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EQUIPE TÉCNICA

INSTRUÇÃO Nº 127, DE 07 DE MAIO DE 2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL, nos termos da Lei nº
3.984, de 2007, e no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 4º e 60 do
Decreto nº 39.558, de 20 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Alterar a Instrução nº 63, de 10 de março de 2021, que institui o Grupo de

Trabalho para a realização do diagnóstico ambiental e demais ações necessárias à
criação da Unidade de Conservação "Pedra dos Amigos".
Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto por CAROLINA LEPSCH KENUPP
AMARIO, matrícula 197.517-X, que o coordenará, ANA PAULA DE MORAIS LIRA
GOUVÊA, matrícula 195.355-9, coordenadora suplente; RENATO PRADO DOS
SANTOS, matrícula 0264471-1; PEDRO BRAGA NETTO, matrícula 167.238-13;
EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO, matrícula 276.336-2, membro titular
representante da SEMA; e RODRIGO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, matrícula
273912-7; membro suplente representante da SEMA; MARCELO FERREIRA DA
SILVA, matrícula 1.689.266-6, membro titular representante da Administração Regional
do Lago Norte; JOSÉ ROBERTO FURQUIM DA SILVA, matrícula 16900391, membro
suplente da Administração Regional do Lago Norte; GIOVANNA PAIVA AGUIAR,
matrícula 2.741-3, membro titular representante da TERRACAP; IURI DA ROCHA
MARMO DE OLIVEIRA, matrícula 224-1, membro suplente representante da
TERRACAP e; MARA CRISTINA MOSCOSO, membro titular representando o Fórum
Ambientalista do DF e entorno; MÁRCIO BITTENCOURT, membro suplente do Fórum
Ambientalista do DF e entorno; MAURICIO LAXE, matrícula 1372887, membro titular
representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio;
e CRISTIANE FIGUEIREDO, matrícula 1573840; membro suplente do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.
Art. 3º O Grupo de Trabalho deverá acompanhar todas as etapas do trabalho.
Art. 4º A vigência do Grupo de Trabalho é de 12 (doze) meses ou até que todas as
etapas previstas sejam concluídas.
Art. 5º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

Colaboração: João Carlos Costa Oliveira, matrícula nº 0215622-9, Analista de
Atividades do Meio Ambiente do Instituto Brasília Ambiental.
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ESTUDO DE CRIAÇÃO DO PARQUE DISTRITAL PEDRA DOS AMIGOS
INTRODUÇÃO

Carta do Fórum das ONGs Ambientalistas do DF e dos
Caminhos do Planalto Central ao Presidente do IBRAM, em

14 de julho de 2020.

Ao Senhor Cláudio Trinchão, Presidente do Instituto Brasília Ambiental.
A sociedade do Distrito Federal, representada por pessoas, grupos,

movimentos e organizações da sociedade civil signatárias desse documento, requer
ao Instituto Brasília Ambiental a criação do Parque Distrital da Pedra dos Amigos -
PDPA.

O PDPA ocupará uma área de aproximadamente 73 hectares, em localização
privilegiada no contexto territorial e ambiental do Distrito Federal, na região da
Serrinha do Paranoá, Lago Norte. Tal requisição justifica-se em função dos seguintes
aspectos:
▪ A Serrinha do Paranoá está localizada entre as rodovias DF 005 e DF 001, que
contornam a Torre Digital, monumento arquitetônico relevante. É composta por nove
núcleos rurais que dão nome aos seus respectivos córregos, que abastecem o Lago
Paranoá. É uma região produtora de água muito importante para a Bacia Hidrográfica
do Paranoá, pois foram mapeadas mais de 97 nascentes pela comunidade e validadas
pela Administração Regional. Além disso, é importante corredor ecológico, propiciando
abrigo, água e alimento para a rica fauna, inclusive mamíferos, entre eles o Lobo
Guará, espécie típica do Cerrado ameaçada de extinção.
▪ A Serrinha do Paranoá é guardiã dos remanescentes da vegetação de Cerrado que
contorna a Torre Digital, monumento de alto valor simbólico e arquitetônico localizado
fora da área tombada de Brasília. A região representa um marco do Sistema de Trilhas
Caminhos do Planalto Central, iniciativa já apoiada por milhares de cidadãos
brasilienses e com potencial de geração de divisas importantes para o Distrito Federal.
▪ A região da Serrinha do Paranoá constitui-se como fundamental na ambiência do
Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB), pois emoldura grande parte do horizonte
percebido a partir da poligonal de tombamento reconhecida pela Unesco como
Patrimônio Cultural da Humanidade. Dessa maneira, destaca-se a necessidade de
preservação da maior porção possível da vegetação no entorno imediato do CUB, ou
seja, da área tombada.
▪ A região é produtora de água, conforme estudos que subsidiaram diversos
documentos, tais como: o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), transformado em
lei em 2019; o Plano de Recursos Hídricos do Distrito Federal para os próximos 20
anos, recém aprovado em junho de 2020 pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do
Paranaíba-DF; e pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/UnB).
▪ De acordo com a Lei 6.269/2019 (Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito
Federal), a área do Parque Pedras dos Amigos apresenta as seguintes características:

● Está localizada na Subzona SZDPE 5 (Mapa 3 – ZEE);
● a parte oeste da poligonal está inserida em Zona Tampão RBC -

Reserva da Biosfera do Cerrado (Mapa 11 – ZEE); e
● É uma das Áreas Prioritárias de Combate à Grilagem e Ocupações

Irregulares (Mapa 12 – ZEE).
▪ Destaca-se que a criação do Parque ainda encontra forte amparo nas diretrizes para
a SZDPE 5, conforme dispõe o artigo 28 da Lei 6.269/2019 (ZEE DF), in verbis:
Art. 28. São diretrizes para a SZDPE 5:
(...)
VI - a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intraurbanas, com uso
preferencial de espécies nativas do Cerrado, conforme o disposto no art. 49, VI;
(...)
IX - a destinação de áreas públicas para parques e para formação de corredores
ecológicos.
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▪ De acordo com as Leis Complementares 803/2009 e 854/2012, que tratam do Plano
Diretor de Ordenamento Territorial do DF (PDOT DF), a área do Parque Pedra dos
Amigos é adjacente ao importante “Conector Ambiental do Torto” (Mapa 4 – Estratégia
de Configuração de Conectores Ambientais).
▪ A área do Parque proposto está inserida na Área de Proteção Ambiental do Lago
Paranoá, na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, que tem como objetivo
principal proteger os recursos hídricos do Distrito Federal.
▪ A sociedade civil organizada vem realizando ações para proteger a região:

● O Projeto Águas capacitou lideranças comunitárias para mapear, recuperar e
cuidar das nascentes.

● O Projeto Ecotrilhas estabeleceu e sinalizou quatro trilhas já existentes, que
frequentemente são utilizadas por ciclistas e caminhantes. São elas: Pedra dos
Amigos, Caliandras, Pamonhas e Bomtempo. Tais projetos têm propiciado a
visitação diária de dezenas de pessoas em busca de lazer ao ar livre.
Estimativas, ainda tímidas, dão conta de que cerca de 1.000 pessoas por mês
visitam a área para lazer e prática de esportes. Parte da Trilha Pedra dos
Amigos é inclusiva, foi adaptada para pessoas com deficiência (PcDs) e com
dificuldade de locomoção em 2019, propiciando aos usuários uma experiência
incrível com a natureza.

