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INTRODUÇÃO AO ESTUDO 

A Lei Complementar nº 827, de 22 de julho de 2010, que institui o Sistema Distrital de 
Unidades de Conservação da Natureza - SDUC, impõe que a “criação de UCs deve ser 
precedida de Estudos Técnicos e de Consulta Pública” (§ 1º do art. 21). Do mesmo modo, 
no âmbito federal e por meio da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que cria o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, também dispõe a mesma imposição, nos 
mesmos termos. Por sua vez, no art. 4º do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, 
que regulamenta artigos do SNUC, se informa o mesmo em outros termos: “compete ao 
órgão executor proponente de nova unidade de conservação elaborar os estudos técnicos 
preliminares e realizar, quando for o caso, a consulta pública e os demais procedimentos 
administrativos necessários à criação da unidade”. 

Nada é dito nestas legislações quanto ao conteúdo mínimo destes Estudos, além de não 
se estabelecer denominação inequívoca para eles, como Estudo de Impacto Ambiental - 
EIA e Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA, por exemplo. A legislação distrital e federal e 
distrital os coloca apenas como obrigatório em Processos de criação de uma nova 
Unidade de Conservação, o que não é caso deste Estudo, que trata de definição de 
poligonal.  

No Plano de Trabalho da Gerência de Regularização Fundiária - GEREF, que trata no 
IBRAM da realização de oitivas junto à população, além de outras atribuições, baseado na 
lacuna legislativa que incide sobre a temática tratada, em suma lê-se que os “estudos 
podem ser formalizados de diversos modos, podendo ser de fato um compêndio de 
estudos focados para o caso em questão, ou advir de estudos presentes em Decisões 
emanadas dos órgãos de controle, em Pareceres e Informações Técnicas constantes ou a 
serem inseridas no Processo, assim como advir de revisões bibliográficas e estudos 
pertinentes à área foco”. 

No entanto, mesmo não sendo obrigatório, se fez de bom grado o presente Estudo 
Técnico. Deste modo, deixa-se claro que o este Estudo não se constitui em um 
atendimento à alguma obrigação legal, mas uma antecipada prestação de informação à 
sociedade. Este esforço se deu em função de algumas razões práticas: (1) existência de 
farto material de pesquisa advindo dos esforços de elaboração de planejamento de uma 
série de UCs ao longo da Orla do Lago Paranoá; (2) informar aos interessados da 
retomada das Consultas Públicas das áreas protegidas ao longo da Orla do Lago Paranoá; 
(3) dispor ao grande público a memória institucional do Instituto Brasília Ambiental no 
tocante ao assunto, no fito de evidenciar de imediato as propostas, os procedimentos, as 
premissas e esforços laborais em prol da natureza e da população do DF.  

O Estudo foi realizado a partir do empenho de um corpo técnico qualificado, composto 
por profissionais graduados e pós-graduados em diversas áreas do saber, como 
arquitetura e urbanismo, biologia da conservação, botânica, ciências marinhas tropicais, 
desenvolvimento sustentável, engenharia ambiental, engenharia florestal, geociência, 
geologia, geoprocessamento, gestão e perícia ambiental, oceanologia, planejamento 
urbano e políticas públicas. 
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A área estudada é a região localizada entre a QL 16 e QL 18 na Região Administrativa do 
Lago Sul em Brasília. Essa área é formada pelo lago e por área terrestre, abrangendo 
parte do Ribeirão do Gama e Córrego Mata Gado.  

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE GARÇA BRANCA 

O Parque Ecológico Garça Branca foi criado por meio da Lei nº 1.594 de 25 de julho de 
1997, com a denominação de "Parque Ecológico Garça Branca na Região Administrativa 
do Lago Sul - RA XVI”. Nesta primeira legislação não havia uma poligonal definida, apenas 
orientou que a mesma abrangia "as áreas situadas entre as Quadras 16 e 18 do Setor de 
Habitações Individuais Sul – SHIS, na Região Administrativa XVI – Lago Sul”. 

De acordo com Art. 2º da Lei nº 1.594/1997, o Parque Ecológico Garça Branca tem os 
seguintes objetivos:  

I – conservação dos ecossistemas locais;  

II – recuperação da vegetação às margens do córrego do Cocho;  

III – proteção da fauna e da flora da região;  

IV – controle do assoreamento do córrego do Cocho.  

Esses objetivos foram mantidos, já que a Lei nº 6.414/2019 que recategorizou o Parque 
Ecológico em refúgio de Vida Silvestre não alterou os objetivos, neste sentido, se faz 
necessário atualizar os objetivos no Decreto de definição de poligonal. 

A Lei nº 6.414 de 03 de dezembro de 2019 recategorizou o então Parque Ecológico Garça 
Branca para o Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca, sem indicação de uma poligonal 
que assegure a definição dos limites da referida unidade de conservação. 

Como a  Lei nº 1.594 de 25 de julho de 1997 não definiu os limites do Parque Ecológico 
Garça Branca, assim, o Brasília Ambiental elaborou a Informação Técnica nº 
509.000.007/2015 - COUNI/SUGAP, propondo os limites dessa unidade de conservação 
com base no uso da terra verificada por meio de mosaico de imagens TERRACAP de 2014 
(Figura 1) e a partir da análise das poligonais da Zona de Vida Silvestre e Zona Tampão do 
Zoneamento Ambiental da APA Gama Cabeça de Veado, estabelecido pelo Decreto nº 
9.417 de 21 de abril de 1986 (Figuras 1). 

 

 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/49552/Lei_1594.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/49552/Lei_1594.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/47a3d7c4ff6b4997868f22b5851ecb27/Lei_6414_03_12_2019.html#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20recategoriza%C3%A7%C3%A3o%20do,Parque%20Ecol%C3%B3gico%20Canjerana%3B%20do%20Parque
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/49552/Lei_1594.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/13131/Decreto_9417_21_04_1986.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/13131/Decreto_9417_21_04_1986.html
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Figura 1 - poligonal esquemática proposta em 2015 sobreposta à Zona Tampão (verde claro) e à Zona de 
Vida Silvestre (verde escuro). 

Importante ressaltar que esta proposta de 2015 diz respeito à uma tentativa de definir 
poligonal para esta área protegida, que foi abortada por ação inédita de órgão de 
controle, conforme narrou-se acima. Logicamente que uma nova proposta será retomada 
neste Processo, a partir desta de 2015, mas levando em consideração as dinâmicas 
territoriais em 2022. E por fim, tal compreensão tem sido objeto de audiência da MPDFT 
por parte dos servidores envolvidos com a geração do Parecer de 2015, anteriormente 
citado.  

Sobre a definição de uma nova poligonal, se informa que o presente estudo subsidiará a 
GEREF em conjunto com elementos cartográficos existentes no território, como imagem 
de satélite de setembro de 2021 e outras camadas, assim como a compreensão do 
território obtida em visita de campo.  

Visando ampliar os conhecimentos da área, no dia 11/03/2022 foi realizada uma vistoria 
na área do RVS Garça Branca (Fotos de 2) e constatou-se o excelente estado de 
conservação das áreas que não possuem ocupações. Além disso, foi observado 
um plantio de mudas na área próxima a Estrada Parque Dom Bosco, a instalação de placas 
indicativas da UC e um ponto de apoio comunitário (PEC), permitindo a pratica de 
exercícios físicos em harmonia com a natureza (Figura 3). 
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Figura 2 – Vista parcial do Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca. 

 

Figura 3 – Placa indicativa e plantio de mudas, próximo ao local do PEC. 
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LEGISLAÇÃO SOBRE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

Baseado na Informação Técnica nº 508.000.032/2016 – GEMAG/COUNI/SUGAP 

Como foi visto anteriormente, as ZPVS constantes no Zoneamento Ambiental da APA do 
Lago Paranoá, são efetivamente APPs. O Decreto nº 33.537/2012 evidência isso 
claramente, e não resta controvérsia alguma quando se lê a nota técnica constante no 
próprio Decreto, no que se refere aos mapas, memoriais descritivos e tabelas de pontos 
de coordenadas: 

“Com o intuito de simplificar a informação fazendo com que o trabalho se 
apresentasse de forma mais prática e exequível, optou-se por descrever o 
perímetro das zonas de manejo sem a exclusão das Áreas de Preservação 
Permanente – APP, correspondentes à Zona de Preservação da Vida Silvestre 
(ZPVS), uma vez que essas estão previstas em legislação ambiental federal e se 
sobrepõe às demais zonas”. 

Deste modo, no contexto da Orla do Lago Paranoá, é importante evidenciar o que são 
APPs, sua função e restrições na legislação nacional e distrital. 

Atualmente as Áreas de Preservação Permanente são regidas no âmbito federal pela Lei 
nº 12.651, de 25 de maio de 2012, em substituição à Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981. Na Lei nº 12.651/2012, APP é conceituada como: 

“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 
o bem-estar das populações humanas” (item II do art. 3º).  

Na bacia do Lago Paranoá: 

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, para os efeitos desta Lei (negritos nossos): 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) 
metros de largura; 

  ... 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 

  ... 
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  b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes 
de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento; 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros; 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

... 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do 
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções 
horizontais; 

... 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 
brejoso e encharcado. 

  § 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de 
reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou 
represamento de cursos d’água naturais. 

... 

Art. 6º Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de 
interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com 
florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes 
finalidades: 

I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de 
terra e de rocha; 

... 

V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou 
histórico; 

... 

VII - assegurar condições de bem-estar público; 
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... 

Algo que foi muito questionado na implantação do Projeto Orla Livre nas áreas do PEAN e 
PEPS, a Lei nº 12.651/2012 define claramente que a intervenção ou a supressão de 
vegetação nativa em APP é possível, e poderá ocorrer nas hipóteses de utilidade pública, 
de interesse social ou de baixo impacto ambiental.  A definição das exceções para 
intervenção ou supressão de APPs, é conforme os respectivos itens do art. 3º da referida 
Lei (negritos nossos): 

VIII - utilidade pública: 

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos 
serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele 
necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos 
Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, 
telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à 
realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou 
internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a 
extração de areia, argila, saibro e cascalho; 

c) atividades e obras de defesa civil; 

d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na 
proteção das funções ambientais referidas no inciso II deste artigo; 

e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e 
motivadas em procedimento administrativo próprio, quando 
inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento 
proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal; 

IX - interesse social: 

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da 
vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, 
controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios 
com espécies nativas; 

b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena 
propriedade ou posse rural familiar ou por povos e comunidades 
tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal 
existente e não prejudique a função ambiental da área; 

c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, 
lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas 
urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições 
estabelecidas nesta Lei; 
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d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados 
predominantemente por população de baixa renda em áreas 
urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei 
no 11.977, de 7 de julho de 2009; 

e) implantação de instalações necessárias à captação e condução de 
água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos 
são partes integrantes e essenciais da atividade; 

f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e 
cascalho, outorgadas pela autoridade competente; 

g) outras atividades similares devidamente caracterizadas e 
motivadas em procedimento administrativo próprio, quando 
inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, 
definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal; 

X - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental: 

a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e 
pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao 
acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada 
de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal 
sustentável; 

b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de 
água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do 
direito de uso da água, quando couber; 

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo; 

d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno 
ancoradouro; 

e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes 
de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e 
tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê 
pelo esforço próprio dos moradores; 

f) construção e manutenção de cercas na propriedade; 

g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados 
outros requisitos previstos na legislação aplicável; 

h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e 
produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada 
a legislação específica de acesso a recursos genéticos; 
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i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, 
castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique 
supressão da vegetação existente nem prejudique a função 
ambiental da área; 

j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, 
comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais 
não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura 
vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da 
área; 

k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como 
eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou dos Conselhos Estaduais 
de Meio Ambiente; 

No DF, o Poder Público local, por meio do Decreto nº 24.499, de 30 de março de 2004, 
alterado pelo Decreto nº 35.850, de 26 de setembro de 2014, dispõe sobre o uso e 
ocupação do Lago Paranoá, de sua APP e entorno. O item II do art. 2º define assim as 
APPs do Lago Paranoá (negritos nossos): 

“Área de Preservação Permanente de Reservatório- APPR do Lago Paranoá, 
consoante o que dispõe a Resolução CONAMA Nº 302, de 20 de março de 2002, é 
constituída pela faixa marginal em torno do Lago, com largura de trinta metros, 
em projeção horizontal, tendo a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora. No trecho a jusante da barragem a APPR do Lago Paranoá é 
ampliada para cem metros” 

Sobre a APA do Lago Paranoá, já vimos que o seu zoneamento ambiental definiu a 
incidência de Zona de Preservação da Vida Silvestre como correspondentes às áreas de 
preservação permanente do Lago Paranoá. A ZPVS corresponde à um conjunto de três 
áreas distintas, identificadas por letras de A até C, sendo que a letra A correspondente às 
APPs. A figura 4, ilustra tanto as APPs quanto as ZPVS afeita ao Lago Paranoá: 
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Figura 4 - ZPVS e APP (orla do Lago, rios e nascentes, conforme o Zoneamento Ambiental da APA do Lago 
Paranoá (Decreto nº 33.537/2012). 

As diferentes legislações vistas anteriormente trazem corriqueiramente a noção de 
“conservação” e “preservação”. Deste modo, é importantíssimo que seja feita a distinção 
legal entre ambas, uma vez que tais termos que são comumente usados indistintamente 
como sinônimos, mas carregam noções e desdobramentos diferentes. O art. 2º da Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000, traz a sua definição como: 

... 

II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, 
compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a 
restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o 
maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu 
potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e 
garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral; 

... 

V - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a 
proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da 
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manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas 
naturais; 

Este conjunto de normatização (a saber, Decreto nº 33.537/2012, Decreto nº 
12.055/1989, Decreto nº 24.499 2004, Decreto nº 35.850/2014, Lei nº 12.651/2012 e Lei 
nº 9.985/2000) estabelece normas e diretrizes que devem ser consideradas 
conjuntamente, nunca em separado. As próprias APPs e ZPVS estão insertes em um 
contexto mais amplo, que é a gestão e manejo das áreas da APA do Lago Paranoá. 

CONSULTAS PÚBLICAS DAS UCS DA ORLA DO LAGO PARANOÁ 

A maioria das áreas protegidas estabelecidas ao longo da Orla do Lago Paranoá foram 
objeto de esforço institucional deste órgão ambiental iniciado em meados de 2015, para 
definição de poligonais inequívocas e eventual recategorização, em função dos Termos de 
Acordo Parcial entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e o 
Governo do Distrito Federal (GDF), o que ficou conhecido na ocasião e posteriormente 
como “Projeto Orla Livre”, que foram condensados mais adiante no que ficou 
denominado de “Masterplan”. 

As atividades do Projeto Orla Livre, que possuem uma abrangência muito mais ampla que 
a extensão do Parque Ecológico Península Sul e Parque Ecológico do Anfiteatro do Lago 
Sul. Este Projeto se iniciou em função do cumprimento da ação contra o Distrito Federal 
promovida desde 2005 pelo MPDFT, quando este entrou com uma Ação Civil Pública - 
ACP (Processo 2005.01.1.090580-7), onde foi requerido pelo impetrante, em caráter 
liminar, para impor ao Distrito Federal obrigação de: 

1) se abster em autorizar ou licenciar construção ou qualquer outra atividade 
dentro do perímetro dos 30 metros da APP da Orla do Lago Paranoá, com base no 
Decreto 24.499/04, salvo se o uso for de utilidade pública ou interesse social, sob 
pena de multa de R$ 10.000,00 e,  

2) apresentar rol das construções e atividades irregulares localizadas na referida 
área e que estejam obstruindo APP da APA do Lago Paranoá, bem ainda a 
expedição de ofício ao Instituto de Criminalística para elaboração de laudo de 
exame em local, identificando os danos causados às APPs da APA do Paranoá e à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal 
para elaboração de uma “avaliação Multitemporal”.  

