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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Implantação de Unidades de Conservação e Regularização Fundiária

Gerência de Regularização Fundiária

 

Parecer Técnico n.º 37/2022 - IBRAM/PRESI/SUCON/DIPUC/GEREF  

1. INTRODUÇÃO

O presente Parecer Técnico tem como obje�vo avaliar o estudo técnico para definição da poligonal do Refúgio de Vida Silvestre Garça
Branca e demais  documentos técnicos inseridos no processo para verificar se o mesmo encontra-se habilitado para a próxima fase, ou
seja, a realização da consulta pública para que seja apresentada e discu�da junto com os interessados a proposta de limites (poligonal)
da referida Unidade de Conservação (UC).

As contribuições da sociedade durante todo processo de consulta pública servirá como subsídio para o Ins�tuto Brasília Ambiental
avaliar a manutenção ou refinar os limites do Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca, de modo que as contribuições tecnicamente e
juridicamente viáveis possam ser incorporadas à proposta.

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 Administra�va 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
Administra�va XVI – Lago Sul”.

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 UC.

 

2. ANÁLISE

Inicialmente, cabe informar que a proposta de poligonal preliminar do RVS Garça Branca foi apresentada em reunião realizada no dia 06
de junho de 2022 aos representantes dos moradores da QL 18, da Administração Regional do Lago Sul pelos servidores do Ins�tuto
Brasília Ambiental, conforme verifica-se na lista de presença (SEI 89551574).

A referida proposta foi apresentado por meio de projeção em tela, a proposta de poligonal inicial de todo este trabalho iniciado em
2015, conforme se vê pela leitura das Informações Técnicas ns. 509.000.007/2015 - COUNI/SUGAP e 509.000.013/2015 - COUNI/SUGAP
(cópias em 81949098 e 81949340), qual seja, a poligonal esquemá�ca presente no Mapa Ambiental de 2014 do Brasília Ambiental,
considerada neste e em diversos outros trabalhos como ponto de par�da para definição da poligonais a serem levadas para consulta
pública. Assim, se valeu então da proposição da poligonal de 2015 como sendo o ponto de par�da para a retomada dos trabalhos de
Consulta Pública.

O obje�vo da apresentação dessa poligonal de 2015 inicial foi de construir e jus�ficar uma proposta atual, visto que se passaram cerca
de 7 anos desde a úl�ma vez que o Brasília Ambiental discu�u tal área protegida junto à sociedade, para a definição de limites para ser
levado à consulta pública já com ciência dos moradores da QL 18.

Após debate entre os moradores da QL 18 e dos representantes do Ins�tuto Brasília Ambiental foi explicado que o ponto de par�da para
definição atual de uma poligonal para o RVS Garça Branca se daria a par�r da poligonal de 2015 considerando os efeitos do uso dos
limites da Zona de Vida Silvestre (ZVS) da APA Bacias do Gama e Cabeça de Veado, uma vez que segundo o zoneamento ambiental dessa
APA, a existência desse zoneamento nessa área, indiferente da existência do RVS, por si só deveria inibir uma série de a�vidades e usos
correntes na região. Outra base de dados empregada foi as áreas de preservação permanente das drenagens e do Lago Paranoá, assim
como também as faixas de domínio das rodovias locais. 

De acordo com o Decreto nº 9.417/1986 que criou a APA Bacias do Gama e Cabeça de Veado foi definida uma Zona de Vida Silvestre no
seu ar�go 12, vejamos:

 

Art. 12° - Fica estabelecido o zoneamento da APA em:
I - Zona de Vida Silvestre;

II - Zona Tampão.
Art. 13° - A Zona de Vida Silvestre tem por obje�vo a preservação dos ecossistemas naturais da biota na�va,
inclusive das espécies raras ou ameaçadas de ex�nção na região, as coleções hídricas e demais recursos naturais
existentes.

 

O Art. 21 do referido decreto, definiu os usos compa�veis para serem desenvolvidos na Zona de Vida Silvestre.