● O Sistema de Trilhas Caminhos do Planalto Central, com cerca de 400 km em
implementação, conecta-se, por meio da Trilha União, com as quatro trilhas da
Serrinha do Paranoá, propiciando ao visitante a oportunidade de conhecer
melhor a fauna e flora do Cerrado.

▪ A área proposta para a criação do parque, pertencente à Terracap, está
extremamente ameaçada pela ação de grileiros que atuam historicamente na região.
Porções consideráveis de vegetação de Cerrado já foram desmatadas para a
implementação de um condomínio com previsão de mais de 800 lotes. A situação vem
sendo agravada no período de pandemia, com abertura de ruas de acesso ao
loteamento ilegal.
▪ Por encontrar-se ainda preservada, cerca de 97% de remanescentes de vegetação
de Cerrado, e contribuir com águas limpas para o Lago Paranoá, a área onde se
propõe a criação do Parque representa talvez uma das últimas oportunidades de os
brasilienses terem contato com todas as belezas do Cerrado do Planalto Central, com
possibilidade de atividades de lazer, esporte e contemplação, aliadas à proteção
ambiental.
Certos da vossa colaboração nos colocamos à disposição para quaisquer informações
e para dar o apoio, técnico e logístico, para a elaboração dos estudos para a
viabilização da proposta.

Mara Cristina Moscoso Márcio dos Santos Bittencourt
Fórum de ONGs Ambientalistas do DF Caminhos do Planalto Central
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POLIGONAL PRELIMINAR PROPOSTA

Figura 1. Poligonal preliminar proposta para o Parque Distrital Pedra dos Amigos.
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HISTÓRICO

A Introdução do presente documento apresentou a carta do Fórum das ONGs
Ambientalistas do DF e Entorno e do Projeto Caminhos do Planalto Central como um
símbolo de reconhecimento do engajamento da sociedade na defesa do seu
patrimônio cultural e ambiental.

A intenção de proteção da “Serrinha do Paranoá”, assim batizada pelo
eco-historiador Paulo Bertran, vem de longa data. Nos anos 90, por meio da Lei Nº
1.834, de 14 de janeiro de 1998, foram criados oficialmente os núcleos rurais I –
Núcleo Rural Córrego Urubu; II – Núcleo Rural Córrego Taquari; III – Núcleo Rural
Córrego Capoeira do Bálsamo; IV – Núcleo Rural Córrego Tamanduá; V – Núcleo
Rural Córrego Olhos d'Água; VI – Núcleo Rural Córrego do Torto; VII – Núcleo Rural
Córrego do Jerivá; VIII – Núcleo Rural Bananal. (Inciso acrescido pela Lei nº 2.453, de
27/9/1999.), na Região Administrativa do Lago Norte – RA XVIII.

A criação dos Núcleos Rurais foi uma clara intenção de preservar as encostas
da Chapada da Contagem, na moldura do Lago Norte, como uma área rural, de baixa
densidade de ocupação, vocacionada a preservar a beleza cênica do lugar e a
respeitar a sensibilidade ambiental daquela região de recarga de aquíferos e
nascentes.

No PDOT de 1997, as encostas do Lago Norte foram definidas como Zona
Urbana de Uso Controlado, com a sobreposição das Áreas Rurais Remanescentes
(Núcleos Rurais). Foi a senha para o fracionamento dos lotes rurais de concessão da
Fundação Zoobotânica do DF, ao arrepio das normas urbanísticas e ambientais.

Em função dos atrativos cênicos, da proximidade com o Plano Piloto de Brasília
e do preço atraente, devido à irregularidade da transação, o fracionamento da área se
deu em ritmo acelerado.

Na revisão do PDOT, em 2009, não foi possível manter a área como zona rural,
pois as antigas “Áreas Rurais Remanescentes” já haviam sido fracionadas, em
módulos muito menores do que os 2 hectares exigidos para a definição de uma área
rural.

Naquela época, 2009, o Conselho de Planejamento do Lago Norte tentou a
alternativa do remembramento dos lotes fracionados para a recomposição dos
módulos mínimos de 2 hectares, para a manutenção da zona rural. O esforço foi em
vão, pois os novos proprietários se recusaram a constituir condomínios onde haveria o
remembramento das frações dos lotes originais.

O PDOT/2009 definiu a área da “Serrinha do Paranoá” como Zona Urbana de
Uso Controlado I, mantendo apenas o alto Urubu, a margem direita do Jerivá e a APM
do Taquari como Zona Rural de Uso Controlado. As demais áreas, antigas áreas rurais
remanescentes, foram transformadas em Zona Urbana.

1990 – 2010

Licenciamento do Setor Habitacional Taquari (SHTq)

Os estudos para a criação do Setor Habitacional Taquari foram iniciados em
1990 pela Terracap, com a elaboração do EIA/RIMA do SHTq pela empresa Hidrogeo.
Isto se deu após a publicação em 1985 do documento “Brasília Revisitada” que
passou a considerar a área passível de ocupação humana. Em 1996 iniciou-se o
processo de licenciamento ambiental do empreendimento junto à SEMATEC e em
1998 foi expedida a Licença Prévia nº 583 – IEMA. O SHTq recebeu ao longo dos
anos as Licenças de Instalação nº 005/2000 – SEMARH, LI nº 16/2003 – IBAMA e LI
nº 59/2014 – IBRAM.

A LI nº 16/2003 impôs à Terracap a obrigação de “realizar estudos para a
criação de Unidade de Conservação nas áreas rurais remanescentes do SHTq”. O
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estudo resultante desta obrigação “Análise e proposta para as Unidades de
Conservação e Parques Ecológicos a serem criados no Setor Habitacional Taquari”,
constante no Processo nº 391.000.990/2009, teve o objetivo de indicar as áreas que
deveriam ser preservadas para que fosse viabilizada a implantação do setor
habitacional. O estudo foi aprovado pelo IBRAM por meio do Parecer Técnico nº
28/2010 - SUGAP.

O estudo propôs a criação de nove Unidades de Conservação na área do
SHTq, dentre as quais destacam-se quatro. A primeira é o Monumento Natural (MN)
da Encosta, localizado na mesma área em que hoje está proposto o Parque Distrital
Pedra dos Amigos. Foram apresentadas também as ARIEs Urubu e Jerivá, e o
Monumento Natural da Encosta, que foram reunidas pelo presente estudo para formar
uma UC única, chamada Monumento Natural da Encosta.

Figura 2. Unidades de Conservação indicadas pelo estudo de ocupação do SHTq e pelo
Zoneamento ambiental da APA do Lago Paranoá.

2012
Ao mesmo tempo em que estavam sendo desenvolvidos os projetos do Setor

Habitacional Taquari, os estudos do Zoneamento Ambiental da APA do Lago Paranoá
estavam em curso, sob a contratação da Terracap.