Em 25 de agosto de 2011 a ACP transitou em julgado, o qual condenou o Distrito Federal 
a realizar: 

I) o Plano de Fiscalização e Remoção de Construções na APP do Lago do Paranoá; 

II) o Plano de Recuperação das Áreas Degradadas na APP;  

III) o Projeto de Zoneamento e Plano de Manejo da APA do Lago Paranoá; e 

IV) o Plano Diretor Local para os Lagos Sul e Norte. 
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Em julho de 2015, em atendimento à solicitação da então Presidente do IBRAM, foi 
gerada a Informação Técnica nº 509.000.007/2015 – COUNI/SUGAP, que apresentou a 
metodologia aplicada na delimitação de quatro Unidades de Conservação na Orla do Lago 
Paranoá, que mais à frente foram ampliadas para seis UCs. Essas Consultas Públicas da 
Orla foram paralisadas de abril de 2016 até novembro de 2018 em função de 
questionamento extemporâneo sobre sua publicidade, além de uma determinada 
confusão conceitual entre Audiência e Consulta Pública. A paralisia se deu por força da 
Decisão nº 1.999, de 28 de abril de 2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal 
(TCDF), que na ocasião determinou ao IBRAM, que, “até ulterior deliberação desta Corte 
de Contas, se abstenha de realizar as consultas públicas da população do Distrito Federal 
com a finalidade de subsidiar a definição de localização, dimensão e limites de 06 (seis) 
parques ecológicos a serem implantados às margens do Lago Paranoá”.  

Em 13 de novembro de 2018 o MPDFT, por meio de Relatório s/nº do Gabinete do 
Conselheiro Inácio Magalhães Filho, foi revogada a Decisão do TCDF e assim se permitiu 
ao IBRAM a retomada das referidas Consultas. Não obstante, na ocasião dessa liberação o 
corpo técnico do IBRAM estava com foco em outras Consultas Públicas de UCs do DF, 
como foi o caso do Parque Ecológico do Gama, Parque Ecológico de Águas Claras, da ARIE 
do Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo, Parque Ecológico dos Pioneiros e Parque 
Urbano do Recanto das Emas. Por conta dessa agenda em curso, em relação às UCs da 
Orla do Lago Paranoá, só se pôde até o momento se promover a Consulta Pública do 
Parque das Copaíbas. 

Todas as citadas Consultas Públicas, além de outras, foram e estão sendo realizadas sem 
maiores entraves nem questionamentos legal de nenhuma autoridade, salvo naturais 
resistências por parte dos que eventualmente se sintam prejudicados com a ação 
governamental em áreas até então sob a égide da anomia territorial. Essas oitivas se 
encontram totalmente assistidas tecnicamente por meio da Instrução nº 650, de 13 de 
outubro de 2017, que dispõe sobre procedimentos administrativos para a realização de 
consulta pública para a criação, recategorização, ampliação e desafetação de Unidades de 
Conservação Distritais. Esta Instrução foi gerada no intuito de acolher nela toda a parca 
legislação nacional que incide sobre as Consultas Públicas de UCs, de modo a pacificar 
entendimentos administrativos entre o órgão ambiental e demais instâncias de poder e 
coletividade, o que realmente têm acontecido, dado que até o presente momento não 
houve nenhum questionamento jurídico impeditivo sobre as Consultas Públicas 
realizadas. 

 

O QUE É CONSULTA PÚBLICA 

A prática cotidiana de Consulta Pública no órgão ambiental nos informa que Consulta 
Pública é um processo de oitiva no qual o Instituto Brasília Ambiental ouve a opinião das 
populações e das instituições envolvidas com a criação, recategorização, ampliação e 
desafetação de uma ou mais Unidades de Conservação Distrital, a fim de colher subsídios 
para aperfeiçoamento das proposições apresentadas, sem perder de vista a legalidade e 
os objetivos da UC e sua categoria. Sua definição legal no arcabouço distrital é a seguinte, 
segundo o § 2º do art. 1º da Instrução nº 650/2017, vista anteriormente: 
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“A consulta pública não é deliberativa, e consiste em reuniões públicas ou outras 
formas de oitiva da população local e de outras partes interessadas, incluindo as 
consultas virtuais, por meio da rede mundial de computadores (internet).” 

É altamente desejável que uma Consulta Pública não seja deliberativa, dado que é uma 
salvaguarda tanto para o governo quanto para a própria plenária e interessados, visto que 
muitas vezes o ambiente da Consulta pode vir a ser tomado somente por pessoas 
contrárias à proposição, que recusam a proposta sem nenhuma concessão ou diálogo, ou 
somente por favoráveis à proposta, que pouco enriquecerão o que foi proposto.  

Sendo um processo, ela não se reduz à exatamente um dia de evento, como muitos 
pensam, mas a uma oitiva com ciclo temporal onde o poder público apresenta uma 
proposta técnica defensável e estabelece canais para recepcionamento e análise de 
contribuições de qualquer natureza. A citada Instrução nº 650/2017 informa que este 
ciclo não pode ser menor que 46 dias, sendo 30 dias de antecedência ao dia da 
apresentação, que muitos confundem como sendo a própria Consulta, um para o dia da 
apresentação, e pelo mais 15 dias para o recepcionamento de subsídios. Vejamos: 

Art. 2º A realização de consulta pública deve ser precedida das seguintes 

providências: 

I - publicação no Diário Oficial do Distrito Federal de aviso de consulta 

pública com antecedência mínima de 30 dias, convidando a sociedade em 

geral e informando o(s) objetivo(s) da consulta pública, a categoria e nome 

da unidade de conservação, data, local e hora da sua realização; 

II - expedição de convite para as entidades interessadas, podendo o convite 

ser por meio eletrônico ou físico; 

III - publicação na rede mundial de computadores (internet) da justificativa 

para a criação e mapa da proposta. 

 ... 

Art. 5º Eventuais considerações posteriores à consulta pública, devidamente 

acompanhadas de justificativa técnica, poderão ser encaminhadas formalmente 

ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília 

Ambiental, conforme anunciado na consulta pública, no prazo de 15 dias após a 

sua realização. 

Em função da Pandemia de Coronavírus, que tem colocado toda a população e 
instituições em alerta sobre aglomerações de pessoas, as Consultas Públicas durante este 
período, que normalmente recebem em ambientes confinados cerca de 50 até 100 
pessoas, estarão sendo feitas na modalidade não presencial. Como procedimento para as 
mesmas, se deliberou, de modo à emular as Consultas presenciais: 



17 
 

 Que as Consultas terão seu início e publicação no partir do DODF, com anúncio 
concomitante no website do IBRAM e disparo de convites eletrônicos por e-
mail, whatsapp e redes sociais, o que certamente atende com folga aos 
pressupostos do art. 2º da Instrução nº 650/2017; 

 No website do IBRAM constará este estudo a fim de que interessados possam 
de imediato saber o que será defendido na Consulta, assim como depoimento 
de entidades de quadras do Lago Norte que já passaram pelo processo de 
Consulta Pública; 

 Esgotado 30 dias da publicação no DODF, se colocará um vídeo no website do 
IBRAM contendo fala institucional sobre: 

o O que é Consulta Pública; 
o O que é uma Unidade de Conservação; 
o A categoria Parque Ecológico; 
o O Parque Ecológico Península Sul e Parque Ecológico do Anfiteatro 

Natural do Lago Sul; 
o Proposta de poligonal do Parque Ecológico Península Sul e 

incorporação do Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul; 
o Estabelecimento de canal de recepcionamento de contribuições, com 

prazo maior que 15 dias. 

 Será coletada lista de e-mail de interessados através do e-mail fornecido para 
recepcionamento de contribuições. Esta lista atenderá como lista de presença 
da Consulta, dado que o interessado realmente participou da mesma, e será 
também utilizada como um canal de transparência da documentação gerada e 
no Processo SEI 00391-00004335/2020-66, que trata das Consultas da Orla do 
Lago Paranoá, desde que não tenha caráter sigiloso ou restrito.1 2 

 

LEGISLAÇÃO 

                                                           
1
 As hipóteses previstas no SEI para estas duas modalidades de documento, são: Auditoria Administrativa e 

Operacional (art. 32, Lei Distrital 4.011/2007); Direitos Autorais - Obras Protegidas (§ X do art. 7º, Lei 
9.610/98); Documento Preparatório (art. 7º, VII, § 3º, Lei 4.990/2012); Informação Corporativa (art. 6º, III, 
Decreto Distrital 34.276/2013), Informação Pessoal (art. 33, § 1º, I, Lei 4.990/2012); Informações 
relacionadas à atuação de mercado (art. 5º, Decreto Distrital 34.276/2013); Investigação de 
responsabilidade do servidor (art. 181 e seguintes da Lei Complementar 840/2011); Investigação e 
prevenção de acidentes aeronáuticos (art. 88-J, Lei 970/2014); inviolabilidade do escritório ou local de 
trabalho (art. 7º, § II, Lei 8.906/1994); licitações e contratos (Lei n. 8.666/1993); licitações e contratos – 
empresa (art. 34, Lei 13.303/2016); materiais de acesso restrito – I (art. 52 e 53, Decreto 35.382/2014); 
mediação de conflitos (art. 12, Instrução Normativa 2, de 25/07/2016); prejudicar ou causar risco a projeto 
de pesquisa (art. 25, VI, Lei 4.990/2012); processo de impugnação de auto de infração no Nota Legal (art. 
198, Lei 5.172/1996); Processos Administrativos (art. 46, Lei 9.784/99); Processos Judiciais sob segredo de 
justiça (art. 189, Lei 13.105/2015); projeto de pesquisa e desenvolvimento científico (art. 6º, II, Decreto 
34.267/2013); proteção do direto da criança e adolescente (§ V, art. 100, Lei 8069/1990); restrição 
operacional bancária (art. 1º, Lei Complementar 105/2001); sigilo comercial (art. 155, parágrafo 2º, Lei 
6.404/1976); sigilo contábil (art. 1190, Lei 10.406/2002); sigilo empresarial (art. 169, Lei 11.101/2005) e 
sigilo fiscal (art. 198, Lei 5.172/1996). 
2
 Como têm se dado em outras Consultas e para efeito de transparência e recebimento de documentos, por 

meio deste Estudo os interessados desde já estão cientificados que suas contribuições e contatos de 
endereço eletrônico farão parte de um Processo não sigiloso ou restrito, salvo indicação judicial em 
contrário. 
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Sobre a legislação utilizada na Consulta e no planejamento das UCs, em ordem 
alfabética e não de sua importância, necessariamente, ressalta-se as seguintes, além de 
outras pertinentes, na retomada das oitivas e nos planejamentos das UCs: 

 Art. 225 da Constituição Federal de 1988: “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”; 

 Decreto nº 12.055, de 14 de dezembro de 1989: cria a APA do Lago Paranoá; 

 Decreto nº 24.499, de 30 de março de 2004, alterado pelo Decreto nº 35.850, de 
26 de setembro de 2014: dispõe sobre o uso e ocupação do Lago Paranoá, de sua 
APP e entorno; 

 Decreto nº 24.743, de 08 de julho de 2004: altera os dispositivos do Decreto nº 
23.156, de 09 de agosto de 2002, que dispõe sobre a criação do Conselho Gestor, 
Grupo Coordenador de Manejo, Grupo de Planejamento e Articulação 
Institucional para Projetos Sustentáveis e o Grupo de Educação Ambiental da APA 
do Lago Paranoá; 

 Decreto nº 33.537, de 14 de fevereiro de 2012: dispõe sobre o zoneamento 
ambiental da Área de Proteção Ambiental – APA do Lago Paranoá (republicado em 
novembro de 2012); 

 Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002: regulamenta artigos da Lei nº 9.985, 
de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza – SNUC; 

 Decreto nº 4.519, de 13 de dezembro de 2002: Dispõe sobre o serviço voluntário 
em unidades de conservação federais, e dá outras providências;  

 Decreto nº 40.997, de 17 de julho de 2020: altera o Decreto nº 40.846, de 30 de 
maio de 2020, que dispõe sobre a realização de cultos, missas e rituais de 
qualquer credo ou religião e a reabertura de parques no período declarado como 
situação de emergência, devido à pandemia de COVID-19;  

 Instrução IBRAM nº 181, de 17 de outubro de 2012: aprova o Plano de Manejo da 
APA do Lago Paranoá; 

 Instrução IBRAM nº 47, de 5 de maio de 2015: cria o Grupo de Trabalho de 
recategorização das Unidades de Conservação Distrital; 

 Instrução IBRAM nº 650, de 13 de outubro de 2017: dispõe sobre procedimentos 
administrativos para a realização de Consultas Públicas para a criação, 
recategorização, ampliação ou redução e desafetação de Unidades de 
Conservação Distritais; 

 Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009: aprova a revisão do Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT; 

 Lei Complementar nº 827, de 22 de julho de 2010: regulamenta o art. 279, I, III, 
IV, XIV, XVI, XIX, XXI, XXII, e o art. 281 da Lei Orgânica do Distrito Federal, 
instituindo o Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza – SDUC; 

 Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012: dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 (Novo Código Florestal); 
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 Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000: regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e 
VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - SNUC; 

 Resolução CONAMA nº 302, de 20 de março de 2002: dispõe sobre os 
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de 
reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno; 

 Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002: dispõe sobre parâmetros, 
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente; 

 Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006: dispõe sobre os casos 
excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, 
que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em APP; 

 Súmula 613-STJ, 1ª Seção, de 09 de maio de 2018: inaplicabilidade da teoria do 
fato consumado no Direito Ambiental. 

E no que couber às Consultas Públicas de Unidade de Conservação: 

 Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013: disciplina os procedimentos para a 
realização de audiências públicas relativas à apreciação de matérias urbanísticas e 
ambientais no Distrito Federal.  

Aos que desejam conhecer a integridade dessas Leis e Decretos Distritais, eles podem ser 
acessados com relativa facilidade por meio do Sistema Integrado de Normas Jurídicas do 
DF (SINJ/DF), em http://www.sinj.df.gov.br. Por sua vez, toda a legislação federal 
mencionada pode ser acessada por meio do website do Portal da Legislação Nacional, em 
http://www4.planalto.gov.br/legislacao.  

 

AS CONSULTAS PÚBLICAS E O PROJETO ORLA LIVRE 

Para concluir este capítulo sobre as oitivas, é importante fazer a devida desambiguação 
entre Consultas Públicas e Plano Orla Livre E Masterplan, dado todo o histórico de 
conflitos e desentendimentos que isso ensejou, assim como ações de procrastinação que 
em nada colaboraram para o cumprimento dos objetivos de criação das duas Unidades de 
Conservação. 

O Plano Orla Livre foi instituído por meio do Decreto nº 37.830, de 08 de dezembro de 
2016. Atualmente e conforme narra o Decreto nº 39.598, de 28 de dezembro de 2018, o 
Projeto Orla Livre encontra-se consubstanciado na aprovação do Plano Urbanístico de 
Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá – Masterplan. Sua operacionalização têm se 
dado por meio de um Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 39.721, de 19 de março 
de 2019, tendo a presenças das seguintes representações:  

I - Governador do Distrito Federal, que o presidirá;  

II - Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito 
Federal; 

http://www.sinj.df.gov.br/
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
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III - Secretário de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal; 

IV - Procuradora-Geral do Distrito Federal; 

V - Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito 
Federal; 

VI - Presidente da Agência de Fiscalização do Distrito Federal; 

VII - Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil; 

VIII - Presidente da Companhia Energética de Brasília; 

IX - Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal; 

X - Administrador Regional do Lago Norte; 

XI - Administrador Regional do Lago Sul; 

XII - Membros do Conselho Permanente de Políticas Públicas e Gestão 
Governamental do Distrito Federal; e 

XIII - Um representante da sociedade civil, designado por ato formal Governador 
do Distrito Federal. 

Este grupo foi reconduzido por meio do Decreto nº 40.041, de 23 de agosto de 2019. 
Tanto na primeira condução quanto nesta segunda, foi dado 90 dias para a apresentação 
de todas as propostas e decisões para a continuidade do projeto. 

