobre o curso d’água. São normalmente
localizados nos fundos de vales ou nas cabeceiras de drenagem, onde os cursos de
água ainda não escavaram um canal definitivo.
É uma fisionomia que não apresenta caducifolia durante a estação seca,
devido à proximidade dos cursos d´água e ao microclima propiciado pelo ecossistema
arbóreo. A altura média do estrato arbóreo é de 20m a 30m, apresentando uma
superposição das copas que fornecem cobertura arbórea de 70% a 95%. Na
paisagem, é comumente circundada por faixas de vegetação não florestal, em ambas
as margens, ocorrendo transição brusca com formações savânicas e campestres. A
transição é quase imperceptível quando ocorre em contato com Matas ciliares, Matas
Secas ou mesmo Cerradões, mas é possível diferenciá-las pela composição florística
de cada uma (Ribeiro e Walter, 2008).
Os solos são geralmente cambissolos, plintossolos, argissolos, gleissolos ou
neossolos, podendo inclusive ocorrer sobre latossolos semelhantes aos das áreas de
Cerrado (sentido amplo) adjacentes. De acordo com as características topográficas e
de profundidade de lençol freático, a Mata de Galeria pode ser separada em dois
subtipos: Mata de galeria não-inundável e Mata de galeria inundável (Ribeiro e Walter,
2008).
Devido à presença de água, são considerados refúgios de fauna, atraindo,
especialmente, espécies de aves e da herpetofauna. Por sua grande importância
ambiental e estratégica, são também protegidas por leis específicas que tratam da
conservação das Áreas de Preservação Permanente – APP, ao longo dos cursos
hídricos.
O PEBS abriga um pequeno fragmento de mata de galeria não-inundável, que
protege a cabeceira e um trecho do córrego do Rasgado. Encontra-se bastante
modificada uma vez ser localizada na porção da poligonal que há conflito fundiário. A
formação florestal faz fronteira com uma pequena Vereda e com áreas antropizadas.
Nessa formação, foram encontradas as espécies Vochysia pyramidalis, Olyra taquara,
Myrcia splendens, Virola sebifera, Vismia guianensis e Maprounea guianensis.

Fotos 24, 25 e 26: Visão externa da mata de galeria do PEBS.

Foto 27: Visão interna da única mata de galeria do PEBS

DIAGNÓSTICO DA FLORA
Foram listadas cerca de 400 espécies de plantas de 80 famílias botânicas. A
grande parte das espécies encontradas tem status de conservação pouco preocupante
ou ainda está em avaliação pelos especialistas. São espécies arbóreas, ervas,
arbustos, lianas, trepadeiras etc., muitas com potencial de ornamentação ou para a
recuperação de áreas degradadas.
Apesar do bom estado de conservação dos remanescentes, também são
encontradas manchas de espécies invasoras como capim-gordura (Melinis
minutiflora), cana-do-reino (Arundo donax), capim-braquiária (Urochloa decumbens, U.
brizantha e U. humidicola), e leucena (Leucaena leucocephala) em diversos pontos do
Parque. Árvores exóticas e frutíferas como mangueira (Mangifera indica), goiaba
(Psidium guajava) e jambo são também encontradas. Ações específicas de manejo
das espécies exóticas invasoras e recuperação de áreas degradadas deverão ser
elaboradas.
Os esforços realizados para a confecção da lista de espécies do Parque
Ecológico Bernardo Sayão geraram resultados de surpreendente riqueza florística
para a área do Parque, reforçando sua importância para a conservação.
Trabalhos como este podem auxiliar na gestão da área na medida em que
ampliam o conhecimento da biodiversidade local. Em se tratando do extrato herbáceoarbustivo, serão resultados importantes para subsidiar futuras ações de recuperação
de áreas degradadas, controle de espécies exóticas e também educação ambiental.
A localização privilegiada do Parque, a 15 km da Universidade de Brasília e em
área relativamente segura e bem conservada, proporciona a oportunidade de
desenvolver inúmeros trabalhos de pesquisa e educação ambiental, no local,
constituindo uma área com grande potencial para visitação integrada à interpretação
ambiental.

Foto 28: Mandevilla illustris (Vell.) Woodson

Foto 29: Anemopaegma arvense

Foto 30: Alophia coerulea

Em perigo

Quase ameaçada

Foto 31: Bowdichia virgilioides

Foto 32: Euterpe edulis

Quase ameaçada

Vulnerável
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Foto 33: Vista aérea do Parque Ecológico Bernardo Sayão.

Foto 34: Vista aérea do Parque Ecológico Bernardo Sayão.

FAUNA
Avifauna do Parque Bernardo Sayão
Foram identificadas 86 espécies de aves distribuídas em 13 ordens e 32
famílias, sendo a ordem passeriformes a mais representativa para a área, com 19
famílias e 46 espécies. Algumas espécies como Coragyps atratus (urubu-de-cabeçapreta, Milvago chimachima (gavião-carrapateiro), Buteogallus meridionalis (gaviãocaboclo) e colhereiros (Platalea ajaja) foram avistados apenas sobrevoando a área.
Durante a 1ª etapa, em 09/12/2015, foi registrada a predação de um espécime de
Tyrannus savana (tesourinha) por casal de Falco femoralis (falcão-de-coleira), sendo
que o resultado da caçada foi oferecido ao indivíduo jovem do grupo. Esta situação
reforça o fato de que os falconiformes são aves territorialistas e predadores de topo de
cadeia, o que nos leva a concluir que o local também funciona como área de
reprodução da espécie, sendo um indicativo que todos os níveis tróficos desse local
estão equilibrados.
Dentre as aves identificadas, verificamos a presença de 04 espécies
endêmicas do Cerrado: bico-de-pimenta (Saltatricula atricollis), gralha-do-campo
(Cyanocorax cristatellus), tapaculo-de-colarinho (Melanopareia torquata) e cigarra-docampo (Neothraupis fasciata). O registro fotográfico dos colhereiros feito pela ONG
OBSERVAVES merece uma atenção especial. O fato de essa espécie estar associada
a regiões alagadas, com vegetação próxima, reforça a ideia de que essas aves podem
utilizar a região para a finalidade de dormitório ou reprodução, portanto, requer um
estudo mais prolongado e aprofundado para o caso.
Apesar do reduzido tempo para os trabalhos de campo, realizado em quatro
etapas, nota-se que a região apresenta uma relevante variedade de espécies da
avifauna nativa, o que confere um grau muito importante na consolidação do Parque
Bernardo Sayão como mais uma área a ser implementada, no Distrito Federal. Mesmo
apresentando os efeitos da degradação por atividades antrópicas, a área apresenta
remanescente de vegetação nativa com expressiva riqueza vegetal.
A implantação de corredores ecológicos aparece como estratégia fundamental
na conservação dessa área, adequando os passivos ambientais além de proporcionar
a integração entre as comunidades e as Unidades de Conservação, compatibilizando
a presença da biodiversidade, a valorização da sociobiodiversidade e as práticas de
desenvolvimento sustentável, no contexto regional.

Foto 35: cigarra-do-campo
(Neothraupis fasciata)

Foto 36: gavião-carijó
(Rupornis magnirostris)

Foto 37: joão-de-pau
(Phacellodomus rufifrons)

Foto 38: patativa
(Sporophila plumbea)

Foto 39: periquito-rei
(Eupsittula aurea)

Foto 40: primavera
(Xolmis cinereus)

Foto 41: saíra-de-chapéu-preto
(Nemosia pileata)

Foto 42: tico-tico-rei
(Lanio cucullatus)

Foto 43: pomba-de-bando
(Zenaida auriculata)

Foto 44: beija-flor-tesoura
(Eupetomena macroura)

Foto 45: canário-do-campo
(Emberizoides herbicola)

Foto 46: carrapateiro
(Milvago chimachima)

Foto 47: colhereiro
(Platalea ajaja)

Foto 48: gavião-peneira
(Elanus leucurus)

Foto 49: periquitão-maracanã
(Psittacara leucophthalmus)

Foto 50: tucanuçu
(Ramphastos toco)

Foto 51: guaracava-de-barriga-amarela
(Elaenia flavogaster)

Foto 52: Falcão-de-coleira
(Falco femoralis)

Foto 53: Anu-branco
(Guira guira)

Fotos: Aves do Parque Ecológico Bernardo Sayão.