Durante a finalização dos estudos, o órgão ambiental foi convidado a participar
da Comissão de Análise dos Produtos e buscou compatibilizar as propostas de criação
de unidades de conservação do Plano de Ocupação do Setor Habitacional Taquari
com as propostas de criação de novas unidades de conservação do Zoneamento
Ambiental da APA do Lago Paranoá.
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O Zoneamento Ambiental do Lago Paranoá apresentou a proposta de 06
Unidades de Conservação, algumas coincidentes com os estudos do SHTq e outras
complementares.

O Zoneamento Ambiental da APA do Lago Paranoá foi aprovado pelo Decreto
nº 33.537, de 14/02/2012, estabelecendo a obrigatoriedade do Poder Público de criar
as áreas protegidas indicadas, por meio de instrumento específico, nos termos da lei.

Figura 3. Novas Unidades de Conservação propostas pelo Zoneamento Ambiental do Lago
Paranoá.

2020 - 2021

A proposta de criação do Parque Pedra dos Amigos está no Processo nº
00391-00004568/2020-69. Já a proposta de criação do Monumento Natural da
Encosta está apresentada no Processo nº 00149-00000875/2020-24. Por tratarem de
áreas sobrepostas, os respectivos processos SEI foram relacionados e ambos foram
planejados e propostos concomitantemente.

Onze anos após a aprovação do estudo “Análise e proposta para as Unidades
de Conservação e Parques Ecológicos a serem criados no Setor Habitacional Taquari”,
parte das UCs ali apresentadas será criada após a movimentação popular que ensejou
a constituição do GT responsável por este estudo. A criação do Parque Pedra dos
Amigos e do Monumento Natural da Encosta atenderá também o compromisso da
Terracap de empreender esforços para a criação de UCs nas áreas rurais
remanescentes do SHTq, conforme estabelecido pela LI nº 16/2003.

A figura a seguir apresenta as duas propostas conforme restou definida pelo
GT criado pela Instrução nº 127, de 07 de maio de 2021:
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Figura 4. Propostas de duas novas Unidades de Conservação na Serrinha do Paranoá.

Como pode ser observado na figura acima, as poligonais propostas para as
duas UCs são adjacentes, não estando, portanto, sobrepostas.

A poligonal do Parque Pedra dos Amigos, com cerca de 118,67 hectares de
área aproximada e perímetro de cerca de 9,17 km, tem a virtude de ter sido iniciada a
partir do que foi apresentado por um grupo significativo de moradores locais, que foi
refinado posteriomente pelo GT constituído por representações da Administração
Regional, da Terracap, do Brasília Ambiental e de pesquisadores da área de estudo,
tendo sempre como premissas de trabalho o devido processo legal; o interesse
coletivo; respeito às áreas de preservação permanente (APPs), zoneamento ambiental
de UCs constituídas e outras camadas territoriais protetivas; incorporação de
remanescentes e atrativos naturais; evitar ou atenuar, ou quando impossível, fazer
frente aos conflitos socioambientai vigentes e latentes; previsão de infraestruturas em
processos de licenciamento ambiental; inaplicabilidade da teoria do fato consumado
no Direito Ambiental (Súmula 613 do STJ); e inexistência de usucapião em terras
públicas (art. 183 e 191 da CF/1988 e art. 102 do CPC).

Por sua vez, a solução técnica de um Monumento Natural da Encosta
empregou a mesma lógica das premissas anteriormente anunciadas, focado na
proteção dos ambientes naturais e no ordenamento territorial ao longo das bacias dos
Rio Urubú e Jerivá, numa categoria de UC mais condizente com possíveis usos rurais.
A definição territorial do Monumental Natural da Encosta teve como base primeira o
emprego da Zona de Conservação de Vida Silvestre (ZCVS) da Área de Proteção
Ambiental (APA) do Lago Paranoá. A proposta do Monumento Natural da Encosta
possui dois módulos, com denominação associada às drenagens que visam proteger,
ambos somando 780,91 ha (455,42 ha do módulo Urubu e 325,49 do módulo Jerivá).

O Sistema Distrital de Unidades de Conservação – SDUC, instituído pela Lei
Complementar nº 827/2010, estabelece os conceitos e as normas para o processo de
criação das unidades de conservação.

Unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes,
legalmente instituído pelo Poder Público, com o objetivo de conservação e
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limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam
garantias adequadas de proteção.

O SDUC estabelece o rito obrigatório para a criação de unidades de
conservação:

Art. 21. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.
§ 1º A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos
técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a
categoria, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme
disposto em regulamento.
§ 2º No processo de consulta de que trata o §1º, o Poder Público é obrigado a
fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a quaisquer
partes interessadas.

O Parque Distrital é definido, pelo SDUC, como uma categoria de Unidade de
Conservação de Proteção Integral:

Art. 11. O Parque Distrital tem como objetivo a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de
educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza
e de turismo ecológico.
§ 1º O Parque Distrital é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o
que dispõe a lei.
§ 2º A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no
plano de manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável
por sua administração e àquelas previstas em regulamento.
§ 3º Deve possuir, no mínimo, em cinquenta por cento da área total da unidade,
áreas de preservação permanente, veredas, campos de murundus ou mancha
representativa de qualquer fitofisionomia do Cerrado.
§ 4º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável
pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este
estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.
§ 5º O Parque Distrital terá Conselho Gestor Consultivo, presidido pelo órgão
responsável por sua supervisão e constituído por representantes de órgãos
públicos, de organizações da sociedade civil e da população usuária, conforme
disposto em regulamento.

No SDUC o Monumento NAtural é definido como uma categoria de Unidade de
Conservação também de Proteção Integral:

Art. 12. O Monumento Natural tem como objetivo preservar sítios naturais
raros, singulares ou de grande beleza cênica.
§ 1º O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde
que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização, pelos
proprietários, da terra e dos recursos naturais do local.
§ 2º Na hipótese de incompatibilidade entre os objetivos da área e as
atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às condições
estabelecidas pelo órgão responsável pela administração de unidades de
conservação para a coexistência do Monumento Natural com o uso da
propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável
pela administração da unidade e concordância do proprietário do imóvel,
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quando for área particular, e está sujeita às condições e restrições
estabelecidas em regulamento.
§ 4º A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no
plano de manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável
pela administração de unidades de conservação, à concordância do
proprietário do imóvel, quando for área de propriedade particular, e àquelas
previstas em regulamento.
§ 5º O plano de manejo de Monumento Natural constituído por áreas
particulares será elaborado pelos respectivos proprietários e submetido à
apreciação do órgão responsável pela administração, podendo ser utilizados,
para esse fim, recursos financeiros provenientes do Fundo Único do Meio
Ambiente – Funam.

A Instrução do IBRAM nº 63, de 10 de março de 2021, altera a Instrução nº
264, de 20 de dezembro de 2020, que institui o Grupo de Trabalho para a realização
do diagnóstico ambiental e demais ações necessárias à criação da Unidade de
Conservação "Pedra dos Amigos".