Deixa-se evidente que, ao menos até onde o corpo técnico do IBRAM envolvido com as 
mesmas, a retomada das Consultas Públicas das UCs da Orla do Lago Paranoá não 
correspondem à uma demanda específica do Grupo de Trabalho para tratar do 
Masterplan, mas tão somente o cumprimento da missão institucional do IBRAM, 
conforme previsto no Regimento Interno do IBRAM, em Decreto nº 39.558, de 20 de 
dezembro de 2018 (negritos nossos): 

Art. 2º Compete ao IBRAM: 

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

II - definir normas e padrões, regular, autorizar, licenciar, controlar e 
fiscalizar, com poder de polícia administrativa, o uso e manejo da 
biodiversidade, recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal e todo e 
qualquer processo, produto, atividade ou empreendimento que cause ou 
possa causar poluição ou degradação do meio ambiente e dos recursos 
hídricos; 
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III - executar e fazer executar o controle dos zoneamentos ambientais e 
ecológico-econômico; 

IV - propor, desenvolver e instituir projetos, programas, marcas, símbolos e 
ações para promoção, proteção, conservação, recuperação, reparação e 
vigilância da biodiversidade, recursos ambientais e hídricos do Distrito 
Federal; 

V - propor a criação e promover a gestão de unidades de conservação e 
parques do Distrito Federal, bem como de outras áreas protegidas; 

... 

VIII - proceder à avaliação de impactos ambientais; 

... 

XIII - firmar parcerias com instituições governamentais, empresas e 
entidades sem fins lucrativos para a execução de programas ou projetos 
relativos à gestão ambiental e dos recursos hídricos do Distrito Federal; 

... 

XV - fiscalizar e aplicar penalidades administrativas pelo não cumprimento 
das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação 
ambiental, nos termos da legislação em vigor; 

... 

No mais, como pode ser conferido na versão consolidada do Masterplan3, de outubro de 
2108, se deixa claro: que o Masterplan vêm de encontro ao planejamento primeiro do 
Lago Paranoá, passeios e amenidades bucólicas; que salvo a APA do Lago Paranoá, dada a 
sua abrangência plena ao longo de toda a Orla do Lago Paranoá, nas demais UCs (Parques 
e ARIE) o Masterplan está condicionado ao Plano de Manejo de cada uma dessas áreas 
protegidas; e que no caso específico do Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago 
Sul e do Parque Ecológico Península Sul, a Península dos Ministros, as obras do 
Masterplan estão concluídas. A literalidade disso é assim informada (negritos e notas 
nossos): 

... 

                                                           
3
 http://concurso.orlalivre.df.gov.br/docs/masterplan_consolidado/masterplan_consolidado_out2018.pdf  

http://concurso.orlalivre.df.gov.br/docs/masterplan_consolidado/masterplan_consolidado_out2018.pdf
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“Evitou-se a localização dos bairros residenciais na orla da lagoa, a fim de 
preservá-la intacta, tratada com bosques e campos de feição naturalista e rústica 
para os passeios e amenidades bucólicas4 de toda a população urbana.”  

Lúcio Costa, trecho do item 20 para o Plano Piloto.” 

... 

(...) outros projetos para a orla foram implantados, ou estão em fase de execução 
de obras ou de desenvolvimento de projetos. São eles: 

...  

− Península dos Ministros – Obra concluída 

... 

No que se refere, sinteticamente, às Diretrizes Urbanístico-Paisagísticas é 
estabelecido que as áreas das unidades de conservação sobrepostas à APA do 
Lago Paranoá, como Parques e ARIE (ZCVS), devem ter suas propostas 
compatibilizadas aos objetivos das unidades de conservação e aos comandos de 
seus respectivos Planos de Manejo (...) 

...  

3.2. Premissas de Projeto  

  ... 

3. Interligar as áreas verdes objeto do Masterplan às existentes, 
constituindo assim um sistema de espaços livres contínuo e acessível. Além 
disso, a conexão entre as áreas deve prever a possibilidade de criação de 
corredores ecológicos contribuindo para a evolução adequada da flora e 
fauna da região; 

 ... 

  

                                                           
4
 Amenidades se refere à temas agradáveis e leves, trata-se portanto de assuntos, atividades ou algo que, 

mesmo não levado a sério, constitua agradável e prazerosa maneira de passar o tempo. Por sua vez, 
bucólico é um adjetivo à vida, costumes e ambientes campestres. 
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No que interessa ao Estudo, a categoria Refúgio de Vida Silvestre no Sistema Distrital de 
Unidades de Conservação Distrital (lei complementar nº 827, de 22 de julho de 2010) é 
assim definida e regrada (negritos nosso): 

 ... 

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei Complementar, entende-se por: 

XVI – proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações 
causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos 
atributos naturais;; 

 ... 

Art. 8º O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias 
de unidade de conservação: 

V - Refúgio de Vida Silvestre. 

... 

Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger os ambientes naturais 
onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou 
comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 

§ 1º O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas 
particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade 
com a utilização da terra e o dos recursos naturais do local pelos 
proprietários. 

§ 2º Na hipótese de incompatibilidade entre os objetivos da unidade e as 
atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às 
condições estabelecidas pelo órgão responsável pela administração de 
unidades de conservação com a finalidade de coexistência do Refúgio de 
Vida Silvestre 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 está sujeita às condições e 
restrições estabelecidas por este, bem como àquelas previstas 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 da área, quando for de propriedade 
particular, e àquelas previstas em regulamento. 
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§ 5º O plano de manejo do Refúgio de Vida Silvestre constituído por áreas 
particulares será elaborado pelos 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. 

Art. 23. As unidades de conservação, excetuando-se as Áreas de Proteção 
Ambiental, Reserva Particular do Patrimônio Natural e Parque Ecológico, devem 
possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores 
ecológicos. 

... 

Os objetivos da categoria Parque Ecológico, juntamente com os objetivos das duas 
Unidades de Conservação, vistos em 2.1. e 2.2., são o guia mestre do Plano de Manejo em 
processo de elaboração. Brevemente a equipe encarregada pela elaboração do PM estará 
realizando ao menos uma Oficina de Planejamento Participativo – OPP, no intuito de 
apresentar o escopo do planejamento a fim de colher novos subsídios e gerar 
pertencimento. 

 

MEIO FÍSICO 

Hidrografia e Recursos Hídricos 

Adaptação do livro “Olhares sobre o Lago Paranoá” 

A Região Hidrográfica do Paraná é responsável pela maior área drenada do Distrito 
Federal, ocupando, aproximadamente, uma área de 3.658 km² com uma descarga média 
de 64 m³/s. É constituída pelas bacias hidrográficas do Rio São Bartolomeu, do Lago 
Paranoá, do Rio Descoberto, do Rio Corumbá e do Rio São Marcos. Por ter a maior área 
de drenagem, cerca de 64% de toda porção territorial do Distrito Federal, a região 
hidrográfica do Paraná é de suma importância para a região, pois nela estão localizadas 
todas as grandes áreas urbanas e todas as captações de água para o abastecimento 
público. 

Os principais formadores das bacias hidrográficas da Região Hidrográfica do Paraná, na 
área do Distrito Federal, são os seguintes: Bacia do Descoberto, constituída pelo Rio 
Descoberto, que nasce no Distrito Federal, o Ribeirão Rodeador, o Ribeirão das Pedras, o 
Ribeirão Melchior e o Ribeirão Engenho das Lajes; Bacia do Corumbá, formada pelo 
Ribeirão Ponte Alta, Alagado e Santa Maria; Bacia do São Marcos, constituída pelo 
Córrego Samambaia; Bacia do São Bartolomeu, formada pelo Ribeirão Pipiripau, Ribeirão 
Mestre d’Armas, Ribeirão Sobradinho, Rio Paranoá, Ribeirão Taboca, Ribeirão da Papuda, 
Ribeirão Cachoeirinha e Ribeirão Santana. 
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A bacia da área objeto do presente estudo é formada pela Bacia do Lago Paranoá. As 
unidades hidrográficas que compõem a bacia são: Santa Maria/Torto, Bananal, Riacho 
Fundo, Ribeirão do Gama e Lago Paranoá (Figura 5).  

 

Unidade Hidrográfica Santa Maria/Torto 

Os principais cursos d'água são: córregos Milho Cozido e Vargem Grande, afluentes do 
Santa Maria que, por sua vez, é afluente do Córrego Três Barras e esse, após sua 
confluência com o Ribeirão Tortinho, forma o Ribeirão do Torto, que desemboca 
diretamente no Lago Paranoá. Nesta unidade hidrográfica há duas importantes captações 
da CAESB. Uma é o sistema Santa Maria/Torto, onde são captados respectivamente 1.200 
l/s e 500 l/s, cuja água é destinada ao abastecimento de Brasília. A outra é a barragem de 
Santa Maria, que interrompe a ligação da bacia a montante da mesma com o restante da 
bacia. 

 

Unidade Hidrográfica do Bananal 

É constituída pelo ribeirão do mesmo nome e do Córrego Acampamento, além de outros 
pequenos córregos. Nesta unidade está localizada a área de lazer conhecida pelo nome 
de Água Mineral, que na verdade é o Parque Nacional de Brasília. Estas duas unidades 
hidrográficas estão localizadas, em sua quase totalidade, dentro do referido Parque 
Nacional de Brasília. 

 

Unidade Hidrográfica do Riacho Fundo 

O Riacho Fundo, que nasce na região Sudoeste da bacia, tem como principal afluente, na 
margem direita, o Córrego Coqueiros, além de outros pequenos córregos; e, na margem 
esquerda, como principais contribuintes, os córregos Vicente Pires e Guará. 

 

Unidade Hidrográfica do Gama 

O ribeirão que dá o nome a esta unidade hidrográfica nasce na área conhecida como 
Mata do Catetinho, na parte Sul da Bacia do Paranoá, tendo como principais afluentes, na 
margem esquerda, os córregos Mato Seco e Cedro, e, na margem direita, os córregos 
Capetinga e Taquara. 

Unidade Hidrográfica Lago Paranoá 

É constituída, além do próprio lago de mesmo nome, pelas áreas de drenagens de 
pequenos córregos que contribuem diretamente com o lago, tais como: Cabeça de 
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Veado, Canjerana e Antas, na região do Lago Sul; Taquari, Gerivá e Palha, na região do 
Lago Norte; além das áreas que contribuem diretamente com o espelho d'água.  

A drenagem típica da Bacia do Paranoá é a anelar, formada pelos tributários já 
mencionados, apresentando uma característica interessante, que é o sentido principal do 
escoamento, de Oeste para Leste. 

A hierarquização dos cursos d´água dentro de uma bacia hidrográfica obedece aos 
seguintes critérios: 

 O conjunto do curso d’água principal e da bacia hidrográfica que o forma é 
classificado de 1ª ordem; 
 

 Os afluentes diretos e as respectivas bacias são classificados como de 2ª ordem; 
 

 Os afluentes diretos de um curso de 2ª ordem, e as respectivas bacias, são 
classificados de 3ª ordem, e assim por diante. 

Portanto, a Bacia do Paranoá, dentro da grande Bacia do Paraná, é classificada como de 
5ª ordem, já que o Rio Paranoá é afluente do São Bartolomeu (4ª ordem), que, por sua 
vez, é afluente do Corumbá (3ª ordem), e este do Paranaíba (2ª ordem), que é um dos 
formadores do rio (ou bacia) do Paraná (1ª ordem). 

Seguindo esses critérios, os cursos d´água formadores do Rio Paranoá são, 
respectivamente: Torto/Bananal e Riacho Fundo/Gama, sendo as duas bacias classificadas 
como de 6ª ordem. E, por fim, as bacias do Torto, Bananal, Riacho Fundo e Gama, bem 
como o Lago Paranoá e seus afluentes, que correspondem às Unidades Hidrográficas, são 
bacias de 7ª ordem. Poderíamos continuar classificando outras bacias, mas julgamos 
desnecessário, pois a Unidade Hidrográfica é considerada no Distrito Federal como a 
menor unidade de planejamento em termos de recursos hídricos. 
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Figura 5 - bacia do Lago Paranoá. Carta de Unidades Hidrográficas. Fonte: SEMARH, 2001 

 

Disponibilidade hídrica superficial na bacia do Lago Paranoá 

A caracterização empreendida abrangeu os principais cursos d'água da rede de drenagem 
da Bacia do Paranoá, quais sejam: Ribeirão do Torto, Riacho Fundo, Ribeirão do Gama e 
Ribeirão Bananal; a partir dos dados hidrológicos que compõem as séries históricas e, no 
caso da unidade hidrográfica do Lago Paranoá, por meio de processos de regionalização. 

- Ribeirão do Torto: O Ribeirão do Torto possui uma área de drenagem de 249,76 
km²; seu curso principal mede cerca de 20 km e tem uma declividade média de 7,8 
m/km. Não possui mais um regime hídrico natural, pois está alterado pela 
presença das barragens de Santa Maria e do Torto.  Seus principais afluentes são 
os córregos Tortinho e Três Barras, juntamente com o Ribeirão de Santa Maria. O 
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Ribeirão do Torto deságua diretamente no Lago Paranoá com uma vazão média de 
2,89 m³/s. 

- Ribeirão do Gama: O Ribeirão do Gama possui uma área de drenagem de 142,40 
km² e seu curso principal mede cerca de 14 quilômetros. A bacia compreende os 
seguintes cursos d'água: Córrego do Cedro, Córrego Mato Seco, Córrego Capetinga 
e Córrego Taquara; seus principais afluentes. Deságua diretamente no Lago 
Paranoá, com uma vazão média de 1,85 m³/s. 

- Ribeirão do Riacho Fundo: A sub-bacia do Ribeirão Riacho Fundo, contribuinte 
do Lago Paranoá, possui uma área de 225,48 km² e a extensão de seu curso 
principal é de 13 km. Seus principais afluentes são os córregos Vicente Pires e 
Guará, pela margem esquerda, e o Córrego Ipê, pela margem direita. A sua vazão 
média é de 4,04 m³/s. 

- Ribeirão Bananal: A sub-bacia do Ribeirão Bananal, ocupando uma área de 
127,74 km², está praticamente situada dentro do Parque Nacional de Brasília. O 
Ribeirão Bananal tem uma extensão de 19,1 km e deságua diretamente no Lago 
Paranoá. Seus principais afluentes são os córregos do Poço Fundo e do 
Acampamento. Sua vazão média é de 2,51 m³/s. 

- Lago Paranoá: A Bacia do Lago Paranoá, sub-bacia do Rio Paranoá, ocupa uma 
área de aproximadamente 288,69 km², funcionando como bacia de captação dos 
principais cursos d'água que drenam o sítio urbano da cidade de Brasília. A 
unidade lacustre, integrante de destaque na paisagem da Bacia do Paranoá, 
resulta de uma antiga depressão inundada, que foi reorganizada pelo 
planejamento para instalação da cidade. 

Apesar de o Lago Paranoá ter sido idealizado, inicialmente, por Glaziou, por ocasião da 
Missão Cruls, em 1892, os primeiros registros oficiais que apontam para a efetiva criação 
de um lago, para compor a paisagem da nova capital, vêm dos estudos propostos pela 
Comissão de Localização da Nova Capital do Brasil, mais especificamente da Subcomissão 
de Planejamento Urbanístico, em 1955. Essa subcomissão era constituída pelos 
professores Raul Pena Firme, Roberto Lacombe e José de Oliveira Reis. No estudo, os 
urbanistas conceberam a formação de um lago em torno da cidade, por meio da 
construção de uma barragem no Rio Paranoá. 

O Memorial Preliminar dos estudos produzidos pelos urbanistas justifica, da seguinte 
maneira, a existência do lago: 

“Projetou-se uma barragem a jusante do rio, que o transforma num lago 
ornamental, destinado aos esportes náuticos, limitado pelas margens dos rios 
Bananal e Gama, transformadas em praias artificiais, cobertas por buritizal, numa 
extensão aproximadamente de dez quilômetros, obtendo-se este motivo 
paisagístico de encantadora apreciação, que forma com os parques naturais, a 
serem protegidos, uma agradável atração para a cidade.” 
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O Lago Paranoá foi formado a partir do fechamento da barragem do Rio Paranoá, no ano 
de 1959, represando águas do Riacho Fundo, do Ribeirão do Gama e do Córrego Cabeça 
de Veado, ao Sul, e do Ribeirão Torto e do Córrego Bananal, ao Norte, além de outros 
pequenos tributários que alimentavam as belas cachoeiras que desciam rumo ao Rio São 
Bartolomeu (Figura 6). 

