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1 VISÃO GERAL DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

O planejamento de uma unidade de conservação tem como marco a Lei nº 9.985, de 

18/07/2000 e o Decreto nº 4.340, de 22/08/2002. Para o caso das Florestas Nacionais (FLONAs), 

considera-se ainda o Decreto nº 1.298, de 27/10/1994 que regulamentou a categoria e o seu Decreto de 

Criação, bem como, tem como documento orientador o Roteiro Metodológico para Elaboração de 

Planos de Manejo de Florestas Nacionais (ICMBio, 2009).  

Cabe esclarecer que o Decreto de 10/06/1999 que a Criação da Flona em seu artigo 3º foi 

condiciona a criação da UC à efetivação da doação das terras ao ICMBi pelo GDF, entretanto, devido 

as medidas administrativas que foram tomadas para sua efetivação e gestão, bem como, a ação de 

antecipação de tutela das terras pertencentes ao ICMBio, sua criação torna-se inquestionável.  

A elaboração do Plano de Manejo é pautada na análise da realidade ambiental, social, 

institucional e econômica existente na FLONA e sua região. Com base nestas análises são elaborados 

o Volume I – Diagnóstico e o Volume II- Planejamento.  

O Plano de Manejo de uma Unidade de Conservação tem como premissa ocorrer de forma 

contínua, gradativa, flexível e participativa, com o intuito de alcançar os objetivos da Unidade de 

Conservação (UC). É passível de ajustes e atualizações durante a sua implementação, devido a fatores 

como agregação de conhecimento, mudanças na realidade do local e políticas públicas.  

Dessa forma, a elaboração do planejamento buscou ser estratégico e voltado para resultados. 

A metodologia utilizada para identificar os objetivos e estabelecer a lógica estratégica, com o seu 

desdobramento em planos, iniciativas e estruturas de medição do desempenho da FLONA de Brasília 

foi o Balanced Scorecard ou BSC, proposto por Kaplan e Norton, citados por Cabral et al (2012). 

O Balanced scorecard ou Painel de Desempenho Balanceado é um modelo de gestão 

estratégica que auxilia na mensuração do progresso das organizações rumo à suas metas de longo 

prazo, a partir da tradução da visão de futuro em objetivos, indicadores, metas e programas (ou 

projetos) estratégicos. 

No planejamento estratégico por meio do BSC busca-se ordenar as ideias para o 

estabelecimento de estratégias para intervenção na realidade organizacional. 

O Volume II - Planejamento da FLONA de Brasília contem: (i) a Análise Estratégica da UC; 

(ii) os Objetivos Específicos de Manejo; (iii) o Mapa Estratégico; (iv) os Objetivos Específicos de 

Gestão; (v) o Zoneamento; (vi) as Normas Gerais; e (vii) os Programas. 

 Esses itens foram construídos utilizando-se como base os relatórios das Oficinas de 

Planejamento Participativo e de Pesquisadores, as Reuniões Técnicas, as Reuniões Abertas e os 

relatórios dos estudos temáticos dos principais fatores ambientais condicionantes do meio físico, 

biológico e socioeconômico da unidade. Estando estes documentos disponíveis na sede da FLONA de 

Brasília. 

A zona de amortecimento dessa unidade de conservação não será instituída, devido a sua 

localização dentro das Áreas de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio Descoberto e do Planalto 
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Central, bem como, faz limite com o Parque Nacional de Brasília e o Parque Estadual do Descoberto, 

que possuem legislação especifica e normas definidas em seus planos de manejo, ou seja, está fora da 

governabilidade da FLONA. Além disso, nos locais, no limite da FLONA de Brasília, aonde não é 

unidade de conservação é área urbana consolidada, ou seja, onde não cabe outro regramento de uso do 

solo, além do definido no Plano Diretor. 