Foto 54: bico-de-pimenta (Saltatricula atricollis)

Foto 55: gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus)

Foto 56: tapaculo-de-colarinho (Melanopareia torquata)

Foto 57: cigarra-do-campo (Neothraupis fasciata)

Foto 58: colhereiro (Platalea ajaja)

Mastofauna do Parque Ecológico Bernardo Sayão

O diagnóstico da mastofauna foi elaborado a partir dos estudos de
levantamento faunístico, sendo levada em consideração a pesquisa dos dados
secundários e primários. As espécies registradas foram classificadas de acordo com o
status de conservação (vulneráveis e ameaçadas), importância ecológica e preferência
de habitat. Para a valorização do grau de importância das espécies, utilizaram-se,
principalmente, três critérios: espécies endêmicas, ameaçadas e de importância
econômica.
Por meio do levantamento de dados secundários, foram registradas 52
espécies, de quatro famílias, distribuídas em quatro ordens.

O levantamento primário ocorreu entre os dias 07 a 11 de abril de 2016,
totalizando um esforço de 360 armadilhas/noite, com um sucesso de 8,8% de captura.
Foram identificadas apenas três espécies de mamíferos silvestres, o rato-do-mato
(Necromys lasiurus), o gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris) e o mico-estrela
(Callithrix penicillata). A presença do mico-estrela foi observada no cerrado denso e na
mata ciliar. A fitofisionomia que apresentou as duas espécies capturadas, rato-do-mato
e gambá-e-orelha-branca, foi o cerrado denso. Na mata ciliar, ocorreu apenas o
gambá-de-orelha-branca, e no parque de cerrado, nenhuma espécie foi registrada.
Enquanto no cerrado denso obtiveram-se duas capturas e apresentou-se a maior
riqueza com duas espécies, na mata ciliar ocorreram seis capturas de indivíduos da
mesma espécie, gambá-de-orelha-branca. Esse gambá, comumente, é encontrado em
forros de casas de Brasília, como em áreas do Lago Sul e Lago Norte.
Em fragmentos de vegetação nativa, inseridos em áreas urbanas, pode-se
registrar a presença de alguns roedores exóticos, como a ratazana Rattos rattos e o
camundongo Mus musculus, no entanto, nenhuma espécie exótica foi identificada.
Também foram identificadas, por meio de rastros, duas espécies domésticas, o gato
doméstico (Felis catus) e o cão doméstico (Canis familiares), a presença delas no
interior do parque pode comprometer a saúde dos animais silvestres, além de
afugenta-los e até mesmo preda-los. É necessário que o controle populacional desses
animais seja realizado com eficiência, no entorno das Unidades de Conservação do
Distrito Federal.
No levantamento secundário, estão descritas 27 espécies de pequenos
mamíferos não voadores de provável ocorrência, sendo que duas são endêmicas do
Cerrado: Thalpomys lasiotis e Thalpomys cerradensis. Também foram listadas
especialistas a tipo de habitat, como Thylamysvelutinus, uma espécie considerada
rara, associada às formações savânicas e o Oxymycterus delator associado às áreas
de campo úmido. Entre as especialistas de habitats florestais, estão a grande maioria
dos marsupiais e gêneros da família Cricetidae (Scariot, et al., 2005). No entanto,
apenas uma espécie de roedor e uma de marsupial foi identificada no levantamento
primário, Necromys lasiurus e Didelphis albiventris, respectivamente.
O rato-do-mato (Necromys lasiurus) é uma espécie generalista e representa
mais de 30% dos indivíduos capturados, na maioria das áreas amostradas no bioma
Cerrado (Marinho-Filho et al, 1994). Habitam diferentes fitofisionomias e são bemsucedidos em ambientes com pouca alteração ambiental, como em ambientes rurais.
No entanto, deve-se considerar que Figueiredo, 2010, relata que um dos tipos de
hantavírus tem como reservatório essa espécie de roedor. Os hantavírus possuem
íntima associação com seus roedores-reservatórios, sendo, comumente, espécieespecífica.

Foto 59: Triagem do roedor Necromys lasiurus.

O gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris) é uma espécie generalista,
que tolera ambientes urbanos, de hábitos noturnos, e pode reproduzir até três vezes
no ano, tendo em média doze filhotes por ninhada. Alimentam-se de frutos, grãos,
insetos, ovos e pequenos vertebrados.
Foi encontrada descrição para 25 espécies de quirópteros de provável
ocorrência no Bernardo Sayão das quais, nove são exclusivamente predadoras,
normalmente se alimentando de insetos e anfíbios. O grupo dos quirópteros é muito
importante para o equilíbrio ecossistêmico, uma vez que podem atuar no controle das
populações de insetos e contribuir na formação de florestas com a dispersão das
sementes e polinização.
Apesar dos médios e grandes mamíferos não terem sido contemplados no
levantamento secundário, entende-se que o fragmento pode ser utilizado por esses
animais. Portanto, considera-se que o Bernardo Sayão é um importante corredor
ecológico entre os fragmentos da APA Gama e Cabeça de Veado, APA do Lago
Paranoá e a APA do Rio São Bartolomeu. Entende-se que as trajetórias apresentadas
na Figura (X) são as que apresentam os melhores atributos ecológicos para serem
utilizadas como ponto de passagem pelas espécies de mamíferos de médio e grande
porte, até as manchas de vegetação nativa das APAs. Portanto, o Bernardo Sayão

deve ser preservado para propiciar habitat ou servir de área de trânsito para a fauna
residente nos remanescentes limítrofes, de modo a garantir o fluxo gênico da fauna.
Normalmente, esses animais apresentam uma ampla área de vida e percorrem
grandes distâncias por dia, sendo, portanto, possível a utilização do Bernardo Sayão
como corredor ecológico. Dentro dessa ótica, seria necessário, também, agregar a
esse Plano de Manejo o monitoramento da fauna atropelada e medidas de mitigação
para diminuir e/ou eliminar o atropelamento da fauna silvestre nas rodovias que os
trajetos apresentados interceptam (DF 027, DF 001 e DF 035).

Figura 12: Imagem ilustrativa do Bernardo Sayão como conector ambiental entre as APAs
Gama e Cabeça de Veado, do Rio São Bartolomeu e do Lago Paranoá.

Outro ponto importante a ser considerado para os mamíferos de médio e
grande porte é a pista asfaltada que corta o fragmento do Bernardo Sayão. No
momento, não se sabe qual o real impacto dessa pista para a mastofauna, mas
entende-se que devem ser tomadas as medidas necessárias para mitigar o
atropelamento da fauna, como redutores de velocidade, nas extremidades, placas
educativas e a apara da vegetação em todo seu perímetro.
Apesar do número expressivo de espécies de potencial ocorrência para a área
de estudo, o Bernardo Sayão está inserido em meio a uma matriz antrópica, onde as
atividades desenvolvidas no seu entorno são dispersoras da mastofauna,
normalmente por se tratrarem de animais especialistas e pouco resilientes às
alterações ambientais. Ao mesmo tempo, essas unidades exercem forte atração para
vários grupos de animais, sendo os últimos refúgios naturais frente ao crescimento da
malha urbana, favorecendo a existência de cadeias alimentares por vezes complexas
e extensas. Atualmente, boa parte da biodiversidade encontra-se concentrada em
fragmentos isolados de ambientes naturais. Sendo assim, os pequenos fragmentos

representam a maior porcentagem dos refúgios naturais, mostrando a extrema
importância da preservação destes fragmentos para a conservação das espécies
(Santos, 2007).

