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1. INTRODUÇÃO 

 

O Relatório de Revisão da Poligonal do Parque Ecológico Veredinha, localizado na parte 
central da cidade de Brazlândia (RA IV), foi elaborado para subsidiar a documentação a ser 
apresentada na consulta pública da referida unidade de conservação (UC). Atende ao 
Objetivo Específico 1 – (Re)definição de poligonais e (re)categorização de UCs distritais – e 
à Meta 1 – (Re)definir poligonais e (re)categorizar UCs distritais do Projeto Conserva Cerrado.  

De acordo com Parecer Técnico nº 500.000.001/20141, o parque vem servindo como uma boa 
opção de lazer para a população, além de conservar manchas representativas de 
fitofisionomias de Cerrado em seu interior, devendo permanecer na categoria de parque 
ecológico e ter, portanto, a poligonal redefinida e o plano de manejo atualizado. 

Localizado no centro urbano de Brazlândia, o Veredinha é o único parque sob gestão do 
Brasília Ambiental na respectiva RA. Situado na porção central da cidade, o parque possui 
aproximadamente 79% de sua área com vegetação nativa, onde predominam   fitofisionomias 
de mata de galeria, cerrado típico e uma pequena vereda. Em seu interior, flui o córrego 
Veredinha e jorram suas nascentes. Outras características são expostas a seguir: 

● Está inserido na Área de Proteção Ambiental do Rio Descoberto.  
● Na mesma RA, estão outras duas UCs: a Floresta Nacional de Brasília a leste e, ao 

sul, a Reserva Biológica do Rio Descoberto.  
● É aberto ao uso e à visitação.  
● Possui os seguintes tipos de ocupação: áreas urbanizadas, chácaras, hortifruticultura, 

quadras poliesportivas e lagoas de contenção pluvial.  
● Possui sede administrativa, pistas de caminhada e ciclovias.  
● Atributos ambientais sensíveis – nascentes, vereda, área de preservação permanente 

(APP) do córrego Veredinha.  
 

O parque é utilizado diariamente para a prática de atividades físicas em contato com a 
natureza e, por situar-se no meio da cidade, serve de meio de travessia da população da 
cidade. Possui memorial descritivo, previsto na URB (66/92), e plano de manejo (ano 2005).  

No âmbito do Projeto Conserva Cerrado, a Funatura realizou estudos referentes à 
socioeconomia, meio físico e meio biótico – fauna e flora – e está elaborando a revisão do 
plano de manejo. 

 
 
 
 
 

 
1 Parecer Técnico nº 500.000.001/2014 – Sugap/Ibram, de 01/12/2012. Interessado: Ibram. Assunto: 
Recategorização das Unidades de Conservação do Distrito Federal. 
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1.1. Legislação relacionada ao Parque Ecológico Veredinha 

O Decreto nº 16.052, de 07 de novembro de 19942, criou o Parque Ecológico Veredinha. No 
art. 1º, sua área foi estipulada em 29,00 hectares (vinte e nove hectares), conforme definido 
no Projeto de Urbanismo e Parcelamento – URB 66/92 e respectivo Memorial Descritivo – 
MDE 66/92. 

 

2. REVISÃO DA POLIGONAL 

 
2.1. Reuniões e visitas técnicas 

Para a revisão da poligonal, foram realizados dois encontros na sala de reuniões do Brasília 
Ambiental e duas visitas técnicas, as quais contaram com a participação da Coordenadora do 
Projeto Conserva Cerrado e de consultores da Funatura e de equipe de servidores da 
Gerência de Regularização Fundiária (Geref) e da Diretoria Regional de Unidade de 
Conservação II (Diruc II) do Ibram, conforme o seguinte cronograma:  

● Dia 07/04/2022 – Reunião com a Geref, Diruc-II e Funatura, para verificar as 
características e problemas e preparar as visitas técnicas. 

● Dias 10/02/2022 e 13/04/2022 – Visitas de técnicas ao Parque Ecológico Veredinha. 

● Dia 16/05/2022 – Reunião com a Geref, Diruc-II e Funatura para validação das revisões 
feitas na poligonal. 

 

2.2. Critérios adotados na revisão da poligonal 

 

O Brasília Ambiental forneceu à Funatura uma poligonal com área total de 53,67 hectares. 
Após as discussões e validação de informações feitas em visitas técnicas, a poligonal revisada 
proposta passou a contar com uma área de 68,42 hectares. 

Os principais critérios adotados para a revisão da poligonal do Parque Ecológico Veredinha 
levaram em consideração os seguintes aspectos: 

● Incorporação ao Parque Ecológico Veredinha do Complexo Esportivo e de Lazer, 
Balneário Veredinha, localizado no extremo sul da UC e cuja área é de 
aproximadamente 2,39 hectares. 

● As duas poligonais citadas acima respeitam o alcance da APP do Córrego Veredinha, 
com 30 metros para cada lado (60 metros) ao longo de seu curso. 

 
2 Decreto nº 16.052, de 07 de novembro de 1994. Cria o Parque Ecológico Veredinha e dá outras 
providências. Brasília, DF. 
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▪ Delimitação da poligonal sobre imagem de satélite atualizada ano 2021. Resolução 
espacial de 0,50 cm, referenciada ao Datum Sirgas 2000, Projeção UTM Zona 23 Sul, 
no sistema cartográfico oficial do Distrito Federal3. 

▪ Delimitação da poligonal, tendo como apoio as bases cartográficas cadastrais do 
Geoportal, com as camadas georreferenciadas de edificação, quadras, cercas e 
muros. 

▪ Busca do interesse coletivo, considerando relatos dos moradores vizinhos à UC e a 
opinião técnica dos administradores da UC e da gerência do Brasília Ambiental. 

▪ Delimitação da poligonal, observando as áreas públicas, que incluem as porções do 
parque ocupadas por lotes residenciais, chácaras e gramados. 

▪ Coleta de informações por parte da equipe de consultores da Funatura, entre os quais 
a coordenação-geral do projeto, consultores do meio biótico (fauna e flora), meio físico, 
socioeconomia, levantando retrato atual das condições e condicionantes do ambiente. 

▪ Integração dos dados processuais e dos aferidos em campo pelos representantes do 
Brasília Ambiental e da Funatura. 

▪ Parecer Técnico nº 500.000.001/2014 – Sugap/Ibram, de 02/12/2014. Interessado: 
Ibram. Assunto: Recategorização das Unidades de Conservação do Distrito Federal. 

 
A figura 1 apresenta as duas poligonais para melhor entendimento do trabalho realizado: na 
cor verde, com transparência, a poligonal que consta no Decreto nº 16.052, de 07 de 
novembro de 1994, e ampliada pelo Brasília Ambiental, mas não homologada. Já a figura 2 
apresenta a poligonal revisada do Parque Veredinha, que subsidiará a consulta pública e cuja 
área total é de 68,42 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Fonte: GDF/Seduh/Geoportal https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/ 
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Figura 1. Poligonal do PE Veredinha anterior e respectiva revisão com elementos da 
infraestrutura (edificações, quadras, cercas e muros) 
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Figura 2: Poligonal proposta para o PE Veredinha 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para maior precisão cartográfica do limite da poligonal proposta, torna-se necessário o 
levantamento em campo com GPS, de preferência com RTK, para os vértices da poligonal: 
muros, cercas e outros pontos notáveis. 

O resultado da poligonal espelha o consenso entre as consultas documentais e processuais 
realizadas e os especialistas da Funatura e servidores do Brasília Ambiental que participaram 
das reuniões e das visitas técnicas. 
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