Os Programas de Manejo foram elaborados de modo a estabelecer as diretrizes para a sua 

implementação, entretanto, para muitas atividades aqui definidas, existe a necessidade de um maior 

detalhamento, o que será realizado posteriormente com a proposição de Projetos Específicos. Tais 

programas indicam as atividades a serem desenvolvidas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio) para que a Floresta Nacional de Brasília possa atingir os seus objetivos 

de criação, uma vez que é o órgão gestor da área. Entretanto, sabe-se que dada à realidade institucional 

e a complexidade socioeconômica e ambiental da região, será necessário a continuidade das parcerias 

existentes e a efetivação de novas, com instituições governamentais, não governamentais e a iniciativa 

privada para implementação de algumas atividades propostas. 

O planejamento está pautado nas condições necessárias para alcance da Visão de Futuro da 

FLONA de Brasília, com base na sua Missão e nos seus Valores, que em conjunto formam suas 

Diretrizes Estratégicas. Dessa forma, dada a realidade atual da unidade, foi traçado um Mapa 

Estratégico visando a implementação gradativa do Plano de Manejo e a melhoria da gestão da 

Unidade.  

 

2 HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO 

Este Plano de Manejo foi viabilizado em função da existência de um Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC) firmado em 2005 entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

(MPDFT) e a Empresa Qualix Serviços Ambientais. Neste TAC, em sua cláusula 37, a empresa ficou 

responsabilizada, a título de compensação ambiental, de custear a elaboração dos Planos de Manejo da 

FLONA de Brasília e da APA Bacia do Rio Descoberto.  

Desta forma, em 2008 a empresa Qualix contratou a Ecotech – Tecnologia Ambiental e 

Consultoria LTDA para iniciar o plano de manejo das unidades. Entretanto, em função da 

inadimplência da Empresa Qualix, a empresa Ecotech paralisou as atividades em agosto de 2009.  

Em julho de 2012 o processo de elaboração do plano de manejo da FLONA de Brasília foi 

retomado. Assim, a empresa Qualix, agora denominada Sustentare, interpelada pelo MPDFT, 

contratou a empresa Bio Teia Estudos Ambientais Ltda para reiniciar as atividades de elaboração dos 

planos de manejo. 

Para a construção deste documento foram realizadas 11 Reuniões Abertas com a comunidade 

moradora e uma Reunião Aberta com Órgãos Governamentais, em conjunto com a elaboração do 

Plano de Manejo da APA Bacia do Rio Descoberto, como forma de verificar o apoio e aporte de 

informações sobre a unidade de conservação. Na Reunião Aberta com Órgãos Governamentais foi 



Volume II – Planejamento da FLONA de Brasília 13 
 

também analisado o Diagrama de Venn, identificando a proximidade e a interação que estas entidades 

possuem com a unidade de conservação. 

O Plano de Manejo da FLONA de Brasília foi elaborado por meio de dados primários a 

cerca dos aspectos Bióticos: vegetação nativa, mastofauna, herpetofauna, avifauna e abelhas sem 

ferrão. A partir de dados secundários optou-se também por abordar os aspectos sobre a ictiofauna, 

tendo em vista a riqueza de recursos hídricos protegidos pela FLONA de Brasília. Foi realizado 

também o Inventário Florestal dos plantios de pinheiros (Pinus) e eucaliptos presentes nas Áreas I, III 

e IV da FLONA de Brasília. Sobre a população moradora foram levantadas informações de uma 

parcela das moradias como forma de diagnosticar formas de uso do solo, modo de vida e visão dessa 

população sobre a unidade de conservação. 

Os dados que embasaram o diagnóstico, foram apresentados e discutidos durante uma 

Oficina de Pesquisadores. Desta Oficina saiu a primeira proposta do mapa de zoneamento e uma 

indicação dos objetivos específicos da FLONA de Brasília. 

Foi realizado a Oficina de Planejamento Participativo (OPP). Nesta OPP foram levantados 

dados para compor a matriz de Análise Estratégica SWOT (FOFA) e foi feita uma proposta do mapa 

de zoneamento na visão desses participantes. 