Foto 60: Onça-parda (Puma concolor) observada em 2005, em residência na SHIS QI 28,
conjunto 17, Brasília/DF.

Em setembro de 2005 (Foto), uma onça-parda (Puma concolor) foi registrada
na quadra 28 do Lago Sul e em setembro de 2016, uma onça-parda (Puma concolor)
foi resgatada pelos órgãos competentes na quadra 26 do Lago Sul (Fotos). Essas
ocorrências reforçam a hipótese do Bernardo Sayão ser utilizado como corredor pelas
espécies de médio e grande mamíferos (Figura). Após o resgate, a onça parda foi
translocada para a APA Gama e Cabeça de Veado.

Foto 61: Onça parda (Puma concolor) Foto: Marco Holanda

Figura 13: Possíveis rotas utilizadas pela onça-parda (Puma concolor)

De acordo com os dados obtidos, não é possível apontar com precisão quais
áreas deveriam ser prioritárias para a proteção dos animais. No entanto, é importante
considerar que ambientes heterogêneos abrigam uma maior diversidade, portanto, as
áreas prioritárias para a proteção dos animais deveriam contemplar uma porção
contígua, se possível, de todas as fitofisionomias encontradas no Bernardo Sayão.
Principalmente, aquelas fitofisionomias que só ocorrem em pequenas manchas, como
a única mata ciliar presente, o campo de cerrado e a vereda. As formações savânicas
como o cerrado típico, denso e sujo, também devem receber uma atenção especial,
visto que abrangem a maior parte do fragmento.
Considerando a necessidade de proteger a fauna nativa e a importância do
Bernardo Sayão como um conector ambiental entre os remanescentes de vegetação
nativa do entorno do Parque, sugere-se a utilização de marcos de delimitação nos
principais vértices da unidade, acompanhado de placas informativas e marcos visuais
de arborização de modo a garantir o fluxo gênico das populações de fauna.
É necessário aprimorar as informações sobre a mastofauna local com a
implementação de um estudo de monitoramento dos mamíferos a longo prazo, bem
como desenvolver programas de educação ambiental, de monitoramento da fauna
atropelada e controle de espécies exóticas e domesticas, nos limites do Bernardo
Sayão.

IMPACTO AMBIENTAL- AMEAÇAS À CONSERVAÇÃO DO PEBS
O Parque Ecológico Bernardo Sayão encontra-se pressionado por todos os
lados, em todos os seus limites. Nos seus limites Norte e Leste, passa a DF-001,
Estrada Parque Contorno – EPCT, com presença de condomínios e intenso fluxo de
veículos de todos os tipos, inclusive veículos de carga pesada. No limite Sul, passa a
DF-027, Estrada Parque Juscelino Kubitschek – EPJK, em pista dupla, carregada com
todo o fluxo de veículos que transita pela Ponte JK. No seu limite Oeste, existe a
pressão direta do Setor de Habitações Individuais Sul – SHIS, entre as QI 27 a QI 29.
O parque é cortado, ainda, na sua parte central, por via de ligação (HI 104) entre a DF025, Estrada Parque Dom Bosco – EPDB e a Estrada Parque Contorno – EPCT.
Além de todas as pressões externas com impacto na unidade, existem os
conflitos e degradações instalados na própria área interna do parque. A ocupação
irregular de residência de alto padrão, com piscina, quadra de tênis e demais
instalações de lazer, em meio a pomares e jardins, no interior da poligonal do parque,
é uma afronta à legislação urbanística, edilícia e ambiental, considerando que as
edificações foram construídas sem qualquer licença ou alvará e a área é de posse e
domínio público.
As áreas degradadas no Parque Ecológico Bernardo Sayão foram mapeadas
conforme figura 14 e 15, a seguir. Cada fragmento antropizado foi mensurado
espacialmente, descrito e classificado em categorias de impacto, conforme tabela (X),
a seguir. Tais informações poderão ser utilizadas na gestão da unidade e na
elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas da Unidade de
Conservação. Estas poderão, também, ser utilizadas no monitoramento dos impactos
no tempo, de modo que novos registros sejam identificados, rapidamente, por meio de
imagens aéreas de alta resolução.

Figura 14. Mapa das áreas degradadas do Parque Ecológico Bernardo Sayão

Das recomendações sobre as áreas degradadas:


Nas bordas da Unidade de Conservação, onde já houver degradação,
recomenda-se manter tais áreas livres de plantios de recuperação, para
viabilizar a manutenção dos aceiros de prevenção de incêndios, abertos
sazonalmente.



Utilizar as áreas já antropizadas para a instalação das estruturas do
parque, na elaboração do projeto arquitetônico, de modo a evitar a
abertura e o desmate de novas áreas naturais para esse fim.



Promover o controle das espécies exóticas/invasoras, por meio de um
planejamento detalhado de controle e manejo individual de cada
espécie, prevendo as técnicas mais adequadas para erradicação das
mesmas, na condição de cada mancha (terreno com entulho, terreno
encharcado, etc.), bem como prevendo a frequência e a melhor
sazonalidade para realização do manejo, com vistas a realizar o
controle em época anterior à dispersão das espécies (fase préfrutificação);



Promover a recuperação das áreas degradadas, utilizando técnicas
(Adensamento, enriquecimento, nucleação, semeadura direta, plantio
de mudas, controle de plantas competidoras, regeneração natural),
conforme o tipo de impacto ocorrido na mancha mapeada.

Figura 15: Mapa de detalhe da situação de degradação dos fragmentos do PEBS.

Tabela 2. Descrição, caracterização e sugestão de destinação de cada fragmento antropizado no PEBS.
Id

Caracterização

Destinação

1 Conflito fundiário.

Nome

Trecho ocupado por particular, objeto de causa sub judice.

Aguarda decisão jurídica.

5.456506

2 Conflito fundiário.

Techo ocupado por particular, objeto de causa sub judice.

Aguarda decisão jurídica.

0.746953

3 Intervenção por maquinário.

Área encharcada com intervenção por maquinário.
Local de remocao da camada superficial do solo, com alta
densidade de ssp. exóticas invasoras.

4 Área de empréstimo.
5 Intervenção por maquinário.
6 Deposição de entulhos, intervenção por maquinário.
7 Deposição de entulhos, intervenção por maquinário.
8 Acesso e efeito de borda, deposição de entulhos.
9 Intervenção por maquinário.
10 Acesso e efeito de borda.
11 Área externa ao cercamento.
Alta incidência de fogo, deposição de entulhos,
12 intervenção por maquinário.
13 Intervenção por maquinário, alta incidência de fogo.
14 Área de empréstimo.
15 Intervenção por maquinário, deposição de entulho.
16 Deposição de entulhos, intervenção por maquinário.
17 Acesso e efeito de borda, deposição de entulhos.
18 Intervenção por maquinário.
Acesso e efeito de borda, deposição de entulhos,
19 intervenção por maquinário.
Acesso e efeito de borda, e área externa ao
20 cercamento.
21 Área de emprestimo, área de implantação da ETA.