É importante destacar que o processo de criação do Parque Distrital Pedra dos
Amigos está se dando como um enorme apoio popular fruto de campanhas que se
consubstanciaram em 151 assinaturas de entidades e grupos e 780 assinaturas de
pessoas físicas. (Ver listagem dos 931 apoiadores no Anexo do presente estudo).

Além do apoio popular, foi feita uma Moção de apoio à criação do Parque
Distrital Pedra dos Amigos pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranaíba (CBH –
Paranaíba). O processo de criação do Parque vem recebendo cartas de apoio de
diversas instituições de governo e da sociedade civil, todas inseridas no processo Sei
00391-00004568/2020-69.

A área indicada para criação do Parque Distrital é uma área pública, de posse e
domínio públicos, o que facilita todo o processo de implantação e gestão da unidade.

CAMPANHA PARA CRIAÇÃO DO PARQUE DISTRITAL PEDRA DOS AMIGOS

*** MANIFESTE O SEU APOIO PREENCHENDO O FORMULÁRIO ***

A sociedade do Distrito Federal, representada por pessoas, grupos, movimentos e
organizações da sociedade civil, requer ao Instituto Brasília Ambiental a criação do PARQUE
DISTRITAL PEDRA DOS AMIGOS - PDPA.

O PDPA ocupará uma área de aproximadamente 73 hectares, em localização privilegiada no
contexto territorial e ambiental do Distrito Federal, na região da SERRINHA DO PARANOÁ,
Lago Norte. Tal requisição justifica-se em função dos seguintes aspectos:

1. A Serrinha do Paranoá está localizada entre as rodovias DF 005 e DF 001. É composta por
nove núcleos rurais que dão nome aos seus respectivos córregos, que abastecem o Lago
Paranoá. É uma região produtora de água muito importante para a BACIA HIDROGRÁFICA
DO PARANOÁ, pois foram mapeadas mais de 97 NASCENTES pela comunidade e validadas
pela Administração Regional. Além disso, é importante CORREDOR ECOLÓGICO, propiciando
abrigo, água e alimento para a rica fauna, inclusive grandes mamíferos, entre eles o Lobo
Guará, espécie típica do Cerrado ameaçada de extinção.

2. A Serrinha do Paranoá é guardiã dos REMANESCENTES DA VEGETAÇÃO DE CERRADO
QUE CONTORNA A TORRE DIGITAL, monumento de alto valor simbólico e arquitetônico
localizado fora da área tombada de Brasília. A região representa um marco do Sistema de
Trilhas Caminhos do Planalto Central, iniciativa já apoiada por milhares de cidadãos
brasilienses e com potencial de geração de divisas importantes para o Distrito Federal.

3. A região da Serrinha do Paranoá constitui-se como fundamental na ambiência do
CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA (CUB), pois emoldura grande parte do horizonte
percebido a partir da poligonal de tombamento reconhecida pela Unesco como PATRIMÔNIO
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CULTURA DA HUMANIDADE. Dessa maneira, destaca-se a necessidade de preservação da
maior porção possível da vegetação no entorno imediato do CUB, ou seja, da área tombada.

4. A região é produtora de água, conforme estudos que subsidiaram diversos documentos, tais
como: o ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE), transformado em lei em 2019; o
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS do Distrito Federal para os próximos 20 anos, recém
aprovado em junho de 2020 pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranaíba-DF; e pesquisa
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/UnB).

5. De acordo com o ZEE (Lei 6.269/2019), a área do Parque proposto está localizada na
Subzona SZDPE 5. A parte oeste da poligonal está inserida em Zona Tampão da RESERVA
DA BIOSFERA DO CERRADO e é uma das ÁREAS PRIORITÁRIAS DE COMBATE À
GRILAGEM E OCUPAÇÕES IRREGULARES. Encontra forte amparo para a implantação do
Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intra Urbanas, com uso preferencial de espécies nativas
do Cerrado (art. 49, VI) e na destinação de áreas públicas para PARQUES e para FORMAÇÃO
DE CORREDORES ECOLÓGICOS.

6. De acordo com as Leis Complementares 803/2009 e 854/2012, que tratam do Plano Diretor
de Ordenamento Territorial do DF (PDOT DF), a área do Parque Pedra dos Amigos é adjacente
ao importante “CONECTOR AMBIENTAL DO TORTO”.

7. A área do Parque proposto está inserida na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO
PARANOÁ, na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL, que tem como
objetivo principal proteger os recursos hídricos do Distrito Federal.

8. A sociedade civil organizada vem realizando ações para proteger a região:

• O PROJETO ÁGUAS capacitou lideranças comunitárias para mapear, recuperar e cuidar das
nascentes.

• O PROJETO ECOTRILHAS estabeleceu e sinalizou quatro trilhas já existentes, que
frequentemente são utilizadas por ciclistas e caminhantes. São elas: Pedra dos Amigos,
Caliandras, Pamonhas e Bomtempo. Tais projetos têm propiciado a visitação diária de dezenas
de pessoas em busca de lazer ao ar livre. Estimativas, ainda tímidas, dão conta de que cerca
de 1.000 pessoas por mês visitam a área para lazer e prática de esportes. Parte da Trilha
Pedra dos Amigos é inclusiva, foi adaptada para pessoas com deficiência (PcDs) e com
dificuldade de locomoção em 2019, propiciando aos usuários uma experiência incrível com a
natureza.

• O SISTEMA DE TRILHAS CAMINHOS DO PLANALTO CENTRAL, com cerca de 400 km, em
implementação, conecta-se, por meio da Trilha União, com as quatro trilhas da Serrinha do
Paranoá, propiciando ao visitante a oportunidade de conhecer melhor a fauna e flora do
Cerrado.

9. A área proposta para a criação do parque, pertencente à Terracap, está extremamente
AMEAÇADA PELA AÇÃO DE GRILEIROS que atuam historicamente na região. Porções
consideráveis de vegetação de Cerrado já foram desmatadas para a implementação de um
condomínio com previsão de mais de 800 LOTES. A situação vem sendo agravada no período
de pandemia, com abertura de ruas de acesso ao loteamento ilegal.

10. Por encontrar-se ainda preservada, cerca de 97% de REMANESCENTES DE
VEGETAÇÃO DE CERRADO, e contribuir com ÁGUAS LIMPAS para o Lago Paranoá, a área
onde se propõe a criação do Parque representa talvez uma das últimas oportunidades de os
brasilienses terem contato com todas as belezas do Cerrado do Planalto Central, com
possibilidade de atividades de lazer, esporte e contemplação, aliadas à proteção ambiental.

Brasília-DF, 06 de julho de 2020.

Realização da Campanha:

Fórum de ONGs Ambientalistas do Distrito Federal

Movimento Urbanistas por Brasília
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Sistema de Trilhas Caminhos do Planalto Central

ProAnima - Associação Protetora dos Animais do DF

IPAM Amazônia

Contato: forumambientalistadf@gmail.com

Figura 5. Material digital da Campanha para criação do Parque Distrital Pedra dos Amigos.
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Figura 6. Material digital da Campanha para criação do Parque Distrital Pedra dos Amigos.
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CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA PROPOSTA PARA O PARQUE
DISTRITAL PEDRA DOS AMIGOS

Textos adaptados do Estudo de criação de Unidades de Conservação no SHTq.