 

Figura 6 - bacia do Lago Paranoá. Carta de Drenagem. Fonte: SEMARH, 2001 

As obras da barragem do Rio Paranoá foram iniciadas em 1957, entretanto, somente em 
fevereiro de 1958, foi concluído o projeto da Usina Hidrelétrica do Paranoá que, uma vez 
entregue à NOVACAP, possibilitou o início das obras de construção civil. 

Concluída a barragem do Paranoá, deu-se início à formação do Lago Paranoá, em 12 de 
setembro de 1959, com o fechamento do túnel de desvio do rio. Naquele dia, nascia o 
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lago. Coincidentemente, era o dia do aniversário do Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, que recebeu a inauguração como uma grande homenagem. 

Aos seus opositores da época, que duvidavam que o lago pudesse ser formado, escreveu 
um bilhete: 

“Encheu!” 

Foram necessárias duas temporadas de chuvas para que as águas do lago atingissem a 
cota prevista de 1.000 metros acima do nível do mar. Desde então, o lago passou a 
cumprir o seu destino, de embelezamento da Nova Capital, criando um microclima ao seu 
redor e oferecendo alternativas de lazer e recreação para a população, transformando-se 
no mais belo monumento da escala bucólica da cidade. 

Conforme SEMARH, 2011, as características gerais do Lago Paranoá são: 

 Bacia de drenagem – 1.034,07 km2 

 Área superficial – 37,50 km2 

 Volume total – 498 x 106 m3 

 Profundidade média – 12,42 m 

 Profundidade máxima – 38 m 

 Perímetro – 111,87 km 

 Comprimento – 40 km 

 Largura máxima – 5 km 

 Vazão média afluente dos principais cursos d’água – 11,29 m3/s 

 Vazão média efluente – 19,80 m3/s 

 Tempo de retenção – 299 dias 

Além de contar com as contribuições dos afluentes principais, o lago recebe águas de 
drenagens pluviais urbanas e dos efluentes de duas estações de tratamento de esgotos, a 
ETE Sul e a ETE Norte.  

As contribuições dos lançamentos das ETEs Sul e Norte são significativas e implicam, em 
boa medida, na transferência de recursos hídricos captados na bacia do rio Descoberto 
para a bacia do Paranoá. A ETE Brasília Sul tem capacidade instalada de 1500l/s e vazão 
aproximada de 950 l/s. A ETE Brasília Norte tem capacidade de 920l/s e vazão aproximada 
de 380l/s. Juntas, ultrapassam a vazão de 1,30 m3/s.  

A área de estudo está localizada na Unidade Hidrográfica do Lago Paranoá, na confluência 
das águas que drenam do Riacho Fundo, com as águas que drenam do Ribeirão do Gama 
e Cabeça de Veado, nas duas margens da península do Lago Sul.  

O Lago Paranoá como fonte de abastecimento público 

A crise hídrica de 2014-2018 foi provocada pela escassez de chuvas, no período, e pelo 
crescimento populacional com o consequente aumento do consumo de água, tendo 
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levado o Governo do Distrito Federal a declarar Estado de Emergência por meio do 
Decreto nº 37.976, de 24 de janeiro de 2017.  

A ADASA limitou em 3,5 m³/s a vazão média mensal captada pela CAESB no Reservatório 
do Descoberto, por meio da Resolução 01 de 15/02/2017, e em 500 l/s a vazão média 
mensal captada pela CAESB no Reservatório de Santa Maria, por meio da Resolução 02, 
de 17/02/2017. Essa situação crítica levou a CAESB a alterar o projeto de captação no 
Lago Paranoá, modificando o projeto original de captação, que seria construído nas 
proximidades da Barragem, com a ETA implantada ao lado do Parque Bernardo Sayão, 
para um projeto emergencial, instalado na altura da ML 5, no Setor de Mansões do Lago 
Norte.  

O sistema de captação e tratamento de água para abastecimento público, utilizando 
membranas de ultrafiltração, com capacidade de produção de 700 l/s, foi implantado, em 
regime de urgência, no Setor de Mansões do Lago Norte, ao lado da “Ilha do Lago”, entre 
a ML 4 e a ML 5. A implantação da captação flutuante no Lago Paranoá, incluindo a 
estação de tratamento de água compacta (ETA membrana) e a elevatória de água tratada, 
se deu entre 01/02/2017 e 31/07/2017 (Figura 7).  

 

Figura 7 - localização da captação da ETA do Lago Norte, entre a ML 4 e a ML 5. 

O Plano Integrado de Enfrentamento à Crise Hídrica, elaborado pelo GDF, em 2017, assim 
definiu a solução emergencial do Subsistema Lago Norte:  

“Como obra emergencial de grande relevância para a captação e abastecimento 
de água, temos a instalação do “Subsistema Lago Norte”, que visa à captação 
flutuante de água no Lago Paranoá e instalação da Estação de Tratamento de 
água compacta – ETA. Depois de tratada, a água captada no Paranoá vai 
abastecer regiões como Lago Norte, Varjão, Setor de Mansões do Lago Norte, 
Taquari, Paranoá e Itapoã. O processo vai diminuir o volume que precisa ser 
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distribuído pela Estação de Tratamento de Água Brasília, que recebe uma cota não 
tratada do Sistema Santa Maria/Torto. Um sistema de bombeamento nas 
proximidades do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, que permitirá que 
algumas localidades atualmente abastecidas pela Barragem do Descoberto 
possam também receber água do reservatório de Santa Maria, compõe esta 
solução emergencial. As localidades que passarão a receber água do Sistema 
Santa Maria/Torto ao invés de receber do Sistema Descoberto são Guará I e II, 
Lúcio Costa, Colônia Agrícola Águas Claras, quadras de 1 a 5 do Setor de Mansões 
Park Way, Candangolândia, Núcleo Bandeirante e algumas quadras de Águas 
Claras”.  

A Resolução nº 02, de 17 de dezembro de 2014, aprovou o enquadramento dos corpos de 
água superficiais do Distrito Federal em classes, segundo os usos preponderantes, e 
definiu o Lago Paranoá como corpo hídrico de classe 2. A tabela abaixo apresenta o Anexo 
I da Resolução nº 02/2014: 

Tabela 1: enquadramento dos corpos hídricos superficiais do Distrito Federal em classes: 

Bacia 
Hidrográfica 

Unidade 
Hidrográfica 

(UH) 
Corpo Hídrico Trecho Classe 

 

 

 

 

 

Lago Paranoá 

 

 

 

 

 

 

 

18 
Ribeirão do 

Torto 

Até os limites do Parque 
Nacional de Brasília 

Especial 

Dos limites do Parque 
Nacional de Brasília até o 
Lago Paranoá 

2 

7 
Ribeirão 
Bananal 

Até os limites do Parque 
Nacional de Brasília 

Especial 

Dos limites do Parque 
Nacional de Brasília até o 
Lago Paranoá 

2 

13 
Córrego 

Samambaia 
- Especial 

13 
Córrego 

Vicente Pires 
- 2 

13 Riacho Fundo 

Nascentes até o Córrego 
Vicente Pires 

2 

Da confluência com 
Córrego Vicente Pires até o 
Lago Paranoá 

2 

13 
Córrego 

Coqueiros 
- 1 

13 
Córrego Capão 

Preto 
- 1 

17 
Ribeirão do 

Gama 
Nascentes 1 

Trechos médio e baixo 2 

17 Córrego Até os limites de Unidade Especial 
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Lago Paranoá 

Taquara de Proteção Integral 

- 2 

9 
Córrego Cabeça 

de Veado 
- 1 

9 
Córrego 
Taquari 

- 1 

9 
Córrego 

Cachoeirinha 
- 1 

9 Lago Paranoá - 2 

9 Rio Paranoá 

Do ponto de lançamento 
da ETE Paranoá até 
confluência com o Rio São 
Bartolomeu 

3 

A figura 8 ilustra a abrangência da bacia hidrográfica do Lago Paranoá: 

 

Figura 8 - bacia do Lago Paranoá. Carta Isobática. Fonte: SEMARH, 2001. 
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A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, alterada pela Resolução 410/2009 
e pela 430/2011, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 
para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 
de efluentes, e dá outras providências. Segundo essa Resolução as águas doces 
enquadrados na Classe 2 são águas que podem ser destinadas: 

“a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 
conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 
esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

e) à aquicultura e à atividade de pesca”. 

 

As águas subterrâneas como fonte de abastecimento 

A crise hídrica de 2014-2018 acentuou a busca por alternativas de abastecimento público. 
Nesse sentido, o Professor José Elói Guimarães Campos apresenta uma importante 
contribuição quanto às possibilidades e limitações relacionadas à captação dos recursos 
hídricos subterrâneos no Distrito Federal. Em artigo sobre “Hidrogeologia do Distrito 
Federal: Bases para a Gestão dos Recursos Hídricos Subterrâneos” o autor apresenta as 
seguintes conclusões: 

1. “A disponibilidade hídrica subterrânea no Distrito Federal é limitada. Esse 
recurso deve ser utilizado de forma estratégica para objetivos específicos. O mau 
uso e a ocupação inadequada do solo determinam a necessidade de 
desenvolvimento de práticas de gestão dos sistemas aquíferos”. 

2. “A proteção sanitária dos poços tubulares é a única forma de garantir a função 
filtro da zona vadosa dos aquíferos. O isolamento da porção rasa entre o 
revestimento e a parede do poço e a manutenção de distâncias mínimas entre 
pontos potenciais de contaminação e os pontos de captação são medidas 
importantes para a proteção do aquífero. O controle da qualidade técnica das 
empresas construtoras de poços é uma medida eficaz na questão da gestão da 
qualidade das águas subterrâneas”. 

3. “A viabilização de sistemas de abastecimento misto com uso de mananciais 
subterrâneos e superficiais é uma prática que pode garantir a função reguladora 
dos aquíferos. Nesse sentido, a máxima derivação dos recursos hídricos 
subterrâneos deve ser feita durante os meses mais secos do ano, enquanto que no 
período chuvoso, em função do superávit hídrico superficial, sua contribuição para 
o abastecimento deverá ser maior”. 
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4. “A implantação de sistemas de recarga artificial é fundamental para a 
estabilização do rebaixamento regional do nível estático, uma vez que a infiltração 
natural vem sendo limitada progressivamente com a urbanização, diminuindo a 
vazão de segurança. Esse processo é a única alternativa para a gestão racional do 
uso das águas subterrâneas na região, garantindo a auto sustentabilidade do 
sistema aquífero fissural do Distrito Federal”. 

5. “O tempo de bombeamento diário de 14 horas é compatível com o sistema 
aquífero fissural do Distrito Federal, sendo que as 10 horas diárias restantes são 
importantes para a recuperação dos níveis e para a limitação dos cones de 
depressão na região”. 

6. “A recarga artificial, por caixas permeáveis, é ideal para o tipo de ocupação 
urbana que vem sendo desenvolvido no DF, sendo compatível com as 
características físicas da zona vadosa do aquífero. A água para recarga deverá ser 
captada a partir de coberturas de residências nos períodos com excedente hídrico. 
Trata-se de uma água com pequena permanência superficial não acarretando em 
qualquer risco de contaminação dos aquíferos”. 

7. “Com o incremento da ocupação de áreas urbanas e aumento de operação de 
poços tubulares, os níveis estáticos deverão ser monitorados continuamente, 
sendo fundamental a instalação de hidrômetros e tubos piezométricos nas fases de 
construção dos poços”. 

8. “Por fim, ressalta-se a necessidade de monitoramento da exploração d’água 
subterrânea visando à racionalização de seu uso. Esse monitoramento é também 
importante para somar informações sobre a eficiência dos sistemas de gestão 
propostos, bem como de outros que por ventura possam ser implantados, de 
forma a agregar dados sobre o sistema hidrogeológico local e regional”. 

 

O Meio Físico da Bacia do Lago Paranoá 

A obra rara de Domingos Magarinos (Epiága R. ϯ) “Muito Antes de 1500 – Ensaio de 
Ethnogenia Pré-Histórica do Brasil”, publicada originalmente em 1940, baseada em 
evidências científicas, geológicas, antropológicas, arqueológicas e gliptográficas da época, 
mostrou a antiguidade da América pré-colombiana e do Brasil pré-cabralino. Segundo o 
autor, o planalto central brasileiro seria a região mais antiga do mundo, a primeira a 
emergir das pelágicas profundidades do oceano, como demonstrou Peter Lund, geológica 
e paleogeograficamente.  

Magarinos divide o vastíssimo território brasileiro em três grandes zonas distintas: “a alta 
ou montanhosa, a média ou dos chapadões e a baixa ou constituída por vales, planícies, 
pampas e pantanais estendidos entre os sistemas hidrográficos do Amazonas e do Rio da 
Prata e, ainda, pela extensa orla litorânea, banhada pelas águas oceânicas do Atlântico”. 
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Euclides da Cunha fala do que viu com os próprios olhos e revela que “o planalto central 
do Brasil desce, nos litorais do Sul, em escarpas inteiriças, altas e abruptas. Assoberba os 
mares; e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas 
distendidos do Rio Grande a Minas. Mas ao declinar para as terras setentrionais diminui 
gradualmente de altitude, ao mesmo tempo em que descamba para a costa oriental em 
andares ou repetidos socalcos que o despem da primitiva grandeza, afastando-o, 
consideravelmente, para o interior”.  

Essas descrições poéticas e apaixonadas descrevem a condição peculiar do planalto 
central, grande divisor de águas e de biomas, considerado, modernamente, como o berço 
das águas, a caixa d’água do Brasil.  

O pequeno território do Distrito Federal, com os seus 5.814km2, abriga as nascentes de 
três das doze mega-bacias nacionais. É o divisor de águas das bacias do Paraná, do 
Tocantins-Araguaia e do São Francisco. Região das cabeceiras, com nascentes que brotam 
das veredas, com seus córregos delicados e de pequena vazão, deslizando nas grotas e 
cachoeiras em direção aos rios que vão se sucedendo em todas as direções do país. 

 

Geologia 

A Bacia do Lago Paranoá é a única integralmente localizada no Distrito Federal, 
abrangendo uma área de aproximadamente 1.034,07 km², correspondendo 
aproximadamente a 18% do seu território. Está situada na área central, delimitada pela 
Chapada da Contagem e pela Chapada de Brasília.  

Dentro dos limites da Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá ocorrem rochas atribuídas às 
unidades S, A, R3 e Q3 do Grupo Paranoá, além de coberturas de solos e regolitos recentes 
(FREITAS-SILVA & CAMPOS, 1998). 

O Grupo Paranoá apresenta idade Meso/Neoproterozóico. O Neoproterozoico é uma era 
do eon Proterozoico, na escala de tempo geológico, que está compreendida entre 1 
bilhão e 541 milhões de anos atrás, aproximadamente. A era Neoproterozoica sucede a 
era Mesoproterozoica de seu éon e precede a era Paleozoica do éon Fanerozoico. Divide-
se nos períodos Toniano, Criogeniano e Ediacarano, do mais antigo para o mais recente. 

A Unidade S, basal, é composta por metassiltitos maciços e metarritmitos arenosos em 
direção ao topo da sequência. Localmente, podem ocorrer camadas de quartzitos 
estratificados e mais raramente são observados, em poços, lentes de metacalcário 
micrítico cinza. Essa unidade aflora de forma restrita em janelas estruturais no interior do 
Domo Estrutural de Brasília (região da Depressão do Paranoá). 