 

Art. 21° - São considerados usos compa�veis e merecedores de incen�vo na Zona de Vida Silvestre as seguintes
a�vidades:
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.

 

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/13131/Decreto_9417_21_04_1986.html
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Conforme observa-se no referido ato norma�vo, fica devidamente comprovado que a restauração de áreas perturbadas por ações
antrópicas, como as que ocorrem na margem do Lago Paranoá, localizadas entre a Área de Preservação Permanente - APP e os lotes
registrados da QL - 18 do Lago Sul, encontra-se devidamente amparada pela legislação vigente. Ressalta-se que com exceção dessa área,
o restante da área vistoriada e objeto da Informação Técnica nº 8 (SEI 81971415) encontra-se em excelente estado de conservação.

Além dos ar�gos que disciplinam as a�vidades que podem ser desenvolvidas na Zona de Visa Silvestre, o Plano de Manejo da APA Bacias
dos Rios Gama e Cabeça de Veado (Disponível em: Plano de Manejo) lista uma série de ações que devem ser desenvolvidas pelo orgão
gestor da Unidade de Conservação, dentre as quais destacam-se:

 

9ª AÇÃO DE MANEJO – Adequação ambiental das áreas públicas em Zonas de Vida Silvestre, de modo que
estas exerçam a função de Preservação (grifo nosso). Definição das 37 áreas de preservação e de conservação
da vida silvestre nas áreas par�culares com a promoção da adequação ambiental em cada caso especifico. Essa
tarefa ficará a cargo da Secretaria de Parques e Unidades de Conservação, em ar�culação com os demais órgãos
responsáveis pela polí�ca ambiental do DF, e deve produzir um relatório pormenorizado das ações de adequação
para apreciação do Conselho Gestor da APA no prazo de 1 (um) ano.
 

A figura 1 ilustra as poligonais esquemá�cas em 2014 (a esquerda) e em 2015 (ao centro) e a atual proposta de poligonal de 2022 (a
direita) que será apresentada na consulta pública. Observa-se que houve uma evolução da proposta, uma vez que foi desconsideradas
as áreas ocupadas, ou seja, todos os lotes devidamente regularizados.

 

Figura 1: Área proposta em 2014 (lado esquerdo) área proposta em 2015 (no centro) e atual proposta de 2022 que será apresentada na consulta pública (lado

direito) .

 

É de notar que a atual proposta não abarca nenhuma área privada na QL-18 ao tempo em que atende aos pleitos locais de afastamento
da poligonal dos lotes escriturados, respeita os limites da ZVS da APA Gama Cabeça de Veado. Os recuos dos lotes registrados foram em
média de 40 metros nas pontas de picolé da QL-18. Importante ressaltar que na ocasião foi informado que tal afastamento entre a
proposta e a UC devem ser preferencialmente des�nados à passagem de pedestres em trabalhos de gestão, manejo, monitoramento
e fiscalização, 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.

Também foi dito na reunião que há a possibilidade de ampliar a UC ao longo do espelho do Lago Paranoá, no intuito de inibir a pescaria
massiva e incomodante aos moradores, conforme nos foi relatado na reunião; não obstante, tal possibilidade tem de ser verificada junto
à PM Lacustre e Marinha, entes que cuidam dessa porção territorial.

Concluída toda fase de debate com os moradores da QL-18, se iniciou os trabalhos de campo, com presença de representações destes
moradores, a fim de verificar in loco a importância ecológica da região, principalmente seu papel como corredor ecológico, assim como
interpretar e verificar em campo as pressões que vem sofrendo a área, com destaque à entrada co�diana de pescadores na região do
estuário e a incorporação de parcela significa�va de suas áreas públicas entendidas equivocadamente como associada ao lote no
inexistente conceito, legalmente falando, de área verde.