Recuperação com herbáceas nativas.
Controle de spp invasoras e
recuperação.
Controle de spp invasoras e
Trecho com alta incidência de spp. exóticas e invasoras.
recuperação.
Trecho com historico de deposicao de residos, intervencao por
Controle de spp invasoras e
maquinario, e presenca de spp exóticas.
recuperação.
Trecho com historico de deposicao de residos, intervencao por
Controle de spp invasoras e
maquinario, e presenca de spp exóticas.
recuperação.
Trechos de deposição de entulho, com incidência de spp invasoras Controle de spp invasoras e
beneficiadas tb pelo efeito de borda.
recuperação.
Trecho com aparente retirada de cascalho superficial por
Controle de spp invasoras e
maquinário.
recuperação.
Degradações características de efeito de borda, com ocorrência de Aceiros para controle e prevenção de
poucas árvores consolidadas.
incêndios.
Area externa ao cercamento da UC, com coopervia e rotina de
roçagem.
Trecho com degradações severas e alta incidência de spp
Controle de spp invasoras, passivel p/
invasoras.
edificações.
Trecho com árvores nativas, mas alta densidade de herbáceas
Controle de spp invasoras, recuperação
invasoras.
e aceiro.
Trecho com poucas árvores nativas consolidadas e alta densidade
de herbaceas invasoras
Passivel de utilização para uso público.
Trecho com árvores nativas, mas alta densidade de herbáceas
Controle de spp invasoras, recuperação
invasoras.
e aceiro.
Trecho com árvores nativas consolidadas e alta densidade de
Controle de spp invasoras e
herbáceas invasoras.
regeneração natural.
Trecho com presença de herbáceas invasoras, decorrente do
Controle de spp invasoras e acesso
impacto da abertura do acesso.
para visitante.
Trecho com poucos individuos arbóreos consolidados e alta
densidade de herbáceas invasoras.
Passivel de utilização para uso público
Trecho em regeneração, com incidência de herbáceas invasoras
Controle de spp invasoras e
espaçadas.
regeneração natural.
Controle de spp invasoras e implantação
Trecho limítrofe, sujeito aos efeitos de borda.
de aceiro.
Local de remoção da camada superficial do solo, com alta
Local para deposição de TopSoil para
densidade de ssp. exóticas invasoras.
recuperação.
TOTAL

Área (ha)

0.921278
2.375137
2.936835
1.015649
1.388599
1.703027
5.713745
2.108823
2.216676
5.075397
2.501825
1.744581
2.559984
1.161678
0.636737
4.341937
1.645621
0.925846
27.9777
75.15453

Figura 16: Mapa de fitofisionomias e áreas degradadas do Parque Ecológico Bernardo Sayão.

A proposta do Refúgio de Vida Silvestre na área localizada entre o Parque
Bernardo Sayão, a DF-027, a QI 26 e a QI 27 do SHIS e o Lago Paranoá tem por
objetivo estabelecer um corredor ecológico entre o parque e a foz do córrego
Rasgado, preservando as veredas, o cerrado e as matas remanescentes.

Figura 17: Vista do curso do córrego Rasgado, desde suas nascentes, no interior do Parque
Ecológico Bernardo Sayão, até a sua foz no Lago Paranoá, percorrendo áreas de matas,
veredas e cerrado que constituem um corredor ecológico.

DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA

Os parques têm um papel importante para a manutenção do equilíbrio
ecológico em cidades. Os espaços verdes têm o potencial de amenizar os problemas
ambientais urbanos, oferecendo aos habitantes um lugar acessível e agradável
(Cever, 1994). Visam também a preservar os atributos naturais, conciliando a
conservação dos ecossistemas com um espaço destinado ao lazer.
Espaços como o Bernardo Sayão devem favorecer a sensibilização e a
conscientização da população sobre a conservação dos recursos naturais,
proporcionando a integração do homem com o ambiente por meio de espaços
destinados ao lazer. Esses ambientes oferecem diversas informações sobre os
ecossistemas, podendo contribuir em pesquisas e estudos científicos. Entretanto,
também devem preservar todos os atributos ecológicos necessários para o trânsito da
fauna e o fluxo gênico da flora.
O Distrito Federal é apontado como área de prioridade extremamente alta para
conservação do bioma Cerrado, cujas ações urgentes recomendadas são a criação e
a manutenção de áreas protegidas, devido a alta pressão antrópica, uma vez que o
meio rural passa a ser transformado em zonas urbanas. Desta forma, o Parque
Ecológico Bernardo Sayão representa importante núcleo para ancorar elementos raros
ou ameaçados de extinção da biota, cumprindo sua função de trampolim da
biodiversidade. Em função disso, é premente o estabelecimento de outras áreas
protegidas adjacentes ao Parque e a implantação de corredores ecológicos.

PLANEJAMENTO

ZONEAMENTO AMBIENTAL

As Zonas de Manejo definidas no Plano de Manejo da UC foram elaboradas
com base no histórico espacial de uso e ocupação do solo e no mapeamento de
vegetação – fitofisionomias, gerados no âmbito dos estudos do Diagnóstico Ambiental
(escala 1:1.000).
O modelo de metadado e padrão utilizado foi o recomendado pela INDE
(Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, 2015).
Os critérios utilizados para descriminação de cada Zona de Manejo foram:
Zona de Proteção
Definição: É aquela onde tenha ocorrido pouca intervenção humana, contendo
espécies nativas da flora e da fauna ou fenômenos naturais de valor científico e para a
conservação do solo e dos recursos hídricos. Nesta zona, são protegidas diferentes
fitofisionomias, como mata de galeria, vereda e demais formações campestres e
savânicas, caracterizando a unidade como de alta representatividade ecossistêmica.
Nesses ambientes, existem alta diversidade e riqueza de espécies. Além disso,
habitam espécies da fauna e da flora raras e ameaçadas de extinção.
Critério: Áreas naturais mapeadas, àquelas com pouca ou nenhuma
intervenção antrópica nos últimos 20 anos, com vegetação nativa consolidada.
Objetivo: Preservação do ambiente natural e, ao mesmo tempo, facilitar as
atividades de pesquisa científica e de Educação Ambiental, permitindo-se formas
primitivas de recreação.
Zona de Recuperação
Definição: É aquela que contém áreas que sofreram alteração e estão em
condição de degradação, em função do uso do solo anterior. A Zona de Recuperação
é uma zona provisória, já que uma vez restaurada ou reabilitada, poderá ser
incorporada à Zona de Proteção ou outra Zona de Manejo. Esta Zona permite uso
público somente para a educação ambiental.
Critério: Áreas degradadas mapeadas e destinadas para recuperação.
Objetivo: O objetivo é o manejo adequado e a recuperação do meio ambiente
degradado, evitando a perda de recursos físicos e biológicos, e promovendo a
restauração de processos ecológicos naturais e a recomposição de paisagem.
Zona de Uso Intensivo
Definição: É aquela constituída por áreas alteradas pelo homem, devendo
conter: centro de visitantes, sede, outras facilidades e serviços. A via HI 104-sul
também é considerada parte dessa Zona, constituindo o principal acesso ao Parque.

Critério: Áreas degradadas mapeadas, destinadas para implantação de
estruturas (Zona de Uso intensivo), para evitar novos impactos sobre a área não
impactada.
Objetivo: O objetivo é facilitar a recreação intensiva e a Educação Ambiental,
em harmonia com o ambiente. Propiciar atividades de pesquisa, proteção, lazer e
recreação, com a construção de centro de visitantes e sede, e com serviços
autorizados, tais como: lanchonete, estacionamentos, locais para apoio à visitação,
etc.
Zona de Uso Extensivo
Definição: É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais,
podendo apresentar algumas alterações humanas. O objetivo do manejo é a
manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto humano, apesar de oferecer
acesso ao público com facilidade, para fins educativos e recreativos. Esta zona foi
estabelecida, considerando os caminhos e trilhas já existentes.
Critério: Utilização dos caminhos já abertos historicamente na Unidade, e
considerando um planejamento de trilhas para o Uso público do Parque.
Objetivo: Manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto humano,
apesar de oferecer acesso público com facilidade para fins educativos e recreativos.
Zona de Ocupação Temporária
Definição: São glebas inseridas na poligonal do PEBS ocupadas irregularmente
por residências, inclusive, incidentes em área de preservação permanente (APP).
Tendo em vista a legislação afeta aos Parques Ecológicos, que preconizam que essa
categoria de Unidade de Conservação deve ser de posse e domínio públicos (Lei
Complementar nº 827/2010, Art. 18, §1º), trata-se de uma zona provisória, que uma
vez desocupada, será incorporada a uma das zonas permanentes.
Critério: Delimitação das estruturas erguidas e utilizadas pelos ocupantes
particulares da Unidade.
Objetivo: Desconstituição das ocupações irregulares existentes e desocupação
da área.
Zona de Amortecimento
Definição: São áreas no entorno do Parque, onde as atividades humanas estão
sujeitas a normas e restrições específicas. O PEBS é importante conexão ecológica
entre a Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília (EEJBB), Reserva Biológica
do Cerradão e os fragmentos de Cerrado da APA do São Bartolomeu e da APA do
Lago Paranoá.
Critério: Área adjacente ao Parque, considerando limites físicos bem
demarcados (ex. de confrontantes: rodovias, limites de condomínios, limite de bairros),
visando facilitar as ações de fiscalização, controle e gestão desta Zona de controle
externa ao Parque. A abrangência da ZA foi definida de forma a possibilitar a ligação
entre as áreas naturais já preservadas e conservadas na região, consideradas neste
estudo como Corredores Ecológicos.