Ocorreu ainda uma reunião de construção dos objetivos estratégicos a serem alcançados 

numa perspectiva de 5 anos, pelos servidores da FLONA de Brasília, utilizando a metodologia de 

Balanced Scorecard. 

Nesta reunião, que foi mediada pelo chefe da FLONA de Brasília, foi realizada a reavaliação 

da matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), elaborada durante a OPP, no intuito 

de complementar ou reavaliar os aspectos abordados na referida análise. Este momento permitiu um 

nivelamento de entendimento relativo à análise situacional da FLONA de Brasília, no que se refere ao 

seu ambiente interno (Forças e Fraquezas) e ao seu ambiente externo (Oportunidades e Ameaças). 

A equipe da FLONA de Brasília elaborou os objetivos estratégicos e os agrupou nos 

Programas de Manejo. Em seguida o planejamento foi consolidado pela consultora em Reunião de 

Estruturação junto à Coordenação de Elaboração e Revisão de Planos de Manejo – COMAN. 

Desta forma, definiu-se: 

Missão da FLONA de Brasília: 

Conservar a biodiversidade do Cerrado e seus mananciais hídricos, promovendo o uso 

sustentável dos recursos naturais, em interação com a sociedade. 

 

Visão de Futuro da FLONA de Brasília: 

Consolidar-se territorialmente como unidade de conservação da biodiversidade promovendo o 

uso múltiplo dos recursos naturais, com integração socioambiental no desenvolvimento de 

programas de recuperação, pesquisa, conservação de recursos naturais, educação ambiental, uso 

público e gestão. 
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Valores da FLONA de Brasília: 

• Compromisso 

• Ética 

• Respeito às pessoas e ao meio ambiente 

• Legalidade 

• Transparência 

• Impessoalidade 

• Trabalho em equipe 

• Motivação 

• Eficiência 

• Criatividade 

• Iniciativa 

 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CONSERVAÇÃO DA FLORESTA NACIONAL DE 

BRASÍLIA 

Os objetivos específicos da FLONA de Brasília foram pautados na sua significância em 

relação à sua categoria de unidade de conservação e quanto às suas características bióticas, abióticas e 

sociais dentro do contexto em que está inserida. 

 

1. Proteger as nascentes como áreas de recarga hídrica para mananciais do rio Descoberto, Córrego 

Currais, Córrego Pedras (Área 1), Zé Pires e Cortado (Área 3), Córrego Bucanhão e Capão da Onça 

(Área 4) e para mananciais do rio Bananal, Área de Proteção de Manancial do Bananal e Córregos 

Cana do Reino, Cabeceira do Valo e Poço D’água (Área 2), 

2. Proteger áreas remanescentes do Bioma Cerrado no oeste do Distrito Federal; 

3. Preservar as áreas de nascentes, ambientes de mata de galeria e veredas como sítios reprodutivos 

que comportam espécies especialistas de hábitat, tais como: curiango-do-banhado Hydropsalis 

anomala, Scinax rogerioi, Adenomera martinezi, Bokermannohyla sapiranga e Hypsiboas lundii. 

Em especial as áreas de Preservação Permanente da Área 1, Veredas da Área 3 e Mata de Galeria 

na Área 4; 

4. Proteger as espécies da fauna ameaçadas de extinção, de acordo com a lista da IUCN: na categoria 

vulnerável: anta Tapirus terrestris; pouco preocupante IUCN , 3.1 veado-campeiro Ozotocerus 

bezoarticus e Salvator merianae. De acordo com a Lista Brasileira da Fauna Ameaçada de 

Extinção, na categoria vulnerável, tais como: tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla, tatu-

canastra Priodontes maximus, onça-parda Puma concolo, lobo-guará Chrysocyon brachyurus, 

endêmica do Cerrado como: raposa-do-campo Lycalopex vetulus e Salvator duseni 

5. Proteger as espécies da fauna constantes do Anexo II da Convenção sobre o Comércio 

Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES Ameerega 

flavopicta, jiboia Boa constrictor, Eunectes murinus, Tupinambis quadrilineatus e Chelonoidis 

carbonária. 