Enfa�za-se que a ocupação de área pública ao longo da QL-18 é de grande monta, tendo cercas impedi�vas de acesso à área pública, os
servidores e moradores que par�ciparam da vistoria de campo no dia 24/06/2022 só �veram acesso a uma das áreas públicas cercadas,
por meio de um lote na via do Conjunto 1 que não possui habitações domiciliares, e isso só foi possível graças ao morador vizinho que
abriu o cadeado do portão da propriedade (Figura 2). Visualmente em imagens de satélites já se pode afirmar o quanto são significa�vas
estas ocupações, mas para se evidenciar obje�vamente, fez-se o calculo delas em ambiente de Sistema de Informação Geográfica - SIG.

https://www.ibram.df.gov.br/bacias-do-gama-e-cabeca-de-viado/
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Figura 2 - Par�cipantes da vistoria numa das áreas públicas localizadas às margens do Lago Paranoá.

 

Como resultado do SIG, temos que dos 140 lotes da QL-18, 22 (15,71%) ocupam áreas públicas ao longo da proposta em trabalho. Neles
temos uma média ocupada de cerca de 10x do tamanho do lote par�cular em relação à área par�cular tomada exclusivamente para si,
tendo as duas maiores delas uma relação de 26 e 23x do tamanho dos lotes que pertencem de fato ao proprietário. Tais números são
deveras impressionantes, e poderiam ser ainda maiores se entrasse no cálculo do SIG de área ocupada as APPs do Lago Paranoá. Elas
até poderiam entrar nessa conta, pois muito delas estão ainda ocupadas, muito embora a região seja adjacente à ÁREA 2 do Relatório
Final do Grupo de Trabalho do Plano Urbanís�co de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá, conforme previsto no Relatório SEI-GDF
n.º 4/2020 - SEDUH/GAB (cópia em 89903736), de 02 de março de 2020.

Sobre o mencionado Relatório Final de 2020, como não poderia deixar de ser, o mesmo tem sido considerado nestes trabalhos também,
principalmente em seus aspectos rela�vos à ÁREA 2, visto que a mesma é definida como "área pública entre a SHIS QL20 a QL22, na
Região Administra�va do Lago Sul-RA XVI", prevendo nela "projeto de sistema viário, acessibilidade e paisagismo". Logicamente que as
duas primeiras infraestruturas citadas, de uso cole�vo, certamente são interessantes de serem implantadas na orla pública do Lago
Paranoá, mas smj, não poderão em sua totalidade serem estendidas ao RVS Garça Branca, dada sua categoria prote�va e a intenção de
conservação visa proteção da fauna e flora local, assim como garan�r o sossego dos moradores lindeiros à área protegida.

Em relação à manifestação da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP informa-se que o IBRAM realizará as trata�vas com esta
companhia durante o processo de consulta pública por via administra�va pelo SEI e por meio de reuniões técnicas (presenciais ou
online), uma vez que em 2015 foi diagnos�cado que três lotes do Setor de Mansões Dom Bosco - SMDB (lote 10, cj. 1, lote 9, cj. 2 e lote
3, cj. 8) incidiam total ou parcialmente sobre as APPs e ZVS da APA Gama e Cabeça de Veado (área verde clara na figura 3 abaixo).
Atualmente dois destes lotes estão edificados, conforme se vê na figura 3, remanescendo um deles sem nenhuma ocupação, sendo
este o mais gravoso em termos de sua localização em áreas protegidas por Lei:
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Figura 3: Lotes registrados (linha vermelha) na proposta (verde).

 

Apesar do Brasília Ambiental ter excluído as faixas de domínio da DF-025 (figura 4) dos limites do RVS Garça Branca, o DER/DF será
consultado para que eles se manifestem sobre a exclusão das faixas de domínio da atual proposta (Figura 5).

 

Figura 4: Faixas de domínio (linha vermelha) na proposta (amarela).