Objetivo: Minimizar os impactos negativos sobre o Parque e viabilizar um
Corredor Ecológico entre o Parque e os remanescentes naturais vizinhos.
Corredores Ecológicos
Definição: porções de ecossistemas naturais ou não, contínuos ou não, ligando
áreas protegidas conservadas, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o
movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas
degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua
sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais.
Critério: Unidades de Conservação, áreas naturais (Zona de Conservação e
Zona de Preservação) da APA da bacia do Rio São Bartolomeu.
Objetivo: Assegurar a preservação dos remanescentes de vegetação natural
para possibilitar o fluxo de genes e o movimento da biota na paisagem, facilitar a
dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como possibilitar
a manutenção das populações que, para sua sobrevivência, demandem áreas com
extensões maiores do que os remanescentes individuais.

Anexo I - Mapa do Zoneamento Ambiental do Parque Ecológico Bernardo Sayão – Zonas internas.

Mapa 1: Zoneamento Ambiental do Parque Ecológico Bernardo Sayão.

Anexo II - Mapa do Zoneamento Ambiental do Parque Ecológico Bernardo Sayão – Zonas externas
Zona de Amortecimento e Corredores Ecológicos do Parque Ecológico Bernardo Sayão.

Mapa 2: Zoneamento ambiental do Parque Ecológico Bernardo Sayão, com Zona de Amortecimento e Corredores Ecológicos.

INFRAESTRUTURA
A infraestrutura física a ser instalada ou ampliada nas UC, deverá respeitar os
objetivos e normas fixadas para as diferentes zonas propostas, estando condicionada
à elaboração de projetos específicos, no âmbito dos programas de manejo. As ações
de manejo precisam situá-las em áreas estratégicas da unidade, que atendam às
diferentes atividades desenvolvidas na UC como proteção, pesquisa, visitação,
educação ambiental e operacionalização.
Para facilitar o processo, as infraestruturas foram classificadas de acordo com
as ações gerenciais dentro da unidade, pois algumas unidades demandam um
complexo de edificações que precisam ser setorizadas em locais estratégicos, de
acordo com sua vocação, e criar uma unidade entre elas para evitar conflitos em seus
objetivos.
Essa classificação define um Programa de Edificações e Equipamentos
voltados a cada tipo de uso como administração e manutenção da unidade, a
pesquisas e manejo dos recursos florestais, ao uso público, interpretação e educação
ambiental e ao monitoramento das áreas protegidas, buscando atender a realidade de
cada unidade.
Tabela. Edificações indicadas para os Parques Ecológicos.

Fonte: Roteiro metodológico para elaboração de Planos de Manejo para as Unidades de
Conservação do Distrito Federal, 2013.

A INFORMAÇÃO TÉCNICA n° 509.000.011/2016 – COUNI/SUGAP/IBRAM
recomenda que o programa de necessidades, contenha apenas os seguintes itens:
edificações, espaços e equipamentos/mobiliários urbanos no Parque Ecológico
Bernardo Sayão, conforme localização e ações descritas na IT.
1. Complexo administrativo: Incorporar em projeto paisagístico específico
(preferencialmente, com espécies do Cerrado) integrando funcionalmente os seguintes
componentes: Entrada principal (veículos e pedestres) com quiosque, estacionamento,

administração, salão multiuso (substituindo o Memorial Bernardo Sayão), um ponto de
sanitário público, um ponto de encontro comunitário-PEC (colocado distante do parque
infantil), um expositor, parque infantil (próximo à edificação da administração), um
bicicletário, uma torre de observação (altura de piso - seis metros com acesso por
escada) e mobiliário urbano (lixeira, bancos, pergolados, um ponto de água potável);
2. Três entradas secundárias com quiosque e uma sem.
3. Dois espaços de convivência para piquenique e fins similares, cada um com
gramado, mobiliário urbano (lixeira bancos, pergolados, mesas, duchas, água potável),
um expositor, um ponto de encontro comunitário-PEC, um ponto de equipamentos de
ginástica com barras, paralelas e pranchas de abdominal e um ponto de sanitário
público;
4. Trilha principal pavimentada, acessível, com trânsito de ciclistas e pedestres
separado com elemento físico, com mobiliário urbano (lixeiras, pontos de água
potável, bancos, pérgolas). Outras trilhas serão abertas e/ou mantidas de forma
artesanal pela administração do parque;
5. Programação visual: (1) Entradas: totem em formato de prisma com mapa índice,
localização, informações a respeito da UC e orientações específicas a respeito da
unidade de conservação; 2) Placas de identificação da UC e orientação em toda a sua
área perimetral e percursos das trilhas existentes e projetadas no módulo 2; (3) Placas
de identificação da UC e/ou totem nas áreas perimetrais do módulo 1; (4) Placas de
sinalização ao longo das trilhas indicando edificações, espaços e mobiliários urbanos
existentes, quando for o caso; (5) Placas de identificação de flora ao longo das trilhas;
(6) Placas de identificação/descrição de fauna, flora e conteúdo de educação
ambiental nos três expositores.
6. Recomendamos a retirada de alguns itens do programa de necessidades (e
elementos complementares a estes), tais como: (1) pista de skate, (2) restaurante do
cerrado, (3) mirante, (4) plataformas verdes, (5) Núcleo paisagístico;
7. A administração, expositores, sanitários públicos, quiosques e memorial Bernardo
Sayão deverão manter seus projetos arquitetônicos, a serem adaptados às condições
urbanísticas do local da implantação;
8. O memorial Bernardo Sayão deverá ter sua nomenclatura modificada para salão
multiuso, sendo integrado e para fins da administração;
9. O PEC deverá ter aparelhos acessíveis a portadores de necessidades especiais,
com equipamentos de dimensões adequadas ao atendimento especial;
10. O parque infantil não poderá conter areia. Em sua substituição deverá ser utilizado
piso de proteção de borracha específico para parques infantis. Além disso, deverá ser
cercado e com placa de aviso quanto à faixa etária própria daqueles equipamentos.
Os aparelhos deverão ser de material sustentável, de fácil manutenção, qualidade
anatômica e de segurança e não metálico;
11. O cercamento tanto no módulo 1 e quanto módulo 2 deverá ser de mourões de
concreto com altura da cerca de 1,80m e arame liso com espaçamento entre 15 a

30cm, para garantir o deslocamento dos animais silvestres entre as APAs, mantendo a
conexão desses importantes fragmentos;

Figura 18: Localização dos principais itens do programa de necessidades.