6. Proteger o palmito Euterpe edulis e o cangalheiro Lamanonia brasiliensis espécies da flora 

ameaçadas de extinção; 
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7. Proteger as espécies cinegéticas da fauna, tais como: tatu-peba Euphractus sexcinctus o tatu-

canastra Priodontes maximus; os cervídeos veado-catingueiro Mazama gouazoubira e o campeiro 

Ozotocerus bezoarticus; os roedores, como a capivara Hydrochaeris hydrochaeris e a cutia 

Dasyprocta azarae; e a única espécie de Lagomorpha, o tapiti Sylvilagus brasiliensis. Além de 

algumas espécies já consideradas raras para o Distrito Federal, como o tatu-galinha Dasypus 

novemcinctus e a ave mutum-de-penacho Crax fasciolata; 

8. Possibilitar a conexão com outros remanescentes de Cerrado e UCs da região; 

9. Recuperar as áreas degradadas e ou convertidas pela silvicultura. 

 

4 NORMAS GERAIS PARA A FLONA DE BRASÍLIA 

São apresentadas neste item as normas gerais de manejo da FLONA de Brasília. Essas 

normas consistem em procedimentos gerais a serem adotados na unidade de modo a servir como 

normativas às ações e restrições que se fizerem necessárias ao manejo da área. 

 

4.1. Administrativo e infraestrutura 

• O horário de expediente administrativo da FLONA será mantido atualizado de acordo com a 

Portaria Normativa ICMBIO N°. 119 de 29/11/2010; 

• Fica proibido o uso de fogo pelos usuários, exceto em caso de pesquisa; 

• A realização de evento que não vá contra os objetivos específicos da Floresta Nacional de 

Brasília poderá ser autorizada pelo ICMBio, desde que este não traga riscos e nem prejuízo à 

proteção do patrimônio natural a preservar. A autorização ficará facultada à capacidade de 

gestão da unidade de conservação e deverão ser priorizados os eventos que contribuam com o 

cumprimento dos seus objetivos específicos. 

• Os esgotos das instalações já existentes e de novas instalações deverão receber tratamento 

suficiente para não contaminar rios, riachos ou nascentes; 

• O tratamento dos esgotos deve priorizar o uso de tecnologias alternativas de baixo impacto 

ambiental; 

• Fica estabelecida a velocidade máxima de 40 km/h em todas as vias de circulação interna da 

FLONA de Brasília, à exceção das atividades de fiscalização e proteção; 

• Atividades de treinamento com uso de arma de fogo não poderá utilizar munição letal, exceto 

os instrutores e monitores, bem como no estande de tiro; 

• Será permitido o abate de animais silvestres somente para pesquisas científicas, quando 

autorizado pelo SISBIO; 

• Todas as intervenções devem levar em conta a adoção de alternativas de baixo impacto 

ambiental; 
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• É proibido fazer marcações ou pichações em pedras, árvores ou qualquer outra estrutura da 

FLONA exceto quando necessário para realização de pesquisa, uso público e com autorização 

prévia da administração da unidade e em acordo com este Plano de Manejo; 

• É proibido fazer represamento de rios e outros corpos d’água; 

• Fica proibido novos asfaltamentos e impermeabilizações de estradas dentro da FLONA de 

Brasília, exceto os já autorizados; 

• Não é permitida atividades de mineração, bem como pesquisa mineral; 

• Não é permitido animais domésticos e domesticados dentro da FLONA. Nas áreas com 

ocupações legítimas os animais deverão estar confinados, evitando o contato destes com os 

ambientes naturais da FLONA de Brasília e a degradação das populações silvestres, até que 

estas ocupações sejam indenizadas ou retomadas a posse; 

• A instalação de novas infraestruturas deverá ser precedida de projeto específico, com a devida 

avaliação das necessidades e da viabilidade ambiental, econômica e social para sua 

implantação e manutenção; 

• Fica proibida a construção de infraestruturas no interior da UC, em áreas públicas, que não 

sejam de interesse da Flona. 