A Unidade A, das ardósias, é constituída por um expressivo conjunto de ardósias roxas, 
homogêneas, dobradas, com forte clivagem ardosiana e com ocasionais lentes irregulares 
de quartzitos, que ocupam variadas posições estratigráficas. As ardósias são cinza-
escuras, quando frescas, e intensamente fraturadas em afloramentos. O acamamento 
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primário é a única estrutura sedimentar observada em afloramentos. É abundante em 
toda a orla do Lago Paranoá e recobre a maior parte da porção central da bacia. 

Os metarritmitos da Unidade R3 são caracterizados por intercalações irregulares de 
quartzitos finos, brancos e laminados com camadas de metassiltitos, metalamitos e 
metassiltitos argilosos com cores cinza-escuras, quando frescos, que passam para tons de 
rosados a avermelhados, quando próximo à superfície.  

Por fim, a Unidade Q3 é composta por quartzitos, de finos a médios, brancos ou rosados, 
silicificados e intensamente fraturados. Apresentam estratificações cruzadas variadas e, 
mais raramente, marcas onduladas. Sustentam o relevo de chapadas elevadas em cotas 
superiores a 1.200 m. Essas chapadas formam a linha de cumeada que limita o domo de 
Brasília, na linha do horizonte da Bacia do Lago Paranoá.  

 

Hidrogeologia 

A Hidrogeologia da Bacia do Lago Paranoá discrimina dois domínios aquíferos, o Domínio 
Aquífero Poroso e o Domínio Aquífero Fraturado. Dentro do domínio poroso são 
identificados dois sistemas aquíferos, denominados de Sistema P1 e Sistema P2. 
Relacionados ao Domínio Aquífero Fraturado, são caracterizados três subsistemas 
aquíferos do Sistema Paranoá: os subsistemas S/A, A, R3/Q3. Os sistemas P1 e P2 
apresentam vazões inferiores a 800 L/h, enquanto os subsistemas S/A, A, R3/Q3 
apresentam vazões médias respectivamente de 12.000, 4.000 e 12.000 L/h. 

Os processos de morfogênese e pedogênese são derivados das características geológicas 
de uma região e representam a estruturação do relevo e sua ação dinâmica na formação 
dos solos, por meio da erosão e da sedimentação.  

 

Geomorfologia 

A geomorfologia do Distrito Federal foi descrita, nos estudos do Zoneamento Ecológico-
Econômico (2019), por meio da proposta de compartimentação geomorfológica adaptada 
de Novaes Pinto, 1994 e Martins & Baptista, 1998. Na proposta utilizada se considera os 
seguintes compartimentos: Plano Elevado, Plano Intermediário, Vale Dissecado, Rebordo 
e Rampa Íngreme (Figura 8). 
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Figura 8 - proposta de compartimentação geomorfológica do Distrito Federal. Fonte: Adaptado de Novaes 
Pinto, 1994 e Martins & Baptista, 1998. 

A orla do Lago Paranoá, na região da Península Sul, em termos geomorfológicos, está 
caracterizada como Plano Intermediário, exibindo padrão de relevo plano a suave 
ondulado, baixa densidade de drenagem, ampla predominância de Latossolos, 
declividades inferiores 12% e cotas entre 950 e 1.050m. A pedogênese supera a erosão e 
transporte no balanço morfodinâmico. 

A variação do relevo na área do Parque Ecológico Península Sul e do Parque do Anfiteatro 
do Lago Sul é muito pequena e se dá de forma suave. A maior variação ocorre na elevação 
formada artificialmente no Parque do Anfiteatro, por meio de deposição de entulho, que 
criou um pequeno monte, utilizado para treinamento do lançamento de asa delta. No seu 
topo, a altitude máxima atinge os 1025 metros. Nas demais áreas dos parques, a altitude 
varia dos 1000 metros, no espelho d’água do lago, até os 1010 metros, configurando uma 
área bastante plana. 

 

Solos 

Os solos predominantes na área de estudos (Figura 9) são os Latossolos Vermelhos. A 
classificação da EMBRAPA (1978), reclassificada conforme o Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos (1999), define os solos dessa classe como não-hidromórficos, com 
horizonte A moderado e horizonte B latossólico, de textura argilosa ou média, rico em 
sesquióxidos. São muito porosos, bastante permeáveis e de acentuada a fortemente 
drenados. Também são álicos e fortemente ácidos. São solos espessos, com fraca 
distinção entre os horizontes, pouco férteis e com evolução antiga. 
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A vegetação associada é geralmente de cerrado e cerradão. O relevo, no mais das vezes, 
de plano a suave ondulado, estende-se em grande continuidade. Aqueles solos ocorrem 
nos compartimentos Planaltos e divisores em Planos Intermediários, sobre as rochas do 
Grupo Paranoá. 

 

Figura 9 - mapa pedológico do Distrito Federal. Fonte: Adaptado de Embrapa, (1978), com atualização da 
nomenclatura das classes conforme Embrapa (2006). 

O horizonte A é subdividido em A1 e A3, com espessura entre 20 e 50 cm, apresentando 
cor predominantemente bruno-avermelhada escura, com estrutura granular de fraca a 
moderadamente desenvolvida, de friável a muito friável quando úmido. 

O horizonte B latossólico possui as seguintes características: espessura quase sempre 
maior que 250 cm; pouca ou nenhuma diferenciação entre os seus suborizontes; os 
saprólitos estão ausentes ou devem constituir menos de 5 % do volume do horizonte; 
relação Ki (SiO2/Al2O3) quase sempre inferior a 2,0; e gradiente textural (B/A) baixo. 

 

Clima 

O clima é um dos fatores ambientais mais determinantes para os processos geológicos de 
morfogênese e pedogênese, ao lado dos fenômenos geodinâmicos, ou seja, formação dos 
relevos e dos solos, em função dos regimes de precipitação e ventos que atuam na erosão 
e na sedimentação, influenciando tanto na composição dos solos quanto na formação dos 
recursos hídricos, subterrâneos e superficiais.  
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Os elementos do meio físico, por sua vez, aliados às condições climáticas, são 
determinantes na formação do meio biótico, com a vegetação compondo os hábitats da 
fauna, na interação dinâmica dos processos ecológicos.  

As condições climáticas são fundamentais, também, para o surgimento e 
desenvolvimento dos aspectos socioculturais, relacionados às estratégias de 
sobrevivência, ao comportamento, aos hábitos, aos costumes, às soluções tecnológicas 
de produção e de interação com o meio ambiente.  

De acordo com a classificação de Köppen, há três tipos de clima no Distrito Federal 
(Figura 10): 

Tropical (Aw) – Clima de savana, cuja temperatura do mês mais frio é superior a 
18oC. Esse tipo climático situa-se nos locais com cotas altimétricas abaixo de 1.000 
metros, e na área de estudo ele encontra-se associado às superfícies dissecadas 
do rio Descoberto e do córrego Capão do Brejo.  

Tropical de Altitude (Cwa) – A temperatura do mês mais frio é inferior a 18oC e a 
temperatura média do mês mais quente é superior a 22oC. Esse tipo climático é 
verificado nos rebordos e escarpas intermediárias entre a chapada e os vales 
dissecados por redes hidrográficas, nas altitudes entre 1.000 e 1.200 metros.  

Tropical de Altitude (Cwb) – Onde a temperatura do mês mais frio é inferior a 18oC 
e a temperatura média do mês mais quente é inferior a 22oC. Ocorre nas áreas 
com cotas altimétricas acima de 1.200 metros, não encontradas na área de 
estudo.  

 

Figura 10 - classificação climática segundo os critérios de Köppen para o Distrito Federal. Fonte: CODEPLAN, 
1984. 
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A área de estudo do Parque Ecológico Península Sul e do Parque do Anfiteatro Natural do 
Lago Sul abrange apenas um tipo de clima, segundo a classificação de Köppen, em função 
da variação das altitudes: Tropical de Altitude (Cwa). 

Temperatura 

O Gráfico das temperaturas mensais do INMET (Figura 11), durante o ano de 2019, 
revelam uma variação dentro dos parâmetros estabelecidos no padrão climático tropical 
de altitude (Cwa). As mínimas ocorreram no mês de julho, com temperaturas abaixo de 
15ºC, e as máximas ocorreram em setembro e outubro, com temperaturas acima dos 
30ºC.  

 

Figura 11 - temperaturas no ano de 2019 registradas na Estação Brasília. Fonte: INMET, 2020. 

 

Umidade relativa do ar 

A unidade é um parâmetro de extrema importância para a caracterização do clima do 
Distrito Federal, normalmente comparado ao clima dos desertos, na época da seca, 
registrando umidades abaixo do recomendado para o bem estar humano.  

Durante os meses de inverno, a umidade chega abaixo dos 12%, provocando um alerta 
para a população. O gráfico aponta os registros das médias diárias, na faixa de 20%, 
apontando a mínima durante o mês de setembro, no auge da seca, antes das primeiras 
chuvas da primavera, e as máximas umidades nas estações chuvosas, do verão e outono, 
chegando às médias de 85 a 90% (Figura 12). 
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Figura 12 - umidade relativa do ar, no ano de 2019, registrada na Estação Brasília. Fonte: INMET, 2020. 

Precipitação 

Os dados sobre a precipitação apontam a divisão clara entre as estações chuvosas e as 
estações secas do Cerrado. As chuvas se concentram entre os meses da primavera e 
verão. Durante as estações de outono e inverno elas rareiam, especialmente no 
transcorrer dos meses junho, julho e agosto (Figura 13).  

 

Figura 13 - precipitação, no ano de 2019, registrada na Estação Brasília. Fonte: INMET, 2020. 

Direção do vento 

Os dados de direção dos ventos são especialmente interessantes para os praticantes de 
esportes náuticos que dependem dos bons ventos para a navegação (Figura 14 e 15).  
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Figura 14 - direção do vento, no ano de 2019, registrada na Estação Brasília. Fonte: INMET, 2020. 

 

Figura 15 - velocidade do vento (m/s), no ano de 2019, registrada na Estação Brasília. Fonte: INMET, 2020. 

A intensidade e a velocidade dos ventos está relacionada diretamente com a estação do 
inverno, quando os ventos intensos ressecam o ar rarefeito da região (Figura 16 e 17). 
Essa estação é associada à secura, também às queimadas, muitas vezes intensificadas 
pela força dos ventos que espalham qualquer fagulha e podem provocar grandes 
incêndios florestais.  

 

Figura 16 - direção e força média do vento. Windfinder, 2019. 
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Figura 17 - direção e distribuição da força dos ventos. Windfinder, 2019. 

 

Como pode ser observado nos gráficos acima, a direção dominante dos ventos, em 
Brasília, é o Leste e o Nordeste. Entretanto, as ventanias e chuvas torrenciais, no início e 
final das temporadas chuvosas, muitas vezes vêm do Sul e Sudoeste, invertendo essa 
tendência dominante, por influência das correntes da Antártica.  

Na verdade, em função do Lago Paranoá não possuir barreiras montanhosas no seu 
entorno, os ventos flutuam e mudam de direção com uma grande frequência, desafiando 
os navegadores a estarem sempre atentos à direção dos ventos que se alternam o tempo 
todo, abaixo das chapadas que circundam o lago.  

Essa é uma das razões do Distrito Federal já ter produzido campeões de vela, desde os 
tempos pioneiros dos anos 60, com a chancela dos Clubes da Orla. 
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MEIO BIÓTICO 

VEGETAÇÃO E FLORA 

Um pouco de história 
 
Foi um botânico francês, Auguste Glaziou, quem fez as primeiras referências sobre a 
possibilidade de formação de um lago na futura capital. Ele foi um dos integrantes da 
Comissão Cruls, que visitou a região no final do século 19, com o objetivo de demarcar a 
área considerada adequada para a futura capital, que ficou conhecida como Quadrilátero 
Cruls. 

Em seu artigo “Notícia sobre Botânica Aplicada”, parte do Relatório da Comissão, ele 
relata: 

“Enfim, de jornada em jornada, estudando tudo: qualidade do 
solo, vantagem de águas, clima, caráter do conjunto da 
paisagem, etc., cheguei a um vastíssimo vale banhado pelos 
rios Torto, Gama, Vicente Pires, riacho Fundo, Bananal e 
outros; impressionou-me profundamente a calma severa e 
majestosa dêsse vale. Talvez movido pelo mesmo sentimento, o 
chefe da Comissão, o Sr. Dr. Cruls, mandou estabelecer aí o 
acampamento geral. Ao depois, quase que diàriamente 
percorri, herborizando cá e lá, ora uma parte, ora outra, dêsse 
calmo território e dessas excursões voltava sempre encantado; 
cem vêzes as repeti, quase sempre a pé para facilidade das 
observações, em todos os sentidos e sem a menor fadiga, tão 
benéfica é aí a amenidade atmosférica. 

“Explorando depois, com vagar, num raio de uns quarenta quilômetros, nada vi 
que fôsse comparável ao tabuleiro do rio Torto. Nesse sítio, ainda, a extrema 
suavidade dos acidentes naturais do terreno não requer trabalho algum 
preparatório, nenhum para o arruamento ou delineação dos bulevares, nem para a 
edificação, quer numa ou noutra direção. 

“A tôdas essas riquezas oferecidas ao homem laborioso, nesse centro do planalto, 
juntam-se mais os recursos e a vantagem que lhe proporcionarão ainda 
abundantes águas piscosas. Entre os dois grandes chapadões conhecidos na 
localidade pelos nomes de Gama e Paranoá, existe imensa planície em parte 
sujeita a ser coberta pelas águas da estação chuvosa; outrora era um lago 
devido à junção de diferentes cursos de água formando o rio Parnauá; o 
excedente desse lago, atravessando uma depressão do chapadão, acabou, com o 
carrear dos saibros e mesmo das pedras grossas, por abrir nesse ponto uma brecha 
funda, de paredes quase verticais pela qual se precipitam hoje todas as águas 
dessas alturas. É fácil compreender que, fechando essa brecha com uma obra de 
arte (dique ou tapagem provida de chapeletas e cujo comprimento não excede de 
500 a 600 metros, nem a elevação de 20 a 25 metros) forçosamente a água 
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tomará ao seu lugar primitivo e formará um lago navegável em todos os sentidos, 
num comprimento de 20 a 25 quilômetros sobre uma largura de 16 a 18. 

“Além da utilidade da navegação, a abundância de peixe, que não é de somenos 
importância, o cunho de aformoseamento que essas belas águas correntes 
haviam de dar à nova capital despertariam certamente a admiração de todas as 
nações”. 

Antes do barramento do Rio Paranoá, as áreas que foram submergidas eram compostas 
por um complexo de fitofisionomias do bioma Cerrado.  Matas de galeria (Figuras 19 e 
20), cerrados, campos (Figuras 21 e 22), cerradões, veredas e até palmerais (Figura 23), 
compunham a vegetação desse grande vale (Figura 23 e 24).  

Glaziou, inclusive, teve a oportunidade de coletar dezenas de espécies botânicas 
presentes na área, importantes registros que até hoje auxiliam nos estudos sobre a 
vegetação do Cerrado (Figura 18). 

 

Figura 18 - exemplos de coletas botânicas de Glaziou (1895) no rio “Paranauá”: Paspalum stellatum, 
Heisteria ovata e Drosera comunnis. 

 

Figura 19 - corredeiras do Rio Paranoá, cercadas pelas Matas de galeria (Fonte: Livro Arquivo Brasília). 
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Figura 20 - Corredeiras do Rio Paranoá, cercadas pelas Matas de galeria (Fonte: Arquivo Público do DF). 

 

 

Figura 21 - rio Paranoá em trecho plano, cercado por vegetação campestre (Fonte: Livro Arquivo Brasília). 
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Figura 22 - Rio Paranoá em trecho plano, cercado por vegetação campestre (Fonte: Livro Arquivo Brasília). 

 

 

Figura 23 - palmeiral na linha de alagamento do Lago Paranoá (Fonte: Livro Arquivo Brasília). 
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Figura 24 - Construção da barragem do rio Paranoá (Fonte: Arquivo Público do DF) 

 

 

Figura 25 - formação do Lago Paranoá em andamento (Fonte: Livro Arquivo Brasília). 