12. Demais itens não citados deverão ser adequados, conforme a necessidade, às
adequações do projeto;
13. A área degradada, onde seria executada a maior parte do projeto em pauta, será
objeto de recuperação pela técnica topsoil, proveniente da implantação da ETA
Paranoá, adjacente ao local;
Adequação da infraestrutura aos usuários:
O número bem maior de usuários potenciais do sexo feminino (5,46% no caso
do Paranoá) e (3,62% no caso do Jardim Botânico), deverá ser levado em
consideração por ocasião do dimensionamento dos banheiros e vestiários do parque.
A presença de população mais jovem, tanto no Jardim Botânico como no
Paranoá, com predominância do sexo feminino, em idade fértil, indica a necessidade
de previsão de equipamentos para crianças, desde os fraldários até os parques
infantis.
Equipamentos para os diferentes grupos etários dos usuários:
A relação das diferenciações de grupos etários dos usuários potenciais do
Parque e suas necessidades específicas de infraestrutura e serviços sugerem a
implantação de trilhas de diferentes graus de dificuldade, soluções de acessibilidade,
vestiários, banheiros adaptados, fraldários, “Pontos de Encontro Comunitários” – PEC,

e outros equipamentos e serviços de monitoria de atividades físicas adequados a
todas as faixas etárias, de crianças a idosos.
Espaço democrático de integração social:
Os resultados dos estudos socioeconômicos indicam que a Renda Domiciliar
Média Mensal per capita do Lago Sul é 11,79 vezes superior à RDMM per capita do
Paranoá e 1,66 vezes maior do que a RDMM per capita do Jardim Botânico. A Renda
Domiciliar Média Mensal per capita do Jardim Botânico, por sua vez, é 7,06 vezes
maior do que a RDMM per capita do Paranoá. Esse quadro de desigualdade ilustra
bem a segregação socioespacial existente no Distrito Federal.
Nesse sentido, o Parque Ecológico Bernardo Sayão assume uma grande
importância como espaço democrático de integração social de grupos de renda
distintos. O sucesso dessa integração vai depender dos equipamentos e serviços que
forem instalados e da sua capacidade de atrair diferentes públicos usuários.

PROGRAMAS DE MANEJO
Os programas de manejo são destinados à execução de atividades de gestão e
manejo da unidade, com vistas ao cumprimento de seus objetivos. Os programas
podem ser divididos em subprogramas específicos, de modo a facilitar a execução dos
mesmos.
a) Programa de Comunicação e Marketing.
Este programa tem o objetivo de divulgar a UC, estabelecendo as estratégias
de comunicação em diferentes mídias, criando identidade visual, produtos, maior
visibilidade do IBRAM e a valoração da função socioambiental da UC.
a1) Subprograma de sinalização informativa e educativa do parque e da Zona de
Amortecimento.
O Parque Ecológico Bernardo Sayão deverá ter um conjunto de placas
informativas e educativas que estimulem a curiosidade dos usuários em relação ao
meio físico, às diferentes paisagens e fitofisionomias, à fauna do cerrado, à flora e aos
serviços ambientais que a unidade presta aos moradores do DF.
Sinalização viária nas duas vias da DF-025 (EPDB), por meio de pardal ou
outro tipo de redutor da velocidade, na altura da mata, entre a QI 26 e a QI 27 do
SHIS. (DER)
Implantação de placas de sinalização alertando sobre a presença de fauna
silvestre, nas duas vias da DF-025 (EPDB), na altura da mata, entre a QI 26 e QI 27
do SHIS. (DER)
b) Programa de Pesquisa e Monitoramento.
Um programa de pesquisa e monitoramento ambiental permite a ampliação do
conhecimento da UC, e ainda, o acompanhamento do status dos recursos naturais da
área protegida, no espaço e no tempo. A coleta sistemática de dados bióticos e
abióticos na UC fornece subsídios para os gestores tomarem decisões de manejo,
como por exemplo, elaborar ações de recuperação de nascentes, em um hipotético
cenário de diminuição de vazão dos córregos que perpassam a UC.
Neste programa, deverão ser definidos os grupos alvo (bióticos e abióticos) a
serem monitorados, conforme as características especiais da área e demandas da UC.
Deve-se, também, definir quais perguntas de manejo devem ser respondidas, e ainda
a metodologia de monitoramento integrado a ser adotada, para assim direcionar as
linhas prioritárias e induzir parcerias de pesquisas junto às instituições acadêmicas do
DF. Estes parâmetros e método deverão ser definidos pela equipe gestora da UC, em
oficinas participativas com as instituições de pesquisa interessadas.
Na definição do desenho amostral do Programa de Monitoramento da UC,
devem ser considerados os métodos de outros programas de monitoramento já
implantados no Cerrado e no Brasil. Isso possibilita que as informações produzidas na
Unidade possam ser integradas e comparáveis entre outros sítios de pesquisa,
viabilizando análises de complementariedade ambiental (diversidade Beta), entre
outras comparações na escala da paisagem. Outra estratégia é definir, marcar e

sinalizar parcelas permanentes de pesquisa na Unidade de Conservação, de modo
que o levantamento de informações ambientais e dos vários grupos taxonômicos
presentes na UC sejam amostrados nos mesmos locais (parcelas). Isso permite
análises comparativas entre grupos bióticos e variáveis ambientais, considerando
variáveis refinadas possíveis de serem re-amostradas no tempo.
São alguns dos programas que devem ser considerados na elaboração do
Programa de Monitoramento: Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração
(PELD), Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio – RAPELD), entre outros.
As informações geradas nos levantamentos bióticos deste Plano de Manejo
podem ser utilizadas como ponto de partida para elaboração deste Programa de
Monitoramento, uma vez que fornecem dados de ocorrência primários e secundários
dos grupos definidos como prioritários no diagnóstico (espécies do grupo das aves,
pequenos mamíferos e flora). Outros grupos, entretanto, podem ser incluídos como
prioritários, conforme demanda da UC.
É importante estabelecer parcerias e acordos de cooperação técnica com as
instituições de pesquisa do DF, para que assim estes atuem conjuntamente com a
gestão na defesa dos recursos naturais protegidos pela UC.
c) Programa de Uso Público.
No DF, as demandas de visitação nos parques ecológicos e distritais são, cada
vez mais, crescentes, o que torna este programa um dos mais estratégicos para a
Unidade. O objetivo deste programa é de ordenar, orientar e direcionar o uso da UC
pelo visitante, promovendo seu contato com o meio ambiente por meio de atividades
de recreação, lazer e ecoturismo. A visitação em áreas protegidas propicia o
enriquecimento das experiências de caráter ambiental dos visitantes. As normas desse
programa contribuem para a segurança dos próprios visitantes e a capacidade de
suporte dos espaços. Nesse programa, são definidos atrativos, infraestrutura,
equipamentos, roteiros, trilhas, estrutura de apoio, visitas guiadas e autoguiadas.
Entre os itens que devem ser abordados, neste programa, estão elencados abaixo:







Identificar as áreas de visitação e novas potencialidades, períodos de maior frequência
de usuários, serviços de condução e de guia ofertados, atividades educacionais e
outras informações julgadas importantes. Levantar a procedência dos visitantes,
motivação e interesses. Deverão ser analisados, aqui, os impactos evidentes
causados por essas atividades, nas diferentes áreas de visitação pública, se
existentes.
Levantar o potencial de inserção das comunidades locais no desenvolvimento e
execução das atividades de visitação.
Identificar os locais onde a atividade de visitação está sendo desenvolvida ou que
tenha potencial para tal, detalhando o meio físico onde está inserida e seu entorno
imediato.
Identificar os equipamentos facilitadores necessários a sua implementação e operação
(sanitários, lanchonetes, estacionamentos entre outros), buscando, sempre que
possível, solução de utilização do mesmo equipamento (para mais de uma atividade e
por área de interesse).