• Poderão somente ser realizadas, mediante autorização prévia e oficial da chefia da Flona de 

Brasília, reformas de infraestruturas em ocupações pré-existentes antes da criação da UC, e 

que sejam restritas as essenciais para garantir as condições da vida humana e saúde das 

populações. Para a Área 2serão autorizadas reformas apenas nas ocupações dos moradores que 

estejam relacionados no cadastro de ocupantes de 2006, realizado pela TERRACAP. As 

demais reformas não poderão ser autorizadas  

• O lixo gerado pelos usuários na FLONA deverá ser removido por estes para fora da UC; 

• É proibido o consumo de bebida alcoólica no interior da FLONA, nas áreas comuns da UC; 

• É proibido entrar na FLONA portando armas, tinta spray, ou outros objetos incompatíveis com 

a conduta consciente em unidades de conservação, salvo quando autorizados previamente pela 

administração da unidade para atividades especificas; 

• Os fiscais poderão solicitar a abertura de porta-malas, bolsas e mochilas e impedir a entrada de 

bebidas alcoólicas e objetos incompatíveis com os objetivos da FLONA de Brasília; 

• A equipe da FLONA deverá auxiliar as equipes das UC do entorno nas ações de 

monitoramento, fiscalização, divulgação, sensibilização e educação ambiental sobre a região 

junto ao público; 

• O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar 

Floresta Nacional de Brasília ou sua Zona de Amortecimento (ZA), assim considerados pelo 

órgão ambiental licenciador, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), só poderá ser concedido após autorização do 

órgão responsável por sua administração; 
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• As atividades a serem implantadas no entorno da FLONA não poderão comprometer a 

integridade do patrimônio natural da UC, devendo ser obedecidas às condicionantes 

estabelecidas nos respectivos licenciamentos; 

• Na anuência para o licenciamento de novos empreendimentos ou na renovação de 

empreendimentos no entorno deverá ser considerado o grau de comprometimento da 

conectividade dos fragmentos de vegetação nativa; 

• Os órgãos licenciadores deverão disponibilizar o endereço eletrônico do sítio na rede mundial 

de computadores (internet) no qual se encontram as informações dos processos de 

licenciamento ambiental localizados na área de entorno, conforme determinado na Resolução 

CONAMA № 428/2010; 

• O processo de licenciamento ambiental federal de atividades e empreendimentos não sujeitos a 

EIA/RIMA localizados dentro de unidade de conservação federal dependerá de autorização do 

Instituto Chico Mendes, devendo ser observados os procedimentos relativos à elaboração de 

termo de referência, análise e manifestação conclusiva, conforme disposto no Capítulo II da 

Portaria 55/2014 do MMA, publicada no D.O.U. do dia 18/02/2014. 

• A prática de atividades de exploração mineral no entorno da FLONA, de qualquer natureza, 

somente poderá ser licenciada ou renovada mediante a apresentação de estudos que 

demonstrem a intensidade dos impactos ambientais e de Programa de Recuperação de Área 

Degradada (PRAD), sem prejuízo de outras exigências legais, com anuência prévia da 

FLONA; 

• A construção, pavimentação e a manutenção de estradas e rodovias na área de entorno deverão 

levar em consideração as características da drenagem natural dos corpos d’água, observando 

técnicas que permitam o escoamento de águas pluviais para locais adequados e as medidas 

mitigadoras para o transito de animais silvestres; 

• Não é permitido o plantio de organismos geneticamente modificados (OGM) na área de 

entorno em uma faixa de até 500m do limite da UC, até que a UC tenha subsídios para 

deliberar sobre as especificidades por tipo de cultura. 