O Lago Paranoá chegou e ganhamos uma paisagem diferente, o cartão postal de Brasília!  

A presença do lago é justificada como fator estético, sendo um elemento estruturador da 
paisagem. Sua construção foi idealizada para aumentar a umidade do ar, diminuir a 
temperatura local e também estabelecer uma fonte de lazer à população. 

https://plataformablg.files.wordpress.com/2014/11/brasilia-construcao-barragem-paranoa.jpeg
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Chamado de “moldura líquida da cidade” por Juscelino Kubitschek, o Lago criou novos 
ambientes e apesar do impacto na vegetação original, também proporcionou o 
desenvolvimento de novas comunidades de plantas e animais, novos ecossistemas. 

Logicamente, muitos Parque e outras Unidades de Conservação às margens do Lago, 
ainda mantém remanescentes da vegetação original, especialmente cerrado sentido 
restrito, que estavam nas cotas de relevo mais altas, ficando livres do alagamento. Este é 
o caso do Monumento Natural Dom Bosco, Parque Distrital das Copaíbas, ARIE Dom 
Bosco, e Parque Ecológico do Lago Norte.  

Também são remanescentes em bom estado de conservação, as Matas de galeria, 
protegidas em Unidades de Conservação como Refúgio de Vida Silvestre Canjerana e 
Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca. 

 

Figura 26 - vegetação do Bioma Cerrado - Ribeiro & Walter (1998). 

São poucas as capitais brasileiras onde se tem o privilégio de estar tão perto da natureza 
“selvagem”. Encontros com fauna silvestre são muito comuns, pois apesar de toda a 
fragmentação dos ecossistemas que a construção de uma cidade provoca, a fauna e a flora do 
Cerrado ainda conseguem utilizar desses remanescentes como corredores ecológicos. 

A qualidade ambiental da vegetação em Parques e outras Unidades de conservação, inseridas 
na APA do Lago Paranoá, atrai inúmeras pesquisas, e ainda há muito o que se estudar, em 
busca de ampliar o conhecimento sobre o Cerrado. 

Na orla do Lago também existem outras Unidades de Conservação, em geral, com menores 
áreas, que já não apresentam traços da vegetação original. Essas UC têm perfil mais 
relacionado ao uso público.  
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FLORA (Dados referentes ao Plano de Manejo da APA Lago Paranoá) 
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Formações savânicas 
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Formações campestres 
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Vegetação aquática 

 

Vegetação secundária 
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Figura 27 – Mapa da vegetação da APA Lago Paranoá. 
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FAUNA 

 

Comunidade terrestre 
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Tabela 02 – Número de espécies da fauna por ambiente. 
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Comunidade aquática 
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O PROJETO ORLA (1992) 

A primeira versão do Plano de Ordenamento e Estruturação Turística de Brasília, 
denominado Projeto Orla, elaborado pela TCI Planejamento, Projeto e Consultoria 
Internacional Ltda. e contratado pelo GDF/DETUR e EMBRATUR, em 1992, propunha, 
numa primeira etapa, “a definição de polos de atividades voltadas para a animação 
urbana, junto à orla do Lago Paranoá, resgatando-o à população de Brasília e ao turista 
em geral, promovendo o desenvolvimento social e econômico da cidade, juntamente com 
a recuperação e a preservação do meio ambiente. A proposta foi desenvolvida tendo 
como meta permitir que a iniciativa privada sinta-se motivada para assumir a 
responsabilidade pelos principais investimentos que viabilizem sua implantação”.  

O Projeto Orla, de 1992, previa a implantação de 10 polos de atividades, com uma área 
construída estimada em 780.000 m². Segundo os cálculos da época, o custo total da 
edificação desses complexos atingiria cerca de 390 milhões de dólares, prevendo-se a 
necessidade de empregar diretamente, nas obras de construção civil, cerca de 166 mil 
trabalhadores/ano. Na operação dos equipamentos implantados com o projeto, uma 
estimativa preliminar situava a geração de empregos permanentes, diretos e indiretos, na 
ordem de 30.000 empregos. (Olhares sobre o Lago Paranoá. Semarh, 2001).  
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O PROJETO ORLA (1995 - 1998) 

O projeto ganha uma atualização em 1995, passando a ser composto por 11 polos e um 
calçadão, denominado alameda, que os interligam. Nestes polos localizam-se diversas 
atividades, que vão de hospedagem às culturais, passando pelo comércio e pelo lazer. Em 
cada polo, permite-se o máximo possível de atividades complementares, possibilitando 
maior dinâmica e variedade na sua utilização, que deverá sempre ser diurna e noturna. 
Quatro sistemas de circulação ligarão os polos. A própria alameda para pedestres, uma 
ciclovia, um veículo de baixa velocidade circulando paralelamente ao calçadão e, para os 
polos à beira do lago, marinas públicas e pequenos atracadouros para os barcos.  

Com isso, o Projeto Orla reaproxima a cidade do Lago Paranoá e o devolve à população, 
resgatando para Brasília a ideia de Cidade Viva. 

Para consolidar essa vocação turística e de lazer extremamente atrativa, procurou-se 
identificar nos locais de interesse as particularidades a serem ressaltadas, criando 
espaços diferenciados, ricos e complementares entre si. (Olhares sobre o Lago Paranoá. 
Semarh, 2001). 

 

A AÇÃO CIVIL PÚBLICA (2005 - 2011) 

A frustração da interrupção do Projeto Orla por parte do GDF, durante duas gestões 
consecutivas (1999-2002 e 2003-2006), aliada ao fato de movimentos sociais terem 
pautado o Lago Paranoá como um tema de interesse coletivo, levaram o MPDFT a 
ingressar com uma Ação Civil Pública, que transitou em julgado em 25 de agosto de 2011, 
tendo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) determinado ao 
Governo do Distrito Federal a desobstrução da Orla do Lago Paranoá.  

A decisão de desobstrução foi restrita às APPs, na faixa de 30 metros do espelho d’água, o 
que causou polêmica junto à área técnica do governo, que pretendia ver resgatada toda a 
área pública ocupada irregularmente. O problema da privatização irregular da orla do 
Lago Paranoá não é restrito às APPs, mas sim ao avanço sobre as extensas áreas públicas 
da orla, em especial no SHIS e no SHIN, no Lago Sul e na Península Norte.  

 

O PROJETO ORLA LIVRE (2015) 

O Projeto Orla Livre foi instituído para responder à Ação Civil Pública MPDFT, nº 
2005.01.1.090580-7/2005, que transitou em julgado em 25 de agosto de 2011, e foi 
parcialmente acatada pelo TJDFT, o qual condenou o Distrito Federal a realizar: (i) o Plano 
de Fiscalização e Remoção de Construções na APP do Lago do Paranoá; (ii) o Plano de 
Recuperação das APPs; (iii) o Projeto de Zoneamento e Plano de Manejo da APA do Lago 
Paranoá; e (iv) o Plano Diretor Local para os Lagos Sul e Norte. 
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Em 12 de março de 2015, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) e o MPDFT 
firmam acordo parcial para cumprimento das obrigações previstas pela decisão judicial de 
2011. 

A primeira medida foi estabelecer o plano de fiscalização e remoção de construções e 
instalações erguidas na APPs do Lago Paranoá — 30 metros a partir da cota máxima do 
espelho d’água (cota de 1.080 metros). 

Em junho de 2015, o MP enviou requerimento à Vara de Meio Ambiente solicitando que o 
GDF cumprisse a decisão. Após análise da Justiça, a ordem sobre a derrubada de 
construções foi mantida, o que obrigou o GDF a preparar a desobstrução. No total, são 
fiscalizados 125 lotes no Lago Norte e 314 no Lago Sul. 

Em 24 de agosto de 2015, começa a desobstrução da orla do Lago Paranoá, pela QL 12 do 
Lago Sul. São retirados muros, cercas, portões e quaisquer materiais que estivessem na 
APP. A Península dos Ministros tinha uma simbologia especial, por ter sido o espaço do 
poder, mandando um recado a toda à orla, que a ação atingiria a todos que estivessem 
em ocupações irregulares.  

As operações de retirada de cercas, muros e obstáculos foram iniciadas pela Agência de 
Fiscalização do DF (Agefis) em agosto de 2015. As ações, constantemente interrompidas 
por embates nos tribunais, duraram dois anos. “A maior resistência foi nos tribunais”, 
lembra a diretora-presidente da Agefis, Bruna Pinheiro. “Eram excelentes advogados e 
muitos deles moradores de casas próximo à orla”. 

Entre liminares e interrupções, a Agefis retomou 1.736.675,09 metros quadrados de área 
pública na orla do Lago Paranoá. Dos 454 lotes alvos de operação, 108 foram recuados 
por iniciativa dos próprios moradores. 

Quem não retirou os obstáculos por conta própria teve de arcar com os custos 
operacionais. As cobranças somaram R$ 267.898,85. Individualmente, cada morador 
arcou com cerca de R$ 3 mil. 

 

O PLANO ORLA LIVRE (2016) 

O Plano Orla Livre foi apresentado em 8 de dezembro de 2016 e debatido em audiências 
com os moradores. Também foram abertas enquete e consulta pública virtual para que os 
brasilienses indicassem a infraestrutura que gostariam na região. 

Além de desobstruir, o GDF também assumiu o compromisso de tornar a orla acessível à 
população. Para isso, após as operações, iniciou, em 22 de agosto de 2016, as obras das 
ciclovias da QL 10 e da QL 12 do Lago Sul. 

Em 20 de maio de 2018, foi entregue à população a trilha de 6,5 quilômetros entre os 
Parques Península Sul e Asa Delta — nas QLs 10 e 12 do Lago Sul. A revitalização da orla 
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havia começado por esse ponto, mas questionamentos na Justiça interromperam as obras 
e atrasaram o projeto. 

A interligação dos parques foi feita por dois deques de madeira do tipo cumaru. Uma das 
estruturas liga a calçada externa do Pontão do Lago Sul ao Parque Península Sul e tem 
189 metros de comprimento. A outra, que une o Península Sul ao Asa Delta, soma 256 
metros. 

O traçado das trilhas — que são compartilhadas por ciclistas e pedestres — respeitou 
desenho pensado para o local anteriormente. Na década de 1980, um projeto já 
considerava o caminho para uma possível pista de caminhada. 

Para a recomposição da flora degradada pela ocupação irregular, foram plantadas 1.375 
mudas de espécies nativas do Cerrado.  

 

O PSG 20/2016 

O objetivo do projeto PSG/MDE 020/16 é recuperar o trecho da orla do Lago Paranoá da 
SHIS QL 12 do Lago Sul e torná-lo acessível aos cidadãos de Brasília e aos turistas, 
alavancando o desenvolvimento sustentável de suas potencialidades sociais, culturais e 
econômicas, com respeito à fauna, flora e ao bem-estar das populações envolvidas. 

O Projeto de paisagismo da primeira área desobstruída nas ações do Plano “Orla Livre”, 
imposto por decisão judicial, teve como objetivo principal oferecer um instrumento de 
planejamento do espaço do Parque Ecológico Península Sul para ser implantado como 
modelo de intervenção na orla. O Projeto de Paisagismo foi impedido de ter sua 
implantação imediata, em função da inexistência de um plano de manejo da unidade de 
conservação.  

O sítio do projeto PSG/MDE 026/16 compreende às APPs públicas, que constituem a ZPVS 
da APA do Lago Paranoá, anteriormente ocupadas por particulares, o Parque Vivencial do 
Anfiteatro Natural do Lago Sul e o Parque Ecológico Península Sul, este também 
parcialmente ocupado por particulares, situados no SHIS QL 12 e perfazendo cerca de 
33ha. 

São os seguintes os princípios e elementos que regem o projeto, e foram propostos para 
toda a orla: 

– Integração de toda a orla a partir de trilhas para pedestres e ciclistas, com 4m de 
largura, articulada à rede geral do DF (cicloviária e de calçadas) e através de 
deques sobre a lâmina d’água, quando o terreno não permitir a continuidade da 
trilha por terra, respeitadas as áreas úmidas e os Planos de Manejo das Unidades 
de Conservação localizados ao longo da orla. 

– Assegurar o uso pela comunidade com a implantação de mobiliário urbano 
(lixeiras, sanitários, bancos, PEC) e iluminação pública da trilha. 
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– Qualificação paisagística através de revegetação da orla e da ZPVS com espécies 
nativas do Cerrado, pautada na estética da paisagem e na recuperação ambiental. 

– Uso racional do recurso público, incorporando ao projeto Orla Livre estruturas 
localizadas na área pública desobstruída, tais como churrasqueiras, caramanchões, 
parques infantis, quadras de esporte, quiosques, e na margem do lago os deques, 
píeres, uma vez avaliadas quanto à segurança e qualidade. 

O MASTERPLAN DE USO E OCUPAÇÃO DA ORLA DO LAGO PARANOÁ (2018) 

Este Plano Urbanístico de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá-Masterplan, parte 
integrante do Projeto ORLA LIVRE, resulta do Concurso Público 001/2017 lançado pela 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH, 
em 15 de dezembro de 2017. O resultado, divulgado em 21 de abril de 2018, teve o 
trabalho do Estúdio 41 Arquitetura escolhido como vencedor do certame. 

O Masterplan busca consolidar uma inédita visão de conjunto, motivada pela 
desocupação da orla do Lago Paranoá, fruto de ação civil pública, que restitui o uso 
público para trechos do lago até então ocupados indevidamente por residências. O Plano 
propõe a forma de ocupação e a configuração da paisagem da orla, além de apontar 
possibilidades de utilização do espelho d’água. Na manifestação do Júri:  

“(...) a proposta desenha como se traçasse a linha em justa medida entre 
deferência e ousadia. Assim coloca-se com conhecimento e respeito em relação ao 
Plano Piloto e, ao mesmo tempo, assume a responsabilidade de propor e avançar 
na melhor definição da Escala Bucólica... Sua abordagem abarca toda a extensão 
do Paranoá e seu desenho flui com notável ‘naturalidade’ ao longo da Orla. Ao 
mesmo tempo, quando trata de cada uma das três áreas solicitadas no Termo de 
Referência como ‘áreas de detalhamento’, demonstra compreender a 
singularidade de cada lugar e exibe clara condição para, na etapa subsequente, 
desenvolver a contento aqueles trechos que são o objeto inicial para a implantação 
da Orla Livre... A Comissão Julgadora acredita que é também pela clareza que a 
equipe demonstra sobre o papel de cada interlocutor neste processo, que desde já 
desenha tão bem esta proposta e confirma a escolha do projeto.”  

É objeto do Plano Urbanístico de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá - Masterplan, 
a orla do Lago Sul e do Lago Norte e de trechos do Plano Piloto, sendo destacadas três 
áreas, duas no Lago Sul e uma no Lago Norte, para o desenvolvimento do projeto básico 
de uso e ocupação, paisagismo e de recuperação ambiental. 

Com este Masterplan, o Distrito Federal atende ao art. 24 do Decreto 33.537/2012 – 
Zoneamento Ambiental da APA do Lago Paranoá, que estabelece que a orla do Lago 
Paranoá, ou seja, a área situada entre o espelho d’água e o limite dos lotes registrados 
em cartório, deve ser objeto de projeto específico que identifique as áreas passíveis de 
ocupação pública, com diretrizes que abranjam os interesses da população em geral e ao 
seu Plano de Manejo, que prevê a elaboração de um Plano de Ocupação ou Plano Diretor 
para a Orla do Lago. 
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Pelo projeto, os pontos de visitação terão sanitários, estacionamentos, pistas de 
caminhada e quiosques. A infraestrutura, definindo os locais de acesso do público, é 
fundamental para evitar danos ambientais. 

A implementação das melhorias, no entanto, ocorrerá gradualmente, pois é preciso 
cumprir etapas de licenciamento urbanístico e ambiental. O projeto foi pensado para ser 
implantado entre 15 a 20 anos. 