A área proposta para a criação do Parque Distrital da Pedra dos Amigos já foi
objeto de estudo e caracterização ambiental em vários estudos, dentre eles: o
Zoneamento Ambiental da APA do Lago Paranoá, o Zoneamento Ambiental da APA do
Planalto Central e o Plano de Ocupação do Setor Habitacional Taquari.

No documento de proposta das Unidades de Conservação do Setor
Habitacional Taquari, elaborado pela Empresa Geo Lógica, havia sido proposto o
Monumento Natural da Encosta na atual área de estudo do Parque Distrital Pedra dos
Amigos.

Localização

O Monumento Natural da Encosta, área coincidente com parte da área
proposta para a criação do Parque Distrital Pedra dos Amigos, está localizado na APA
do Lago Paranoá, em faixa de aproximadamente 500 metros ao longo da DF-005,
totalizando uma área de aproximadamente 66 hectares (Figura 8) e 73 hectares
(Figura 9).

Figura 8. Localização da poligonal proposta para o Monumento Natural da Encosta. Fonte:
GeoLógica, 2006.
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Acesso

O acesso à área é feito pela EPPR – DF 005, por meio de via não
pavimentada, nos dois limites do Parque; uma entre a área e o córrego Jerivá e outra
entre a área e o córrego da Ponte (córrego Urubu); no platô superior, existem vias não
pavimentadas no limite do Parque. Foi previsto, no estudo, via de acesso à Etapa II do
SHTq, cortando o Parque em elevado.

Figura 9. Poligonal do Parque Pedra dos Amigos sobreposta à poligonal do Monumento Natural
da Encosta. Fonte: IBRAM/SECON/DIPUC, 2020.

Caracterização do Meio Físico

O Parque Distrital Pedra dos Amigos, localizado na Etapa II do SHTq, foi
proposto em faixa de aproximadamente 2000 metros ao longo da DF 005, iniciando na
parte plana inferior, de altitude de 1020m, na área de encostas, até o platô superior, de
cota 1100m de altitude. A área possui relevo acidentado, geologia caracterizada por
“metarritmitos com exposição em grande parte da poligonal”, com ocorrência de
cambissolos.

“A vegetação nativa é típica desse tipo de associação geológica/pedológica
caracterizada por vegetação savânica, sendo cerrado sentido restrito sobre
concreções a fitofisionomia dominante”. Situa-se em áreas de encostas que possuem
nascentes que contribuem para o córrego da Ponte (córrego do Urubu), tributário do
ribeirão do Torto e do Lago Paranoá. Possui, ainda, vertentes para a bacia do córrego
Jerivá.

Os solos dessa área são caracterizados por Latossolos Vermelho-Amarelo e
Cambissolos (Figura 10).

Latossolo Vermelho-Amarelo
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No antigo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, os Latossolos
Amarelos e os Vermelho-Amarelos do Cerrado estavam agrupados sob um único
nome: Latossolo Vermelho-Amarelo. O novo Sistema dividiu-os em duas classes,
sendo que o nome Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) ficou reservado apenas para os
latossolos que possuem cor alaranjada, com matiz Munsell entre 2,5YR e 5YR.

São solos bem drenados, caracterizados pela ocorrência de horizonte B
latossólico de cores vermelhas a vermelho-amareladas, com teores de Fe2O3 iguais
ou inferiores a 11% e normalmente maiores que 7%, quando a textura é argilosa ou
muito argilosa.

São profundos e suas características físicas são muito favoráveis ao
aproveitamento agrícola, refletidas em boa drenagem interna, boa aeração e ausência
de impedimentos físicos à mecanização e penetração de raízes.

Têm nas características químicas as principais limitações ao aproveitamento
agrícola, impondo a execução de práticas para correção química (adubação e
calagem). São bastante utilizados, ora com pastagens plantadas (textura média), ora
com lavouras (textura argilosa).

Ocorrem extensamente no Planalto Central, predominantemente nas chapadas
e são derivados de rochas granito-gnáissicas.
Cambissolos

Esta classe de solo é constituída por solos pouco desenvolvidos, com presença
de minerais primários facilmente intemperizáveis e texturas bastante variáveis,
tendendo a serem fortemente granulares. Estão situados geralmente em relevo
ondulado, fortemente ondulado, escarpado e montanhoso. São solos impermeáveis
com pouquíssima espessura (< 10 cm o horizonte A e horizonte B câmbico entre solo
e rocha decomposta), declividades mais acentuadas (> 10%) a fortemente acentuadas
(< 45%), apresentando cobertura vegetal rala, constituída geralmente por gramíneas,
cujo enraizamento não ultrapassa o horizonte A. Por serem pouco profundos não são
aptos para agricultura, em função de sua deficiência em fertilidade, dificuldade para se
trabalhar mecanicamente e suscetibilidade à erosão, uma vez mexida sua camada
superior. Não é por acaso que a cobertura natural deste tipo de solos seja o campo
cerrado, fitofisionomia que se adapta bem a tais condições.

Desenvolvem-se principalmente a partir da decomposição de filitos, ardósias,
metassiltitos e quartzitos, que geralmente configuram seu substrato. Estes solos foram
derivados a partir da pedogênese dos metarritmitos R3 que compõem o substrato
rochoso local. Em alguns locais desenvolve-se apenas uma fase pedregosa associada
a processos erosivos maximizados por ações antrópicas, ricos em blocos angulosos
de quartzo e quartzitos.
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Figura 10. Pedologia da área de estudo. Fonte: Embrapa, 2009.

A área proposta para a criação do Parque Distrital Pedra dos Amigos está
totalmente inserida sobre rochas do grupo Paranoá. Em função de variações
ambientais e paleogeográficas à época da deposição, a estratigrafia do Grupo
Paranoá apresenta variações quando comparada às várias localidades de exposição
da sequência. As unidades são denominadas informalmente por letras-código da base
para o topo: SM, R1, Q1, R2, Q2, S, A, R3, Q3, R4, PC. Dessas, apenas as unidades A e
R3 (Figura 5) ocorrem na área de estudo, as quais são descritas a seguir:

- Unidade A: esta unidade é constituída por ardósias homogêneas de cor cinza
esverdeada, que passam a tons vermelhos característicos com a alteração
intempérica. Neste conjunto, são observadas duas foliações penetrativas que
representam clivagens ardosianas. Sua espessura é de difícil estimativa em virtude do
intenso dobramento, sendo considerada da ordem de 70 metros.

- Unidade R3: corresponde a um metarritmito arenoso, caracterizado por
intercalações de bancos decimétricos a métricos de quartzitos e materiais pelíticos
(compostos por metassiltitos e ardósias). Localmente são observados pacotes de até
10 metros de espessura que destacam do conjunto rítmico. A espessura total deste
conjunto pode alcançar 90 metros.
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Figura 11. Geologia da área de estudo. Fonte: ZEE-DF, 2011.