 

4.2 Pesquisa científica 

• O acesso e permanência de pesquisadores na FLONA só serão permitidos quando 

devidamente identificados na autorização de pesquisa do SISBIO; 

• A entrada de pesquisadores poderá se dar em qualquer dia da semana, em qualquer horário, 

mediante agendamento com a Administração da Unidade; 

• Os pesquisadores deverão apresentar no portão de entrada a licença de pesquisa SISBIO;  

• Todo e qualquer material utilizado para pesquisa dentro da Unidade deverá ser retirado e o 

local reconstituído após a finalização dos estudos, exceto no caso de interesse da UC em dar 

continuidade ao projeto.  
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4.3 Manejo de animais silvestres e manejo florestal 

• A introdução ou reintrodução de espécies ou indivíduos da fauna somente será permitida 

quando orientada por projeto técnico específico, de acordo com as premissas deste plano de 

manejo, autorizado formalmente pelo órgão gestor, conforme legislação vigente; 

• Poderá ocorrer a soltura de animais encaminhados ao CETAS desde que sejam proveniente da 

região de entorno da UC, sejam de ocorrência nativa comprovada na UC e estejam em boas 

condições de saúde; 

• O plantio de espécies exóticas só será permitido mediante projeto técnico específico que 

tenham relação direta com os objetivos definidos para a FLONA de Brasília; 

• Poderão ser utilizados produtos químicos e biológicos para combate a pragas, doenças, 

controle de espécies invasoras e outros usos, conciliando métodos de aplicação e formulação 

ambientalmente adequados; 

• Não serão permitidas apiários de abelhas com ferrão; 

• É permitido a meliponicultura no zona de Manejo Florestal Sustentável; 

• Será permitido o uso do fogo pela administração da Flona, em atividades de controle e 

proteção, tais como, aceiros, controle de biomassa, contra fogo, desde que previsto no 

Programa de Manejo Integrado do Fogo, que estará contido no Plano de Proteção da Unidade, 

o qual deverá ser aprovado pela CGPRO; 

• Nas propriedades limítrofes da FLONA, a averbação das áreas de Reserva Legal deverá ser, 

preferencialmente, em áreas adjacentes a UC, objetivando o estabelecimento de conectividade 

entre fragmentos de vegetação nativa; 

• Nas propriedades limítrofes da FLONA as áreas de Reserva Legal e APP não vegetadas 

deverão ter prioritariamente sua vegetação recuperada com espécies nativas características dos 

ecossistemas originais. 

 

4.4. Uso Público 

• Fica proibida a prática de atividades esportivas com veículos automotores em toda a área da 

FLONA; 

• As atividades de visitação poderão ser suspensas por razões técnicas, preventivas, de proteção 

ou de segurança, em toda Unidade ou em parte dela; 

• Eventos desenvolvidos dentro da Unidade deverão ser previamente autorizados pela 

administração da unidade; 

• Fica proibido o uso de aparelhos de som coletivos, exceto em eventos e devidamente 

autorizado; 
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• Não é permitida a entrada e permanência de animais domésticos ou exóticos (cães, gatos, etc;), 

exceto nos casos previstos na Lei Federal Nº; 11.126, de 27 de junho de 2005 (cães-guia), de 

resgate ou de uso em projetos de pesquisa devidamente autorizados; 

• Não é permitido alimentar os animais silvestres; 

• É proibido o uso de animais de montaria nas áreas frágeis da FLONA segundo o seu 

zoneamento;  

• As atividades noturnas de Uso Público só serão permitidas após autorização pela 

administração da Unidade e desde que exista segurança necessária para a sua realização; 

• A visitação na unidade não pode colocar em risco a avifauna, devendo ser levado em 

consideração o período reprodutivo das aves. 

5 ZONEAMENTO DA FLORESTA NACIONAL DE BRASÍLIA 

O zoneamento, conforme estabelece o SNUC, é a “definição de setores ou zonas em uma 

unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de 

proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados 

de forma harmônica e eficaz” (Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, Art. 2º inciso XVI).  