 

OS DIAS ATUAIS (2020) 

Atualmente, encontra-se em andamento a recategorização das UCs, a regularização de 
suas poligonais, por meio da realização de Consultas Públicas para a publicação de seus 
atos legais, e a elaboração de seus respectivos Planos de Manejo, a fim de viabilizar a 
maior quantidade de unidades de conservação implantadas.  

A área de estudo, conhecida como Península dos Ministros, está localizada na península 
Sul da Região Administrativa XVI - Lago Sul. Ela é formada pelos braços do Riacho Fundo e 
do Gama e Cabeça de Veado, importantes tributários e formadores do Lago Paranoá. 

 

O PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL – PDOT  

Aprovado pela Lei Complementar nº 803/2009, atualizado pela Lei Complementar nº 
854/2012, o PDOT classifica a área de estudo como Zona Urbana de Uso Controlado I, 
apesar de ser sobreposta aos limites de dois parques. A seguir, são apresentadas as 
diretrizes para a ZUUC I: 

Art. 68. A Zona Urbana de Uso Controlado I é composta por áreas 
predominantemente habitacionais de muito baixa densidade demográfica, com 
enclaves de baixa, média e alta densidades, conforme Anexo III, Mapa 5, desta Lei 
Complementar, inseridas em sua maior parte nas Áreas de Proteção Ambiental – 
APA do lago Paranoá e na Área de Proteção Ambiental das bacias do Gama e 
Cabeça de Veado. 

Art. 69. Na Zona Urbana de Uso Controlado I, o uso urbano deve ser compatível 
com as restrições relativas à sensibilidade ambiental da área e à proximidade com 
o Conjunto Urbano Tombado, observadas as seguintes diretrizes: 

I – manter o uso predominantemente habitacional de baixa densidade 
demográfica, com comércio, prestação de serviços, atividades institucionais 
e equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação; 

II – respeitar o plano de manejo ou zoneamento referente às unidades de 
conservação englobadas por essa zona e demais legislação pertinente; 
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III – proteger os recursos hídricos com a manutenção e a recuperação da 
vegetação das áreas de preservação permanente; 

IV – adotar medidas de controle ambiental voltadas para áreas limítrofes 
às Unidades de Conservação de Proteção Integral e às Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico inseridas nessa zona, visando à manutenção de sua 
integridade ecológica; 

V – preservar e valorizar os atributos urbanísticos e paisagísticos que 
caracterizam essa área como envoltório da paisagem do Conjunto Urbano 
Tombado, em limite compatível com a visibilidade e a ambiência do bem 
protegido. 

Parágrafo único. A aprovação de projetos de fracionamento para instituição de 
condomínios por unidades autônomas do Setor de Mansões Park Way – SMPW, do 
Setor de Mansões Dom Bosco – SMDB, das chácaras do Setor de Habitações 
Individuais Sul – SHIS e do Setor de Mansões do Lago Norte – SMLN fica 
condicionada à consulta prévia ao órgão ambiental distrital, que estabelecerá as 
diretrizes ambientais para a ocupação, quando incidentes sobre Áreas de 
Preservação Permanente e Zonas de Vida Silvestre das APAs. 

Em função das inconsistências jurídicas e imprecisões de várias poligonais dos parques do 
Distrito Federal, divididos na época de elaboração do PDOT (2009) como distritais, 
ecológicos e de uso múltiplo, atualmente, classificados como distritais, ecológicos e 
urbanos, essas áreas de parques não foram consideradas na Seção V, do Capítulo II, do 
Zoneamento, como Áreas de Interesse Ambiental.  

O ZONEAMENTO AMBIENTAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – APA DO LAGO 
PARANOÁ  

Aprovado pelo Decreto nº 33.537/2012, classifica a área de estudo como Subzona de 
Conservação de Vida Silvestre (ZCVS), inserida na Subzona de Ocupação Consolidada do 
Lago (ZOCL).  

A Zona de Vida Silvestre é subdividida na Subzona de Conservação de Vida Silvestre 
(ZCVS), composta por áreas que ainda preservam vegetação nativa significativa, pelas 
áreas com declividade entre 10% e 30%, além das Unidades de Conservação de uso 
sustentável, dos parques ecológicos e de uso múltiplo, sendo esta Subzona destinada à 
conservação dos recursos naturais e à integridade dos ecossistemas, permitido o uso 
sustentável. 

São as seguintes, as diretrizes para a ZCVS: 

Art. 6º Na Subzona de Conservação da Vida Silvestre – ZCVS, conforme o § 2º do 
art. 4º da Resolução CONAMA nº10/88, serão admitidos usos moderados e 
sustentáveis da biota, regulados de modo a assegurar a conservação dos 
ecossistemas naturais, que obedecerão às seguintes diretrizes específicas: 
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I. quaisquer atividades que modifiquem o meio natural ficam condicionadas à 
aprovação do Plano de Manejo da APA do Lago Paranoá e respectivo 
licenciamento ambiental pelo órgão competente; 

II. incentivo à implantação de infraestrutura básica para o turismo ecológico, 
educação ambiental e pesquisa, com a devida anuência dos órgãos ambientais 
competentes; 

III. implantação, nos parques de uso múltiplo, de infraestrutura para o 
desenvolvimento de atividades recreativas, culturais, esportivas, educacionais e 
artísticas; 

IV. recuperação das áreas por meio do plantio de espécies nativas; 

V. as ocupações nesta Subzona devem seguir legislação específica de controle, 
licenciamento, restrição e compensação ambiental pelos órgãos competentes. 

Parágrafo único. Nesta Subzona ficam proibidos: 

I. ocupação de novas áreas; 

II. fracionamentos de lotes; 

III. pesca. 

ANEXO VI – CORREDORES ECOLÓGICOS NA APA DO LAGO PARANOÁ 

 

Figura 28 - Unidades de Conservação e corredores ecológicos da APA do Lago Paranoá, incluindo o Parque 
Ecológico Península Sul (14) e o Parque do Anfiteatro Natural do Lago Sul (7). 
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Os corredores ecológicos indicados no zoneamento consideram as APPs, as Unidades de 
Conservação já implantadas, as Unidades de Conservação criadas por este instrumento, 
áreas especialmente protegidas e as áreas naturais remanescentes existentes na região. 

As Unidades de Conservação já implantadas, as Unidades de Conservação criadas por este 
instrumento, as áreas especialmente protegidas e as áreas com vegetação natural 
significativa terão a função de ilhas para a fauna e flora e deverão ser protegidas devido à 
sua relevância para conectividade dos corredores ecológicos. 

Ficam proibidas as construções ou atividades que degradem as margens do Lago Paranoá, 
em especial os nichos ecológicos da ictiofauna que ocorrem em águas rasas. 

São delimitados cinco eixos principais de ligação para formação de corredores ecológicos 
constituídos principalmente pelos ecossistemas de matas ripárias e fragmentos de 
vegetação relevantes, além da APP do Lago Paranoá:  

1 - entrada pelo Ribeirão do Torto;  

2 - entrada pelo Ribeirão Bananal;  

3 - entrada pelo Ribeirão Gama Cabeça de Veado;  

4 - entrada pelo Córrego Canjerana; e  

5 - entrada pelo Ribeirão Riacho Fundo. 
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SUBZONA DE CONSERVAÇÃO DE VIDA SILVESTRE 

 

Figura 29 -  Subzona de Conservação de Vida Silvestre da APA do Lago Paranoá. 
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O PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DO LAGO PARANOÁ 

Aprovado pela Instrução nº 181, de 17 de outubro de 2012, define um conjunto de ações 
e programas de manejo para a região.  

O Plano de Manejo da APA do Lago Paranoá possui uma estrutura de descrição de 
Programas, seguidos da proposição de subprogramas, quando pertinente:  

PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  

- Subprograma para definição de diretrizes de ocupação de novas áreas 
urbanas.  

- Subprograma para implementação das Unidades de Conservação.  

- Subprograma de desenvolvimento e fomento das áreas de interesse 
turístico e de lazer.  

- Subprograma de monitoramento, gestão integrada e controle dos usos 
específicos da Zona do Espelho d’Água.  

- Subprograma para gestão integrada do mosaico de unidades de 
conservação.  

PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  

- Subprograma de Pesquisas sobre a Ocupação da Zona de Conservação da 
Vida Silvestre.  

- Subprograma de projetos e pesquisa sobre a ictiofauna do Lago Paranoá.  

- Subprograma de georreferenciamento e composição de bancos de dados.  

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

- Subprograma de integração de ações formais em educação ambiental.  

- Subprograma de coleta seletiva de lixo.  

PROGRAMA DE MANEJO DA QUALIDADE DA ÁGUA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS  

- Subprograma de Monitoramento e Informação da Balneabilidade do Lago 
Paranoá e da cota do Lago Paranoá  

- Subprograma de monitoramento e de proposição da minimização do 
assoreamento do Lago Paranoá.  
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- Subprograma de manutenção de nutrientes nas águas do Lago Paranoá;  

- Subprograma de recomposição e reflorestamento de áreas de 
preservação permanente e solos expostos.  

PROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO  

- Subprograma de monitoramento das ocupações em Área de Preservação 
Permanente da orla do Lago Paranoá.  

- Subprograma de monitoramento, remoção, relocação de ocupações e 
recuperação da Zona de Preservação da Vida Silvestre. 

- Subprograma de Monitoramento e Controle da Zona de Ocupação 
Especial do Taquari.  

- Subprograma de monitoramento e contenção das ocupações nas Zonas 
de Ocupação Especial do Paranoá e Varjão.  

- Subprograma Controle da Pesca no Lago Paranoá.  

- Subprograma de Segurança da Navegação, Salvaguarda da Vida Humana e 
Prevenção da Poluição Ambiental por parte de Embarcações.  

- Subprograma de Proteção à Vida Humana.  

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

- Subprograma de monitoramento de qualidade dos recursos hídricos – 
Superficiais / Subterrâneos.  

- Subprograma de monitoramento e preservação das áreas verdes.  

- Subprograma de Monitoramento, Controle e Análise de Processos para 
Mudanças de Destinação de Uso dos Lotes.  

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  

PROGRAMA DE CONTENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS  

PROGRAMA DE SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE  

Os programas apresentam maior ou menor correlação entre si, entretanto alguns 
subprogramas são fortemente relacionados, pois apresentam as mesmas fontes de dados 
ou podem ter as mesmas técnicas aplicadas para implantação. O organograma a seguir 
mostra a correlação entre os programas.  
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As áreas de estudo, por serem constituídas de unidades de conservação, são espaços 
preferenciais para a aplicação da maior parte dos programas e subprogramas de manejo 
propostos, em especial aqueles relacionados à gestão integrada do mosaico de UCs, os 
programas de pesquisas e os programas de educação ambiental. 

 

Fluxograma 1 - inter-relação entre os diversos Programas que compõem o Plano de 
Manejo da APA do Lago Paranoá 

 

O ZONEAMENTO DA APA GAMA E CABEÇA DE VEADO. 

Fica estabelecido o zoneamento da APA em:  

I - Zona de Vida Silvestre;  

II - Zona Tampão.  

Art. 13° - A Zona de Vida Silvestre tem por objetivo a preservação dos ecossistemas 
naturais da biota nativa, inclusive das espécies raras ou ameaçadas de extinção na região, 
as coleções hídricas e demais recursos naturais existentes.  

Art. 14° - A Zona Tampão tem por objetivo o disciplinamento da ocupação das áreas que 
contornam a Zona de Vida Silvestre, visando garantir que atividades nestas áreas não 
venham a amparar ou comprometer a preservação dos ecossistemas, biota e demais 
recursos naturais da Zona de Vida Silvestre.  

Art. 15° - Integram a Zona de Vida Silvestre da APA as áreas localizadas dentro do 
polígono cujo perímetro está escrito no Anexo II deste Decreto.  
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Art. 16° - Integram a Zona Tampão todas as áreas compreendidas nos limites desta APA 
não incluídas na Zona de Vida Silvestre.  

Art. 21° - São considerados usos compatíveis e merecedores de incentivo na Zona de Vida 
Silvestre as seguintes atividades:  

I - pesquisa ecológica, florestal, botânica, zoológica, limnológica e de manejo do 
ecossistema e dos recursos naturais locais, inclusive educação ambiental;   

II – restauração de áreas perturbadas.  

Art. 23° - Ficam restritas e sujeitas à autorização do Conselho Supervisor da APA as 
seguintes atividades realizadas na Zona Tampão:  

I - exploração de cascalho, areia, argila, terra e pedras;   

II - instalação de indústrias;  

III - expansão, parcelamento e adensamento da área urbana e rural;   

IV - abertura de estradas e obras de terraplenagem barragens e aterros;  

V - uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, condicionado ao uso do Receituário 
Agronômico e ao acompanhamento da EMATER/DF;   

VI - uso de fogo na vegetação nativa e em culturas;  

VII - expansão das áreas com culturas de ciclo curto;   

VIII - apicultura;  

IX - aquicultura;  

X - pecuária.  

Art. 24° - As seguintes atividades deverão ser incentivadas na Zona de Tampão:  

I - culturas perenes;  

II - silvicultura;  

III - agricultura biológica ou orgância;  

IV - culturas de plantas nativas da região;  

V - educação ambiental;   

VI - lazer e turismo;   
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VII - recuperação de áreas alteradas, principalmente erodidas;  

VIII - restauração de matas de galerias;   

IX - pesquisa agrícola e florestal e de impacto ambiental;   

X - desenvolvimento de tecnologias não poluentes.   

 
O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL 

Aprovado pela Lei nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019, classifica a área de estudo como 
Subzona 4 da Zona Ecológica-Econômica de Dinamização Produtiva com Equidade (SZDPE 
4).  

A Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 4 - SZDPE 4 é destinada 
prioritariamente à promoção das atividades N3 relacionadas à cultura e ao turismo, 
compatíveis com a preservação do Patrimônio Histórico Nacional e a proteção do Lago 
Paranoá, resguardadas a quantidade e a qualidade das suas águas e seus usos múltiplos, 
por meio do controle da impermeabilização do solo e da proteção de nascentes e corpos 
hídricos. 

As Atividades Produtivas de Natureza 3 - N3 são atividades em ambientes que não 
dependam diretamente da manutenção do Cerrado, relacionadas a comércio e serviços 
como educação, saúde, telecomunicações, transporte e turismo. 

São diretrizes para a SZDPE 4: 

I - o incentivo à criação de atividades econômicas N3, com a implantação de 
circuitos turísticos, esportivos e gastronômicos, especialmente o turismo cívico e 
arquitetônico, articulado com a preservação do patrimônio histórico; 

II - a eliminação progressiva do uso de agrotóxico em APP do reservatório do Lago 
Paranoá e de seus tributários; 

III - a recomposição e conservação dos córregos e tributários do Lago Paranoá e 
das respectivas matas ciliares e de galeria; 

IV - o estabelecimento de mecanismos econômicos voltados à redução do 
consumo de água residencial; 

V - a implantação da infraestrutura de saneamento ambiental necessária para a 
garantia da qualidade e quantidade de água nos córregos tributários do Lago 
Paranoá, especialmente o da Unidade Hidrográfica do Riacho Fundo. 
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – ZEE-DF.  

 

Figura 30 -  mapa das Unidades de Conservação do Distrito Federal. ZEE-DF, 2012 

Os corredores ecológicos, definidos pelo ZEE-DF, são constituídos de 3 zonas: 

I - Zona Suçuarana: composta pelas unidades de conservação de proteção integral 
e remanescentes florestais e savânicos de Cerrado; 

II - Zona Lobo-Guará: composta pelas unidades de conservação de uso sustentável 
e remanescentes florestais e savânicos e por áreas com potencial para 
recuperação; 

III - Zona Sagui: composta por remanescentes de Cerrado com algum grau de 
intervenção e potencial para recuperação, inclusive em ambientes urbanos. 

A área de estudo pode ser classificada como corredor da Zona Sagui, por constituir Zona 
de Vida Silvestre da APA do Lago Paranoá. 
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PESQUISA DISTRITAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS - LAGO SUL - PDAD 2016 

Histórico da Região Administrativa – Lago Sul - RA XVI 

O núcleo urbano intitulado Lago Sul iniciou-se com a construção de casas para servir de 
residências aos diretores da Companhia Urbanizadora da Nova Capital – Novacap. Foi 
criada como Região Administrativa por meio da Lei nº 643/94 e regulamentada pelo 
Decreto nº 15.515/94. 