O relevo é pouco acidentado, sendo que a maior parte é composta por áreas
planas com declividade entre 0 e 20% (levemente ondulado) e poucos pontos
apresentam declividade entre 20 e 45% (forte ondulado) (Figura 12 e Figura 15).

Unidades de paisagem
A área se caracteriza, do ponto de vista de características homogêneas, pelas

seguintes unidades de paisagem (ver Figura 12 e Figura 15):
1. Áreas antropizadas que correspondem às áreas planas do platô de cota

1071, áreas de antigo reflorestamento, atualmente com poucos remanescentes de
Eucaliptus e cerrado em regeneração; esta área apresenta ocorrência de latossolo
vermelho amarelo e em grande parte declividade baixa, de 0 a 5% e em direção às
encostas com declividade de 5 a 10%; a área possui visibilidade para a Bacia do
Paranoá e outros trechos para a bacia do córrego Urubu e em direção ao Parque
Nacional de Brasília;

2. Área representada pela fitofisionomia savânica, trechos de cerrado e cerrado
rupestre em bom estado de conservação; esta área apresenta ocorrência de
cambissolo e situa-se entre as cotas 1071 a 1047, declividade predominante de 10 a
30%, incluindo pequenos trechos mais planos, com declividades de 0a 5%, 5 a 10% e
encostas mais abruptas em paralelo à EPPR – DF 005, com declividade de 30 a
100%; a área possui atributos cênicos e visibilidade de longo alcance com vistas para
a Bacia do Paranoá e de outro lado a Chapada da Contagem e o Parque Nacional de
Brasília;

3. Áreas de transição de fitofisionomias savânicas e campestres correspondem
ao sopé da encosta e às partes planas do platô inferior, com trechos em bom estado
de conservação e outras degradadas, sobretudo as próximas à EPPR; esta área
apresenta ocorrência de cambissolo e situa-se no platô inferior, entre as cotas 1023 a
1047m de altitude, declividade baixa, entre 0 a 5% e 5 a 10%;
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Figura 12. Declividade da área de estudo. Fonte: Curvas de nível do SICAD, escala 1:10.000.

Figura 13. Vista geral da declividade da área de estudo.

A proposta de compartimentação geomorfológica para o Distrito Federal
elaborada pelo ZEE-DF é derivada da integração e adaptação das propostas de
Novaes Pinto (1994) e Martins & Baptista (1998). Na proposta utilizada por esse
trabalho se consideram os seguintes compartimentos: Plano Elevado, Plano
Intermediário, Vale Dissecado, Rebordo e Rampa Íngreme.
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Compartimentação Geomorfológica do Distrito Federal

Figura 14: Representação da compartimentação geomorfológica no Distrito Federal. Fonte:
GDF, 2010 (ZEE-DF - Subproduto 3.1).

A área proposta para a criação do Parque Distrital Pedra dos Amigos está
situada na compartimentação geomorfológica do Rebordo, nas encostas da Chapada
da Contagem.

As principais características dos compartimentos existentes na área de estudo
são:

- Plano Intermediário exibe padrão de relevo plano a suave ondulado, baixa
densidade de drenagem, ampla predominância de Latossolos, declividades inferiores a
12% e cotas entre 950 e 1.050m. A pedogênese supera a erosão e transporte no
balanço morfodinâmico. É nesse compartimento que estão localizados o Setor de
Habitação Individual Norte - SHIN e o Setor de Mansões do Lago Norte - SMLN.

- Rebordo mostra padrão de relevo ondulado, moderada densidade de
drenagem, predominância de Cambissolos, declividades entre 10 e 20% e cotas entre
950 e 1.100m. A erosão supera a pedogênese no balanço morfodinâmico. É nesse
compartimento que está localizado o Parque Distrital Pedra dos Amigos.
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Figura 15. Compartimentação geomorfológica da área de estudo. Fonte: ZEE-DF, 2010.

Hidrografia – Unidades Hidrográficas

A área de estudo do Parque Distrital Pedra dos Amigos está localizada no
divisor de águas de duas unidades hidrográficas, a Unidade Hidrográfica do Lago
Paranoá, a leste, e a Unidade Hidrográfica Santa Maria/Torto, a oeste.

O córrego da Ponte, carinhosamente batizado pela comunidade local como
córrego Urubu, corre a oeste da área de estudo, na UH Santa Maria/Torto, em direção
ao braço do Ribeirão Torto, no Lago Paranoá.

Na extremidade leste da área de estudo, corre o córrego Jerivá, na UH do Lago
Paranoá, desaguando no mesmo braço do Ribeirão Torto, no Lago Paranoá.

A “Serrinha do Paranoá” é uma área de grande importância para a recarga de
aquíferos, na região do Plano Elevado da Chapada da Contagem, e de profusão de
afloramentos de nascentes na região do Rebordo, nos vãos dos seus principais cursos
d’água.

Um levantamento das nascentes realizado pela Administração do Lago Norte,
em 2015, envolvendo a parceria das organizações da comunidade, identificou o
extraordinário número de 87 nascentes na região.

Ao longo de um curso d’água, especialmente em quebra de relevo, existem
inúmeras surgências e olhos d’água que alimentam o curso principal, com a exposição
dos aquíferos do domínio poroso. No entanto, a identificação desses pontos,
caracterizados como nascentes, foi de fundamental importância para a mobilização da
comunidade local em prol da preservação da “Serrinha”, apontando esse atributo
ambiental como sendo de grande relevância para o fornecimento de água limpa,
captada na Estação de Tratamento de Água – ETA do Lago Paranoá.
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Figura 16. Hidrografia e Unidades Hidrográficas da área de estudo. Fonte: ADASA.

Mapa das Nascentes da Serrinha do Paranoá

Figura 17. Nascentes da Serrinha do Paranoá. Fonte: Levantamento da Administração
Regional do Lago Norte com a Comunidade, 2015.
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Figura 18. Localização da captação da ETA do Lago Norte, entre a ML 4 e a ML 5.

Figura 19. Vista da cachoeira do Urubu em dia de lazer.

Um dos principais atrativos da área do Parque Distrital Pedra dos Amigos é a
Cachoeira do Urubu, que fica repleta de visitantes nos dias ensolarados. Em função da
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fragilidade do monumento natural, deverá ser estabelecida a capacidade suporte da
área para que o lazer seja compatibilizado com a preservação ambiental.

Caracterização do Meio Biótico

A área possui importantes atributos cênicos, paisagísticos e ambientais, com
visibilidade de curto e médio alcance, para as áreas internas do vale do córrego Urubu
e do Jerivá, e vistas de médio e longo alcance para a Bacia do Paranoá e de outro
lado para a Chapada da Contagem e para o Parque Nacional de Brasília.

A vegetação nativa da área é típica desse tipo de associação
geológica/pedológica e é caracterizada por vegetação savânica, sendo o cerrado
sentido restrito a fitofisionomia mais expressiva.

A vegetação da área proposta para a criação do Parque Distrital Pedra dos
Amigos é composta por 25% de campo cerrado e 65% de cerrado típico e 10% de
mata. (Figura 20).