No intuito de ampliar a par�cipação dos interessados na discussão da definição de poligonal do RVS Garça Branca, o Ins�tuto Brasília
Ambiental iniciou as trata�vas com os representantes do Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília - Nossa Senhora de Fá�ma por
meio de três e-mails (95859497, 95859866 e 95860067). O obje�vo dos e-mails era marcar uma reunião para discu�r a inclusão da área
de preservação permanente e áreas desocupadas do seminário nos limites do RVS Garça Branca, considerando o bom estado de
conservação da área e a compa�bilidade da presença de áreas par�culares em Refúgio de Vida Silvestre.

Depois de várias tenta�vas, a reunião entre o IBRAM e os representantes do Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília - Nossa
Senhora de Fá�ma ocorreu no dia 14/10/2022, na sede do Brasília Ambiental, durante a reunião foi apresentada a proposta de limites
do RVS Garça Branca aos representantes do seminário, após algumas ponderações de ambas as partes chegou-se a uma proposta de
poligonal tecnicamente viável do ponto de vista jurídico e ambiental, conforme observa-se na figura 5. A proposta  de poligonal (mapa)
foi enviada aos representantes do Seminário por meio de aplica�vo de mensagens, os mesmos pediram um prazo de uma semana para
dá um retorno ao Ins�tuto Brasília Ambiental.

Tendo em vista que os representantes do Seminário não responderam a mensagem, o Brasília Ambiental dará con�nuidade ao
andamento do processo, uma vez que o Seminário terá oportunidade de se manifestar durante todo processo de consulta pública, não
ocasionando nenhum prejuízo a en�dade. A regulamentação da Consulta Pública está prevista na Instrução nº 650, de 13 de outubro de
2017, que dispõe sobre procedimentos administra�vos para a realização de consulta pública para a criação, recategorização, ampliação
e desafetação de Unidades de Conservação Distritais.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/324567b738ee4a1083e927586bc4b2fa/Instru_o_650_13_10_2017.html
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Concluída análise detalhada do estudo técnico para definição da poligonal do RVS Garça Branca, observa-se que o mesmo encontra-se
em consonância com Art. 21 da Lei Complementar nº 827/2000, portanto o processo encontra-se habilitado para apresentação da
proposta de poligonal em consulta pública. É importante esclarecer que para definição de poligonal de uma Unidade de Conservação já
criada,  que a referida lei não menciona a obrigatoriedade de realização de estudo técnico, mas mesmo assim o IBRAM optou pela sua
elaboração no sen�do de enriquecer a discussão técnica da proposta.

Além dos aspectos administra�vos e técnicos relacionados às consultas aos diferentes atores, o presente parecer emi�rá manifestação
relacionado ao estudo técnico para definição da poligonal do RVS Garça Branca (SEI 97302088), para verificar se o mesmo atende aos
requisitos técnicos necessários para realização da consulta pública.

 

No estudo técnico foram adotadas as seguintes algumas premissas para a definição de poligonal do RVS Garça Branca:

- 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 fá�ca local;

- Abrangência dos remanescentes naturais em bom estado de conservação, focos dos obje�vos 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 es�ver
desocupado e apresentar relevância ambiental, será solicitada a descons�tuição;

-  As áreas públicas de afastamentos entre os lotes escriturados e os limites das UCs devem ser preferencialmente
des�nadas 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;

- Busca do interesse cole�vo, mesmo que eventualmente sejam a�ngidos interesses par�culares, legí�mos 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;

- Adequação da proposta em consonância com a Lei de criação do Parque Ecológico Garça Branca e reunião com
representantes do Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília - Nossa Senhora de Fá�ma.

- Perfaz uma área total de 135,07 ha com perímetro total de 12.860 m, calculados em SIRGAS 2000, zona 23 sul,
 distribuídos da segunite forma:

Módulo 1 - 46,17 ha  (próximo ao Lago Paranoá);

Módulo 2 - 69,60 ha (ao longo do Córrego Mata-Gado);

Módulo 3 - 19,30 ha (ao longo do Córrego do Cocho). 
 