Verificar a necessidade de manutenção ou reposição dos equipamentos facilitadores
já existentes na UC, para atender adequadamente suas funções.
Identificar e avaliar os equipamentos/instrumentos de apoio – sinalização, folhetos,
entre outros – que deverão ser utilizados/produzidos para o desenvolvimento e
divulgação das atividades.
Identificar as atividades e serviços ligados à visitação que valorizem a cultura regional
e local.
Representar, em mapa, todas as atividades propostas, utilizando-se de números e
marcação da unidade.
Indicar, preliminarmente, os dados necessários à definição do programa de manejo da
visitação.
Indicação do perfil do visitante, em cada atividade, com base nos registros existentes e
no potencial de ampliação ou novas propostas, fundamentado em informações a
serem levantadas e disponíveis.
Levantar as opções de desenvolvimento para as atividades turísticas identificadas no
entorno, indicando possibilidades de integração dessas atividades com a UC.
Desenvolver estudos para identificação de indicadores, com vistas ao monitoramento
da qualidade do ambiente e da visitação.
Levantar a situação jurídica dos concessionários e operadores da UC.
Levantar a situação legal dos condutores e guias dentro da UC e a cobrança pelos
serviços.
Quanto às atividades ou situações conflitantes, cabe, nesse programa, descrever as
atividades de visitação que estejam sendo desenvolvidas, na UC, e que conflitem com
seus objetivos de criação e/ou categorias de manejo.
c1) Subprograma de segurança do parque.
Segurança das atividades comerciais no Parque:
As atividades comerciais de apoio aos usuários do Parque Ecológico Bernardo
Sayão, caso venham a ser instaladas no seu interior, deverão prever medidas de
segurança para evitar a ocorrência de roubos, colocando em perigo a vida dos
frequentadores da unidade de conservação.
Segurança dos estacionamentos:
Os dados sobre os furtos em veículos indicam que o Parque Bernardo Sayão
deverá adotar medidas preventivas nos estacionamentos que vierem a ser ofertados
aos seus usuários, para evitar ocorrências no interior da unidade de conservação.
A movimentação de usuários como estratégia de segurança:
A administração do Parque Ecológico Bernardo Sayão deverá estabelecer
rotinas de percurso das suas trilhas, mantendo-as, sempre que possível,
movimentadas por crianças, jovens e idosos, com programas de caminhada, ginástica
monitorada, atividades de educação ambiental e outras ações, com o intuito de
proporcionar um ambiente seguro para todos, em todos os horários de abertura e
funcionamento.

c2) Subprograma de monitoramento de imagens em pontos estratégicos do
parque.
O fato do Parque Ecológico Bernardo Sayão estar localizado na Região
Administrativa do Lago Sul, uma das áreas de maior nível de segurança pública e com
os menores níveis de ocorrências de crimes violentos, traz uma certa tranquilidade
para a gestão da unidade. Entretanto, medidas de prevenção de crimes devem ser
adotadas por meio da previsão de serviços permanentes de segurança para os futuros
usuários. Além da vigilância nos próprios que vierem a ser edificados no Parque,
recomenda-se a instalação de equipamentos de monitoramento por câmaras, em
pontos estrategicamente localizados, nas trilhas, nos estacionamentos e em outros
locais que vierem a ser determinados pelo programa de segurança pública.
c3) Subprograma de limpeza pública do parque.
Instalação de lixeiras adequadas para coleta do lixo produzido pelos usuários,
em pontos estrategicamente localizados, estabelecendo rotina diária de limpeza dos
pontos de coleta para recolhimento regular do Serviço de Limpeza Urbana.
d) Programa de Educação Ambiental.
Este programa tem o objetivo de atingir a transversalidade do tema,
propiciando atividades educativas para público do ensino formal ou educação não
formal, em que o público alvo, sendo definido no contexto socioeconômico e ecológico
da UC, tome atitudes de respeito e proteção aos recursos ambientais e culturais da
UC. A UC será utilizada para a aplicação de processos que visem ao desenvolvimento
de consciência crítica sobre a questão ambiental. Pretende, também, a integração da
unidade no contexto educacional da região, de modo a promover a participação das
comunidades na preservação do equilíbrio da UC.
No que se refere à educação ambiental, elemento de grande importância para
o bom convívio das pessoas com as áreas protegidas, pode-se inferir que o grau de
informação sobre o meio ambiente é diretamente proporcional às informações sobre
os assuntos gerais. No entanto, a relação do comportamento e das atitudes
ambientalmente corretas, independe do grau de instrução formal, e podem ser
transformadas com a vivência nos ambientes naturais e com informações específicas
sobre a importância da preservação da natureza para a qualidade de vida de todos.
A educação ambiental pode ser transformadora e revolucionária, prestando o
serviço de ampliar o leque de informações que a educação formal não prestou aos
menos favorecidos.
Esporte e educação ambiental como prevenção ao uso de drogas:
O Parque Ecológico Bernardo Sayão pode vir a se tornar um espaço de
conscientização de crianças, adolescentes e jovens sobre práticas saudáveis de vida,
por meio do esporte e da educação ambiental, contribuindo para o combate ao tráfico
e ao consumo de drogas naquelas imediações.
e) Programa de Consolidação Territorial.

A situação fundiária deve ser conhecida de forma a garantir a segurança
jurídica das demais ações na UC. Este programa envolve levantamento cartorial,
formação da cadeia dominial e estabelecimento de estratégias de domínio e controle
sobre a UC. Devem-se estabelecer acordos de cooperação entre os diferentes órgãos
envolvidos, como a Segeth e a Terracap, e demais instrumentos jurídicos que
garantam a consolidação da UC a curto, médio e longo prazo.
e1) Subprograma de regularização fundiária (registro da área em cartório de
registro de imóveis).
e2) Subprograma de reintegração de posse (ação de reintegração de posse e
ação demolitória das áreas do parque ocupadas irregularmente).
O Parque Ecológico Bernardo Sayão, apesar de ser área de posse e domínio
público, possui parte de sua área invadida e edificada irregularmente. A ocupação
irregular deverá ser removida da unidade de conservação por meio de ação de
reintegração de posse, seguida de ação demolitória. Após as demolições das
estruturas que não puderem ser aproveitadas na unidade de conservação, deverá ser
executado um plano de recuperação das áreas degradadas, a expensas do infrator.
f) Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.
O objetivo do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas é recuperar o
ambiente natural alterado por ações antrópicas, utilizando diferentes técnicas de
plantio, respeitando as sucessões ecológicas, de modo a induzir ou conduzir a sua
recuperação mais próxima do ambiente natural. A recuperação poderá ocorrer de
forma induzida e acelerada, e visa a manejar os recursos bióticos e abióticos,
promovendo a recuperação dos aspectos que sofreram alteração antrópica. Esse
programa deve ter como referência a Instrução do IBRAM Nº 723, de 22 de novembro
de 2017 ou normativa subsequente que regulamente o tema.
A preservação da vegetação nativa remanescente, bem como a recuperação
das áreas degradadas no interior do parque e em sua zona de amortecimento,
constitui condição essencial para a mitigação parcial dos impactos já ocorridos e
àqueles que resultarão da instalação das estruturas da Estação de Tratamento de
Água da Caesb e da Estação de Energia da CEB.
As ocupações irregulares existentes no interior do Parque Ecológico Bernardo
Sayão deverão ser removidas e as áreas alteradas e degradadas deverão ser
recuperadas pelos autores do dano, eliminando os sistemas irregulares de captação
de água e os focos de contaminação das fossas abertas e não autorizadas.
g) Programa de Manejo de Espécies Exóticas Invasoras.
A introdução e o estabelecimento de espécies exóticas invasoras representam
uma das principais causas de perda da biodiversidade. No PEBS, as espécies
vegetais exóticas com potencial invasor são especialmente preocupantes, pois
ocupam densamente os fragmentos historicamente degradados, que representam
mais de 35% da área do Parque. São algumas das espécies vegetais exóticas
detectadas no PEBS, e que demandam ações de erradicação e controle: Cana-doReino (Arundodonax L.), Leucena (Leucaena leucocephala), Capim-colonião (Panium