A poligonal do Parque Distrital Pedra dos Amigos abrange áreas de matas de
galeria, tanto a oeste (onde está localizada a cachoeira do córrego Urubu), quanto a
leste, onde drena o córrego Jerivá.

Figura 20. Vegetação da área de estudo. Fonte: GeoLógica, 2006.

As formações campestres podem ser divididas em campo limpo – vegetação
herbácea com poucos arbustos e nenhuma árvore, comumente encontrada junto às
veredas, olhos d’água, matas acompanhando cursos d’água, em encostas e chapadas
– o campo sujo – presença evidente de arbustos e subarbustos entremeados no
estrato arbustivo-herbáceo – e o campo rupestre – possui trechos com estrutura
similar ao Campo Sujo ou ao Campo Limpo, diferenciando-se tanto pelo substrato,
composto por afloramentos de rocha, quanto pela composição florística, que inclui
muitos endemismos (presença de espécies com ocorrência restrita a este ambiente).
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As matas de galeria estão presentes nos vãos dos dois córregos que correm
nos limites da unidade. O córrego da Ponte (córrego do Urubu), a oeste, e o córrego
Jerivá, a leste.

No aspecto florístico, a área proposta para a criação dessa Unidade de
Conservação amplia sua importância ao ligar as ARIE propostas (ARIE Jerivá e ARIE
Urubu) umas com as outras, dando continuidade ao fluxo gênico das plantas. O relevo
acidentado bem como as estruturas geológicas associadas ao apelo cênico da área a
imbui de importante característica paisagística e ambiental.

Figura 21. Catuaba. Anemopaegma arvense
Bignoniaceae.

Figura 22. Pterandra pyroidea.
Malpighiaceae
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Figura 23. Algodão-bravo.
Cochlospermum regium

Bixaceae

Figura 24. Centrosema sp.
Fabaceae

Vistoria 2010
Em vistoria realizada por ocasião da avaliação das propostas de criação de

unidades de conservação no SHTq, a equipe do IBRAM/SUGAP, em 2010, identificou
diversas espécies do cerrado, ao longo das trilhas percorridas.
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Figura 25. Pontos de referência para a descrição das trilhas e identificação de espécies.
Ponto 1 e 2 (MN 01 e MN02)

Ponto inicial, acesso pela EPPR entre os pontos 1 e 2 até a área de ocupação
irregular, situada à esquerda na cota intermediária de altitude de 1064m; área ocupada
com habitações esparsas, não caracterizadas como de atividade rural; deste trecho,
no caminho percorrido pelas trilhas existentes até o ponto 12, observa-se áreas
degradadas com ravinas causadas por atividades de cross; áreas úmidas de encosta
com afloramentos rochosos e presença de orquídeas (Cyrtopodium sp.), Chuveirinho
ou Sempre viva (Paepalanthus sp.) e ocorrência acentuada de Bate caixa (Palicourea
rígida e P. oficinallis);
Trilha

Desde o final da encosta e início do platô, até o ponto 04, observa–se a
ocorrência das seguintes espécies: Canela de Ema (Vellozia sp.), Pouteria torta; à
esquerda ocorre área degradada e à direita a presença das seguintes espécies:
Mimosa regina, Mangaba, Vassoura de bruxa (Ouratea hexasperma), Catolé (Syagrus
sp.), Pau de tucano (Vochysia sp.), Peroba (Aspidosperma sp.), Cagaita (Eugenia
dysenterica), Pau santo (Kielmeyera sp.), Murici rosa (Byrsonima coccolobifolia), Araçá
de veado (Psidium sp.), Laranjinha do cerrado (Styrax sp.), Pacari (Lafoensia paccari),
Capitão do cerrado (Terminalia fagifolia), Murici de pombo (Byrsonima sp.), Ipê Verde
(Cibistax antisiphilitica Mart.), Tamboril do cerrado (Enterolobium gummiferum),
Paineira loira (Eriotheca pubescens (Mart. ex. Zucc.) Schott & Endler),
Quina-do-cerrado (Strychnos pseudoquina A. St. Hil.), Dimorphandra mollis Benth.
(Faveiro), Jatobá do cerrado (Hymenaea stigonocarpa), Sucupira branca (Pterodon
sp.), Araçá (Psidium sp.), Caparosa (Guapira noxia); e nas encostas grupos de Pau
Bosta (Sclerolobium sp.); ocorrência em meio ao cerrado de árvores de eucalipto
(Eucaliptus sp) de grande porte;
Ponto 4 (MN 04)

Situado nas bordas do parque, limítrofe à área proposta para a poligonal da
ARIE Jerivá, com vale preservado e espécies remanescentes de grande porte; o
trecho à esquerda, situado entre os pontos MN04 e MN05, na poligonal do parque,
corresponde a áreas de cerrado com ocorrência de espécies remanescentes e em
regeneração, tais como: Sucupira preta, Sucupira branca, Jatobá, Paineira loira,
Terminalia, Pequizeiro (Caryocar brasiliensis), leiteiro, diversas espécies de Peroba
(Aspidosperma spp.);
Ponto (MN05)

O trecho situado entre o ponto MN05 e MN012 apresenta ocorrência de
latossolo arenoso; observa-se, no Mapa, superposição da poligonal do parque com o
parcelamento; recomenda-se manter a poligonal do Parque abaixo da estrada,
entretanto, mantendo as áreas de cerrado em regeneração como áreas
non-aedificandi, áreas de transição entre o parcelamento urbano e o Parque.
Ponto 12 (MN12)

Deste ponto, em direção ao Ponto 13, a trilha acompanha a vertente em
direção à bacia do córrego da Ponte; à esquerda ocorre área de cerrado, em bom
estado de conservação, e à direita áreas degradadas propostas para parcelamento;
presença de Tamboril (Enterolobium gummiferum Benth.), Cagaita (Eugenia
dysenterica), Mandiocão (Schefflera macrocarpa C. & S.), (Psidium sp.), Olho de boi,
Caqui do cerrado, Paineira loira (Eriotheca pubescens (Mart. ex. Zucc.) Schott &
Endler), Laranjinha do cerrado (Styrax sp.),
Ponto 13 (MN13)

Deste ponto, seguindo pela trilha até a encosta, observa-se a presença de
grupamentos de Catolé (Syagrus comosa) e Canela de ema (Vellozia sp.) sobre
afloramentos rochosos; final da trilha na área da encosta, com afloramentos de rocha,
em área com vistas de 360º para a Bacia do Paranoá e Chapada da Contagem.
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Deste ponto, na trilha existente, na cota intermediária até o retorno ao ponto
inicial, a área apresenta grande riqueza florística, afloramentos rochosos, nascentes
intermitentes, e grotões com presença de herpetofauna como cobra Coral, que foi
avistada.
Fauna

Quanto à fauna do local, foram descritas espécies de habitats abertos, que
utilizam a área para forrageamento (alimentação), além de espécies transeuntes que
usam o local para se dispersarem. Entre essas espécies pode-se citar o gambá
(Didelphis albiventris), a preá (Cavia aperea) e várias espécies de tatus (Dasypus spp,
Cabassus unicinctus e Euphractus sexintus). Outras espécies de roedores que
ocorrem nestas fisionomias, mas não são exclusivas delas, são: Bolomys lasiurus,
Olygorizomys microtis e Calomys tener.