Essa premissas subsidiaram a elaboração da proposta de poligonal do RVS Garça Branca que será apresentada na consulta
pública (Figura 5).
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Figura 5 - Proposta de poligonal do RVS Garça Branca que será apresentada na Consulta Pública, os três módulos totalizam 
135,07 hectares.

 

 

3. CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS FINAIS

 

Considerando o excelente estado de conservação das áreas não ocupadas e da necessidade de recuperação de algumas áreas ocupadas
na zona de refúgio de vida silvestre da APA Bacias dos Rios Gama e Cabeça de Veado e Áreas de Preservação Permanente;

Considerando que houve o refinamento de limites com base em imagens atualizadas e nas propostas esquemá�cas anteriores;

Considerando que o Brasília Ambiental con�nuará dialogando com DER/DF, a TERRACAP, o Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília -
Nossa Senhora de Fá�ma, moradores da QL 16 e 18 do Lago Sul e demais interessados no sen�do de aperfeiçoar a proposta de limites
quando necessária;

E considerando todo o exposto, a GEREF se manifesta pela aprovação do Estudo Técnico (SEI 97302088) e da poligonal (Figura 5)
construída com o devido apoio da Funatura pelo Projeto Conserva Cerrado, a ser objeto de Consulta Pública para definição de poligonal
do Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca, uma vez que o estudo técnico, a categoria e os limites propostos neste Parecer atendem aos
obje�vos da Lei Complementar nº 827/2010 e reduz os conflitos sociais, econômicos e ambientais.

 

Este é o parecer no qual submetemos à apreciação superior e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.
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AVISO DE CONSULTA PÚBLICA

Em cumprimento ao § 1º do Art. 21 da Lei Complementar nº 827/2010,  o Ins�tuto Brasília Ambiental (IBRAM) convoca a população
para par�cipar da Consulta Pública a fim de subsidiar a definição de poligonal do Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca. O Processo de
Consulta Pública se realizará presencialmente no dia 14/12/2022, no Auditório da Administração Regional do Lago Sul, localizada no
Setor de Habitações Individuais Sul, Área Especial 01 QI 11 - Lago Sul, Brasília - DF, 71625-600, no horário das 14:30 às 17730 horas.
O Ins�tuto Brasília Ambiental (IBRAM) disponibilizará no website do Brasília Ambiental, cópia do estudo técnico, mapa da proposta e
parecer técnico.  Após o dia 14/12/2022, o Brasília Ambiental abrirá um prazo de 15 dias para receber manifestações  de todos os
interessados. Todas as manifestações serão analisadas e respondidas oficialmente por meio de documento que será disponibilizado no
website do Brasília Ambiental.  

 

 

 

 

João Carlos Costa Oliveira

Analista de A�vidades de Meio Ambiente - Biólogo

 

 

Acolho o Parecer Técnico  n° 37/2022 desta Gerência pelos seus fundamentos técnicos. Encaminhe-se para conhecimento da SUCON e
providências URGENTES referentes à publicação do Aviso de Cosnulta Pública no DODF até o dia 14/11/2022.

 

Observação: Como de praxe, solicito que uma cópia do Aviso da Consulta Pública, do Estudo Técnico para Definição de Limites do
Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca (SEI 97302088) e do Parecer Técnico nº 37/2022 (SEI 99564135) sejam disponibilizados  no
website do Brasília Ambiental para consulta dos interessados. 

 

 

Renato Prado dos Santos

Gerente da Gerencia de Regularição Fundiária - GEREF/SUCON

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO CARLOS COSTA OLIVEIRA - Matr.0215622-9,
Analista de A�vidades do Meio Ambiente, em 10/11/2022, às 14:08, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATO PRADO DOS SANTOS - Matr.0264471-1,
Gerente de Implantação de Unidades de Conservação e Regularização Fundiária, em
10/11/2022, às 14:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 99564135 código CRC= 7B21FAEF.
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