maximum), Margaridão ou Mão-de-Deus (Tithonia diversifolia), Eucalipto (Eucalyptus
sp.) entre outras.
Devido à alta capacidade de adaptação desses organismos em diversos
ambientes, alto poder de propagação (banco de sementes eficiente e resistente),
ausência de predadores naturais, a erradicação dessas espécies exóticas invasoras
demandam ações contínuas e integradas com os programas de recuperação e
monitoramento. Portanto, o Programa de Manejo de Espécies Exóticas Invasoras
deverá ser implantado conjuntamente com o Programa de Recuperação de Área
Degradada e com o Programa de Pesquisa e Monitoramento. Estes Programas devem
prever metodologias de identificação, controle e erradicação desses táxons com
potencial invasor, visto que estes organismos podem além de afetar o equilíbrio das
populações nativas da Unidade, contribuir para incêndios desordenados, devido ao
material combustível produzido por muitas dessas espécies.
h) Programa de Proteção e Fiscalização.
A proteção da UC deve ser garantida com as medidas de prevenção e combate
aos incêndios florestais, bem como ações de controle fitossanitário, que visem a
garantir a proteção dos recursos naturais e culturais, a segurança dos visitantes, do
patrimônio imobiliário e dos equipamentos existentes no interior da unidade e seu
entorno. É importante o fomento à criação de brigadas voluntárias, com a capacitação
e formação de brigadistas da comunidade.


Implantação de barreira visual, de prevenção dos odores e das partículas da ETA:
Os ventos dominantes deverão trazer para a unidade toda sorte de odores e eventuais
partículas em suspensão que sejam produzidos na Estação de Tratamento de Água
(ETA), localizada a Nordeste da unidade de conservação. Neste sentido, recomendase, desde já, a previsão de plantio de barreiras de vegetação nativa, que contenham
os eventuais odores de produtos químicos utilizados no tratamento da água, bem
como sirvam de isolamento visual das instalações e edificações da ETA.



Recomendações para o cercamento da unidade:
Considerando a necessidade de proteger a fauna nativa e a importância do PEBS
como um conector ambiental entre os remanescentes de vegetação nativa do entorno
do Parque, sugere-se a utilização de marcos de delimitação nos principais vértices da
unidade, acompanhado de placas informativas e marcos visuais de arborização de
modo a garantir o fluxo gênico das populações de fauna. Essa sugestão encontra-se
de acordo com o recomendado na Informação Técnica nº 602.000.013/2016 –
GEMON/CODEM/SUPEM/IBRAM.
i) Programa de implantação de corredores ecológicos.
A implantação de corredores ecológicos aparece como estratégia fundamental
na conservação dessa área, adequando os passivos ambientais além de proporcionar
a integração entre as comunidades e as Unidades de Conservação, compatibilizando
a presença da biodiversidade, a valorização da sociobiodiversidade e as práticas de
desenvolvimento sustentável, no contexto regional.
Conector ambiental do Paranoá:

O Parque Ecológico Bernardo Sayão deve compor o conector ambiental do
Paranoá, em função de sua proximidade com o conjunto de unidades de conservação
que o integram.
Criação de unidade de conservação da categoria de Refúgio de Vida Silvestre
entre o Parque Ecológico Bernardo Sayão e o Lago Paranoá, ao lado da DF-027,
incluindo as áreas de mata entre a QI 27 e a QI 26 do SHIS. (SEMA/IBRAM)
O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo estabelecer um corredor
ecológico entre o Parque Ecológico Bernardo Sayão e o Lago Paranoá, por meio da
preservação das áreas de cerrado e matas remanescentes, ao longo das grotas,
veredas e cursos d’água que drenam para o córrego Rasgado.
Uma alternativa à criação do Refúgio de Vida Silvestre do córrego Rasgado
seria a inclusão dessa área na Zona de Amortecimento do Parque Ecológico Bernardo
Sayão, somando-se à camada de proteção já estabelecida pela Zona de Preservação
da Vida Silvestre – ZPVS da APA do Lago Paranoá, vinculada às APP do córrego
Rasgado e à APP das matas remanescentes.
j) Programa de prevenção e combate aos incêndios florestais.
O objetivo deste programa é desenvolver um plano para prevenção e combate
aos focos de incêndios e queimadas.
As principais ações devem incluir:
- Notificação dos corpos de bombeiros localizados nas Regiões Administrativas do
Lago Sul, do Jardim Botânico e do Paranoá, para dar prioridade aos incêndios
observados no Parque Ecológico Bernardo Sayão;
- Cadastramento dos pontos com maior frequência de ocorrência de focos de
incêndios no período dos últimos 5 anos;
- Treinamento e manutenção de uma brigada de incêndio, a qual deve ser
preferencialmente estruturada por pessoas de estabelecimentos de ensino (público ou
privado) e moradores situados nas proximidades do parque, que deverá atuar junto à
brigada da Estação Ecológica do Jardim Botânico e demais unidades do mosaico da
APA Gama e Cabeça de Veado.
Este programa tem forte relação com o Programa de Educação Ambiental, uma
vez que, em grande parte, os incêndios e queimadas são provocados (acidental ou
propositalmente) pela própria população residente nas adjacências do parque. Dessa
forma, nos programas de cursos, palestras e oficinas voltados à educação ambiental,
os temas sobre controle de queimadas e prejuízos causados à biodiversidade pelos
incêndios deverão ser previstos.
Esse programa deverá ser articulado aos Programas de contenção e combate
a incêndios da APA do Lago Paranoá, da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu e da
APA Gama e Cabeça de Veado.

NORMAS GERAIS DO PEBS
São normas gerais de proteção do Parque Ecológico Bernardo Sayão:
I – As atividades científicas devem ser previamente autorizadas pelo Instituto Brasília
Ambiental – IBRAM;
II - A fiscalização deverá ser constante e sistemática, em todas as Zonas do Parque;
III - As atividades de fiscalização, pesquisa científica e monitoramento ambiental
utilizarão técnicas e equipamentos que causem o mínimo impacto aos recursos
naturais;
IV – É permitido e incentivado o desenvolvimento de atividades interpretativas e de
educação ambiental, especialmente para facilitar a apreciação e o conhecimento da
Unidade de Conservação;
V - Todas as Zonas poderão comportar sinalização educativa, interpretativa ou
indicativa;
VI - As infraestruturas a serem instaladas deverão estar harmonicamente integradas
ao ambiente, utilizando tecnologias apropriadas para áreas naturais;
VII - Os materiais para a construção ou a reforma de quaisquer infraestruturas não
poderão ser retirados dos recursos naturais da Unidade;
VIII - As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos
naturais;
IX - É expressamente proibida a caça, a pesca ou apanha de animais silvestres, em
qualquer área do Parque;
X - Não é permitido o porte de armas de fogo, armadilha ou qualquer material que
possa causar injúria à fauna e flora silvestres;
XI - Veículos ou pessoas externas deverão ser previamente autorizados para
permanecer ou transitar nas zonas de manejo do Parque que não sejam destinadas ao
uso público;
XII - Não é permitida a coleta de frutos, cascas, folhas ou material lenhoso, madeireiro
ou não madeireiro, em qualquer zona de manejo do Parque, a menos que oficialmente
autorizada pelo IBRAM e que seja parte de algum projeto ou programa de
conservação;
XIII - As ocupações existentes, no interior do Parque, têm caráter temporário e
deverão ser desconstituídas;
XIV - Não será permitido o uso de animal de montaria para a fiscalização ou outras
atividades;
XV - As ações de prevenção e combate ao fogo deverão estar integradas ao Plano de
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF);
XVI - A demanda de infraestrutura necessária à administração e visitação do Parque
deverá ser planejada em Projeto específico;
XVII – Os efluentes do sistema de drenagem pluvial da EPCT (DF – 001), assim como
aqueles oriundos de parcelamentos de solo localizados na Zona de Amortecimento da
unidade, não poderão ser lançados na área do Parque.