Os levantamentos expeditos realizados pela GeoLógica, por ocasião dos
estudos para criação do Monumento Natural da Encosta, não pesquisaram os cursos
d’água ou áreas úmidas, pois não faziam parte da antiga poligonal. Portanto, foram
encontrados poucos anfíbios, a não ser aqueles característicos de áreas antropizadas
como o sapo-cachorro (Physalaemus cuvieri) e a perereca de banheiro (Hyla
fuscovarius).

No entanto, foram encontrados répteis como o lagarto preto (Tropidurus
itambere) e o lagarto preguiça (Polychrus acutirostris). Também foram registradas
espécies de serpentes típicas de áreas abertas, como a cobra corre campo (Philodyas
nattereri).

Figura 26. Cavia aperea. Foto: Arquivo da Geo Lógica.
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Figura 27. Dasypus spp. Foto: Arquivo da Geo Lógica.

Figura 28. Tropidurus itambere. Foto: Arquivo da Geo Lógica.

A avifauna é abundante na região. Segundo os estudos realizados para a
publicação “Olhares sobre o Lago Paranoá, 2001”, o Distrito Federal possui
atualmente 451 espécies de aves (BAGNO & MARINHO-FILHO), que podem ser
encontradas tanto em áreas urbanas como também nas áreas de reservas. O Lago
Paranoá representa um excelente atrativo para aves que dependem de grandes
extensões de água, e as matas-de-galeria dos seus tributários são ambientes
propícios para as espécies que vivem em áreas mais florestais e que também podem
ser avistadas, embora com menor frequência.

Espécies de aves, como as garças, os biguás e os marrecos, são mais
facilmente observadas em quase todas as áreas do lago, seja pelas pessoas que
passeiam de barco na área, ou por aqueles que preferem observá-las das margens.
Algumas espécies podem ser avistadas, mais comumente, nos jardins e pomares
existentes em casas ou chácaras, na região do entorno do lago. Outras espécies,
porém, só podem ser avistadas em áreas mais preservadas, como os cerrados e
matas, na região entre a Ermida Dom Bosco e a barragem, no Centro Olímpico da
Universidade de Brasília ou, ainda, nas matas-de-galeria circundantes dos córregos
que deságuam no lago.

Outras espécies de aves também podem ser avistadas pelas áreas adjacentes
ao lago, se o observador for mais atencioso. Dentre essas espécies, destacam-se a
garça-faceira (Syrigma sibilatrix), de plumagem cinzenta, vivendo próximo das matas e
campos úmidos; a curicaca (Theristicus caudatus), encontrada em áreas de cerrado e
veredas; o gavião-peneira (Elanus leucurus), caçando sobre áreas de cerrado e
campos; o gavião-carijó (Rupornis magnirostris), nas bordas das matas-de-galeria; o
carcará (Polyborus plancus) e o gavião-pinhé (Milvago chimachima), nas áreas
periurbanas e cerrados; e a coruja-buraqueira (Speotyto cunicularia), nos campos e
cerrados.

Aves avistadas em pomares e jardins são representadas principalmente pelo
sanhaço-do-mamoeiro (Thraupis sayaca), que visita diversas árvores frutíferas; o
sebinho (Coereba flaveola), que disputa com o beija-flor-tesoura (Eupetomena
macroura) o néctar das flores de Hibiscus sp. e unha-de-vaca (Bauhinea variegata); e
a rolinha-cascavel (Scardafella squammata), comedora de sementes encontradas no
chão.

32



O estudo de fauna do EIA/RIMA do Taquari registrou um total de 24 espécies,
divididas em 17 espécies de anfíbios e sete de répteis. Os anfíbios encontrados
pertencem a seis famílias: Dendrobatidae (1 espécie), Hylidae (4), Leptodactylidae (9),
Leiuperidae (1), Microhylidae (1) e Phyllomedusidae (1). Cinco espécies de lagartos
pertencentes às famílias Tropiduridae (2), Teiidae (2), Dactyloidae (1) e Tropiduridae
(1). Além de espécies de serpentes da família Colubridae (1) e Dipsadidae (1).

As espécies mais abundantes foram o pequeno lagarto Ameivula ocellifera e os
anfíbios Physalaemus cuvieri e Chiasmocleis albopunctata.

Foram registradas cinco espécies endêmicas do Cerrado, os anfíbios
Chiasmocleis albopunctata (Microhylidae), Hypsiboas lundii (Hylidae), Pithecopus
azureus (Phyllomedusidae) e Ameerega flavopicta (Dendrobatidae). O único réptil
identificado como endêmico foi o pequeno lagarto Norops meridionalis, da família
Dactyloidae. Durante o levantamento não foram encontradas espécies ameaçadas de
extinção

Em relação ao levantamento de peixes foram amostrados os cursos d´água do
córrego do Urubu, córrego Taquari e córrego Jerivá e foram identificadas as seguintes
espécies: Astyanax sp (Lambari), Knodus moenkhausi (Piaba), Poecilia reticulata
(Guaru) e Xiphophorus helleri (Espadinha). As espécies Poecilia reticulata e
Xiphophorus helleri são exóticas do Norte da América do Sul e da América do Norte e
Central, respectivamente.

É importante destacar que os espécimes de Astyanax sp. encontrados na
região, diferem das espécies descritas para a bacia do lago Paranoá, levantando a
hipótese de ser uma espécie nova para a ciência.

A ocorrência de espécies de anfíbios e répteis endêmicas, e a possível
ocorrência de uma nova espécie de peixe, corroboram com a importância da criação
das UCs.

Figura 29. sapo-sardinha (Chiasmocleis albopunctata) Fonte: Geológica
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Figura 30. Lagarto Papa-vento ( Norops meridionalis) Fonte: Geológica

Figura 31. Voo da arara-canindé. Ara ararauna, Linnaeus, 1758. Foto: Pedro Braga.
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Figura 32. Alma-de-gato. Piaya cayana. Foto: Pedro Braga.

Vistoria 2020
Em agosto de 2020, foram realizadas duas vistorias na área de estudo para a

criação do Parque Distrital Pedra dos Amigos. As vistorias tiveram o objetivo de
realizar um reconhecimento de campo para conhecer a proposta da comunidade.

As trilhas do mirante da Pedra dos Amigos e a trilha da cachoeira foram
percorridas. Ao longo do percurso foi possível observar a presença de sinalização
indicativa, bem como pontos de descanso e placas inclusivas.

Na trilha do mirante observou-se a presença de Cerrado nativo em bom estado
de conservação, contendo inclusive espécie de flora ameaçada de extinção,
Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld ex de Souza, conhecida popularmente como
Catuaba (CNC Flora - EN - em perigo).

Como as duas vistorias foram realizadas no auge da época seca, a cachoeira
do Urubu estava sendo utilizada por banhistas, mesmo nas circunstâncias da
pandemia mundial da COVID-19. Na trilha que leva à Cachoeira foi possível visualizar
a grande quantidade de moradias no local.
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