O nome da Região Administrativa do Lago Sul (Figura 29) originou-se da própria posição 
geográfica da área, que fica à margem sul do Lago Paranoá. A RA está dividida em Setores 
de Habitação Individual Sul - SHIS, formados por quadras do lago (QL) e quadras internas 
(QI), Mansões Urbanas Dom Bosco e Estaleiros - MUDB, Aeroporto Internacional Juscelino 
Kubitschek, Base Aérea de Brasília e Campo Experimental Água Limpa da Universidade de 
Brasília e vários condomínios que surgiram ao longo dos últimos anos. 

O Lago Sul conecta-se ao Plano Piloto por meio de três pontes: Costa e Silva e das Garças, 
com saída para a Asa Sul. A Ponte JK, que tornou-se um ponto turístico do DF, tem saída 
para a Asa Norte. 

A RA conta com alguns centros comerciais, escolas públicas e privadas, postos de saúde, 
hospitais particulares, restaurantes e áreas de lazer como a Ermida Dom Bosco, o Jardim 
Botânico de Brasília e o Pontão do Lago Sul. Neste último, localizam-se vários 
restaurantes, bares, quiosques e parquinhos. 

No Lago Sul, concentram-se as maiores rendas per capita do Distrito Federal e o maior 
número de piscinas por habitante do Distrito Federal. A realidade do local revela o abismo 
social existente no Distrito Federal, quando é comparada com as áreas mais pobres, 
ostentando o maior nível de desigualdade e a maior concentração de renda, em termos 
socioespaciais.  

O Lago Sul tem uma população urbana estimada, em 2016, de 29.346 habitantes, ano da 
Pesquisa por Amostra de Domicílios na Região Administrativa.  
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Figura 31 - Região Administrativa XVI – Lago Sul. Fonte: PDAD 2016. 

 

Resumo dos Resultados 

A PDAD/2016 contabilizou um total estimado de 9.491 domicílios urbanos no Lago Sul, 
com construções permanentes e predominância de casas. 

No Lago Sul, a totalidade dos domicílios conta com o fornecimento de energia elétrica 
pela rede geral, 99%, com abastecimento de água, 96%, e com serviço de coleta de lixo. O 
Lago Sul tem uma população urbana estimada em 29.346 habitantes. Destes, 46,51% 
encontram-se na faixa etária de 25 a 59 anos. Crianças, na faixa de zero a 14 anos, somam 
9,25%, e os idosos representam 34,02%. 

No ano de 2013, a população era de 30.629 que, ao comparar com a PDAD/2016, tem-se 
uma Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual (TMGCA), no período, de -1,42%, 
indicando um decréscimo da população local, em função do falecimento da população 
mais velha e da migração dos seus filhos A maioria da população é constituída por 
pessoas do sexo feminino, 51,68%. 

A renda domiciliar apurada na localidade é considerada a mais alta do DF, 26,81 salários 
mínimos mensais, e a per capita, de 9,22 SM. 

Comparando os dados das PDADs de 2011, 2013 e 2016, no quadro abaixo, observa-se 
que no número médio de pessoas por domicílio e no número de analfabetos da 
população, houve decréscimo em 2016. 
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Com relação à condição econômica, a renda real, domiciliar e per capita, também mostra 
decréscimo em 2016. Houve um acréscimo no percentual da escolaridade, número de 
automóveis e TV por assinatura na própria região. 

O Coeficiente de Gini em 2016 é de 0,370, apresentando aumento da desigualdade em 
relação a 2013 e 2011. 

Tabela 3 - evolução de Indicadores Socioeconômicos – Lago Sul - 2011/2013/2016 

 

Fonte: Codeplan - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD – 2011/ 2013/ 
2016 

*A preços de julho de 2016 corrigidos com IPCA. 
 

PROJEÇÕES E CENÁRIOS PARA O DISTRITO FEDERAL 

Análises prospectivas populacionais, habitacionais, econômicas e de mobilidade  

Perspectivas Demográficas - 2015 a 2025 

De acordo com a revisão das projeções populacionais analisadas pela CODEPLAN, a 
população residente no Distrito Federal estimada em 2,85 milhões habitantes, em 2015, 
passará para 3,24 milhões, em 2025. O incremento populacional será de pouco mais de 
390 mil habitantes em dez anos. Embora a projeção indique aumento do contingente 
populacional, a taxa de crescimento média anual será decrescente. De acordo com as 
projeções, a taxa passará de 1,54% ao ano, entre 2010 e 2015, para 1,20%, entre 2020 e 
2025. Portanto a população total do Distrito Federal tenderá a crescer, contudo em um 
ritmo menor para o período analisado (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: população total e taxa de crescimento média anual. Distrito Federal. 2010-2025. 

 

Fonte: IBGE, Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade: 2010-2060, 
(Tabela Distrito Federal). 

Nota: Para a taxa de crescimento média anual da população, utilizou-se o modelo de 
crescimento geométrico, dado pela expressão Pt=P0(1+r)t, na qual r é a taxa de 
crescimento, Pt é a população no momento t e P0 é a população no momento inicial. 

 

A estrutura etária 

Os três grupos etários que representam etapas do curso da vida, cujas demandas por 
políticas públicas são especificamente: a infância e o início da adolescência (de zero a 14 
anos); a juventude (de 15 a 29 anos) e as idades adultas (de 30 a 59 anos), que se 
caracterizam por serem idades reprodutivas e de maior expressão da atividade 
econômica; e os idosos (60 anos e mais). Os dois grupos de idades extremos, de zero a 14 
anos e 60 anos e mais, são considerados, na análise de estruturas etárias, como 
dependentes, e o grupo etário intermediário (15 a 59 anos) como potencialmente ativo 
economicamente (PEA = População Economicamente Ativa).  

As tendências de distribuição da população nos três grandes grupos etários indicam que a 
Razão de Dependência alcançará seus menores valores no período, característica do 
chamado Bônus Demográfico. O Bônus, que é resultado do processo de transição 
demográfica, com a queda das taxas de fecundidade e, consequente, redução do número 
de nascimentos, tem sido apontado como um momento de oportunidade para as 
sociedades. É um momento de grande capacidade produtiva, pois o maior contingente 
populacional encontra-se entre as idades de 15 a 59 anos; e de menor pressão de 
demandas dos grupos etários dependentes. Por um lado, se a pressão do aumento da 
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população da base da pirâmide é reduzida, a sociedade não necessitaria ampliar a 
cobertura de políticas sociais destinadas à infância e adolescência, por outro, a demanda 
por políticas de atenção à população idosa ainda não constituiria um grande peso para a 
sociedade. 

Gráfico 2: população por sexo e idade (em %). Distrito Federal. 2010-2025. 

 

Fonte: IBGE, Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade: 2010-2060, 
(Tabela Distrito Federal). 

Os dados acima demonstram que chamado Bônus Demográfico, período em que há a 
redução da pressão dos dependentes de 0 a 14 anos, com a queda das taxas de 
fecundidade e, consequente, redução do número de nascimentos, antes do aumento das 
demandas dos idosos, de 60 anos e mais, tem sido apontado como um momento de 
oportunidade para as sociedades, mas não foi aproveitado no país, e nem no DF, por falta 
de investimentos em educação e preparação da PEA para a atividade produtiva.  
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Tabela 4 - população total e indicadores de estrutura e dinâmica demográficas. Distrito Federal, 2010-2025. 

 

Fonte: Dados das Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade: 2010-2060 
publicados pelo IBGE. Elaboração: DIPOS/Codeplan. 

Pelo contrário, observa-se que, em 2025, a Razão de Dependência volta a aumentar, com 
o peso da população idosa. De fato, o Índice de Envelhecimento indica que, em 2025, 
para cada 100 pessoas em idades menores que 15 anos, haverá 75 idosos, mais que o 
dobro do valor registrado em 2010. Os ritmos de crescimento diferenciados por 
segmento etário deixam claro que a população do Distrito Federal envelhece 
rapidamente: enquanto a população com menos de 15 anos de idade apresenta taxas de 
crescimento médias anuais negativas a partir de 2010 (ou seja, essa população 
decrescerá), a população com 60 anos ou mais de idade cresce muito rapidamente, com 
taxas superiores a 5% ao ano em todo o período. 

Essa realidade implicará na necessidade de políticas públicas voltadas para a atenção e 
assistência ao idoso, sobrecarregando o sistema previdenciário e assistencial já tão 
conhecidamente exaurido.  

As altas taxas de desemprego, durante o chamado período de Bônus Demográfico, 
desperdiçaram um momento crucial para o desenvolvimento nacional, quando a 
população economicamente ativa deveria ter acumulado riquezas e produzido 
infraestrutura social e econômica para o país atravessar os momentos de envelhecimento 
de sua população.  

O Lago Sul apresenta as maiores taxas de envelhecimento da população do DF, indicando 
a necessidade de infraestrutura e serviços adaptados para essa realidade demográfica, 
em todos os espaços públicos e privados.  
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Perspectivas educacionais e o cenário de saúde no período de 2018-2025.  

Duas tendências devem marcar a dinâmica demográfica futura do Distrito Federal: a 
redução do ritmo de crescimento da população e o envelhecimento de sua estrutura 
etária. Essas transformações terão impactos importantes nas áreas de educação e saúde.  

Na área da educação, ao comparar a população projetada para as faixas etárias 
correspondentes às etapas de ensino da educação básica, verifica-se que será necessário 
ampliar, sobretudo, o atendimento da creche na educação infantil e do ensino médio. 

Quanto à área da saúde, a reorganização dos serviços de atenção à saúde com a política 
de fortalecimento da Atenção Básica exigirá um esforço para prover os recursos humanos 
necessários para a cobertura de 70% da população do Distrito Federal pela Estratégia 
Saúde da Família. Além disso, ao considerar somente as mudanças na estrutura etária da 
população, observa-se o aumento da demanda de atenção à população idosa por serviços 
de média e alta complexidade, como demonstrado pela evolução da quantidade de leitos 
gerais necessários. 

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE POLIGONAL 

Para definição da poligonal do Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Garça Branca, o Brasília 
Ambiental realizou uma primeira vistoria no dia 11/03/2022, objetivando ampliar os 
conhecimentos da área. Posteriormente, em 03/06/2022, foi realizada uma reunião na 
Administração do Lago Sul entre analistas do Brasília Ambiental, moradores da QL-18 e 
servidores da referida administração, a fim de explicar os critérios que seriam adotados 
para definição da proposta de poligonal.  

Durante a reunião, o Brasília Ambiental citou as premissas que seriam adotadas, 
especialmente a inclusão de áreas públicas e a sobreposição com a Zona de Vida Silvestre 
da APA Gama Cabeça de Veado. Ficou acordado que os analistas do Brasília Ambiental e 
os consultores da FUNATURA realizariam uma nova vistoria na área e que todos os 
presentes na reunião e demais moradores interessados poderiam participar. 

No dia 24/06/2022, o Brasília Ambiental, FUNATURA e moradores da QL-18 realizaram 
uma nova vistoria na área (Figura 32) com a finalidade de aumentar os conhecimentos do 
local e visitar áreas que não foram contempladas na primeira vistoria.  



84 
 

 

Figura 32 – Vistoria realizada na área por servidores do IBRAM e Consultores da FUNATURA, acompanhados 
dos moradores da QL-18 do Lago Sul. 

Concluída a fase de vistorias, o Brasília Ambiental adotou algumas premissas para a 
definição de poligonal do RVS Garça Branca. Dentre elas destacam-se:  

 Aproveitamento do arcabouço jurídico existente e consolidação e apropriação do 
senso comum, a fim de que as proposições de delimitação encontrem amparo na 
realidade jurídica do Distrito Federal e fática local; 

 Abrangência dos remanescentes naturais em bom estado de conservação, focos 
dos objetivos de criação de cada uma das UCs;  

 Eliminação ou diminuição do conflito socioambiental local, a fim de facilitar ações 
futuras de gestão e manejo da cada uma dessas Unidades de Conservação; 

 Exclusão de infraestrutura de lotes escriturados do interior das poligonais 
propostas para as UCs. Quando o lote estiver desocupado e apresentar relevância 
ambiental, será solicitada a desconstituição; 

 As áreas públicas de afastamentos entre os lotes escriturados e os limites das UCs 
devem ser preferencialmente destinadas à passagem de pedestres, instalação de 
redes de infraestrutura, circulação de serviço, aceiro para prevenção de incêndios 
florestais ou outro uso, a critério do poder público, ouvida a população residente; 

 Devido processo legal, em obediência plena ao estabelecido na legislação que 
versa sobre Unidades de Conservação e Consultas Públicas de Unidades de 
Conservação;  
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 Busca do interesse coletivo, mesmo que eventualmente sejam atingidos 
interesses particulares, legítimos ou não; 

 Inaplicabilidade da teoria do fato consumado no Direito Ambiental (Súmula 631 
do STJ);  

 Inexistência de usucapião em terras públicas (§ 3º, art. 183 e 191 da CF/1988). 

 Análise de imagens de satélites recentes; 

 Planos de manejos das APAS Gama Cabeça de Veado e Lago Paranoá. 
 

Concluída a fase de análise das premissas, a Gerência de Regularização Fundiária do 
Brasília Ambiental no cumprimento de suas atribuições, elaborou uma proposta de 
poligonal de 119,44 hectares (Figura 33). Esta proposta reduziu em 16,35 hectares e 
22,81 hectares em relação à primeira poligonal esquemática e a poligonal esquemática de 
2015, respectivamente. 
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Figura 33 – Mapa da proposta de poligonal do Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca. 

Considerando que os limites propostos incorporam áreas com elevado grau de 
conservação, áreas de preservação permanente e áreas públicas, o que possibilita o fluxo 
gênico de várias espécies, pode-se inferir que a poligonal proposta para o RVS Garça 
Branca atende aos requisitos técnicos previstos na Lei Complementar nº 827/2010, 
conforme estabelece o § 1º do Art. 13 da Lei Complementar nº 827/2010. 

Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger os ambientes naturais 
onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou 
comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 
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§ 1º O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que 
seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e o dos 
recursos naturais do local pelos proprietários. 

§ 2º Na hipótese de incompatibilidade entre os objetivos da unidade e as atividades 
privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às condições estabelecidas pelo 
órgão responsável pela administração de unidades de conservação com a finalidade de 
coexistência do Refúgio de Vida Silvestre 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 está sujeita às condições e restrições estabelecidas por 
este, bem como àquelas previstas 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 da área, 
quando for de propriedade particular, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 5º O plano de manejo do Refúgio de Vida Silvestre constituído por áreas particulares 
será elaborado pelos 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. 

Ressalta-se que a proposta de poligonal ora apresentada possui áreas públicas e áreas 
particulares, tendo em vista que o § 1º do Art. 13 da Lei Complementar nº 827/2010, 
permite a inclusão de áreas privadas. Nesse sentido, cabe esclarecer que o Brasília 
Ambiental entendeu que as referidas áreas inseridas nos limites da proposta são 
compatíveis com os objetivos do RVS, uma vez que a utilização por parte dos 
proprietários do Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília - Nossa Senhora de Fátima 
atende aos objetivos da referida unidade de conservação.  

Por fim, conclui-se que a proposta de limites foi elaborada com base em critérios 
técnicos, atendendo aos requisitos legais, permitindo que o Brasília Ambiental promova a 
consulta pública para discussão e apresentação da proposta de poligonal do Refúgio de 
Vida Silvestre Garça Branca. 

Durante todo período da realização da consulta pública, o Brasília Ambiental recepcionará 
e analisará todas as contribuições enviadas pelos interessados. As sugestões e 
contribuições tecnicamente viáveis serão incorporadas ao processo, garantindo o 
aprimoramento dos limites propostos, de modo que o RVS Garça Branca cumpra os 
objetivos previstos na Lei Complementar nº 827/2010. 
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