O Zoneamento da FLONA Brasília é o instrumento de ordenamento territorial, usado como 

recurso para se atingir melhores resultados no manejo da área, pois estabelece usos diferenciados e 

normas específicas para os ambientes da Unidade. Sendo assim, foi determinado com base nas 

peculiaridades da área, em seu estado de conservação, na perspectiva dos usos sustentáveis como 

estratégia de conservação e o estágio de conservação que se pretende atingir no futuro.  

A organização do zoneamento e os conceitos consideram as zonas propostas no Roteiro 

Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo de Florestas Nacionais (ICMBIO, 2009), este 

Plano de Manejo enquadrou as áreas da FLONA de Brasília em 6 (seis) zonas de manejo, sendo elas 

denominadas: Zona Primitiva, Zona de Manejo Florestal Sustentável, Zona de Recuperação, Zona de 

Uso Público, Zona de Uso Especial e na Zona de Uso Conflitante (Figura 01). 

Os critérios de inclusão/exclusão, área total e o percentual que cada zona de manejo ocupa 

em cada uma das Áreas estão apresentados na Tabela 01. O zoneamento de cada uma das Áreas da 

Flona de Brasília pode ser observado em detalhe nas Figuras de 02 a 05.  

As zonas estabelecidas para o zoneamento, seus respectivos conceitos, bem como suas 

caracterizações, objetivos e normas, constam do item 6. Caracterização das zonas da FLONA de 

Brasília. A distribuição espacial do zoneamento em cada uma das Áreas da UC é apresentada na 

Figura 02. As atividades de uso público, tais como: trilhas, acampamentos rústicos e outros, poderão 

ser realizadas em outras zonas que não de Uso Público, desde que respeitadas as normas estabelecidas 

para cada zona ou área específica. 

O memorial descritivo das Zonas encontra-se no Anexo 02. 

 
Tabela 1: Zonas definidas na FLONA de Brasília. 
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Nome das Zonas Critério Inclusão/Exclusão Área (Ha) % da área 
total 

Zona Primitiva 
Área 1 

• Córrego Pedras 
 

• Grau de conservação da 
vegetação 

• Susceptibilidade Ambiental 
• Representatividade da 

vegetação nativa 
• Riqueza e diversidade de 

espécies 
• Área 3 demonstraram ser 

importantes para 
Herpsilochmus longirostris, 
espécie endêmica do 
Cerrado e para a 
conservação de Ara 
ararauna e Orthopsittaca 
manilata, já que é nesta área 
que estão os maiores e 
maior densidade de buritis 
encontrados nesta UC. 

 
925 

 
 
 
 

335 
 
 
 
 
 
 
 

324 

 
9,9 

 
 
 
 

3,6 
 
 
 
 
 
 
 

3,5 

Área 3 
• Entre os Córregos 

Chapadinha e Olaria 
• Córrego Zé Pires 
• Córrego Cortado 
• Rio Descoberto 

 
Área 4 

• Córrego Capão da Onça 
• Nascentes do Córrego 

Bucanhão 
 

TOTAL =  1.584 16,5 
Zona de Manejo Florestal Sustentável 
Área 1 

• Talhões de Eucaliptos e 
Pinus. 

 

• Potencial para manejo 
florestal, demonstrando a 
viabilidade do uso múltiplo 
e sustentável dos recursos 
florestais. 

• Potencial para desenvolver 
técnicas de produção 
florestal sustentável como 
estratégia de conservação. 

• Potencial para 
desenvolvimento da 
recuperação de áreas 
degradadas/convertida.  

• Potencial para atividades de 
uso público e 
conscientização ambiental. 

 
2.431 

 
 
 

92 
 
 

1.411 

 
25,1 

 
 
 
1 
 
 

15,1 

Área 3 
• Talhão de Pinus 

 
Área 4 

• Talhões de Eucaliptos e 
Pinus. 

 TOTAL =               3.934                41,2 
Zona de Recuperação 
Área 2 

• Córregos Cana do Reino e 
do Valo. 

• Susceptibilidade ambiental 
• Representatividade 
• Riqueza e diversidade de 

espécies 
• Potencial para atividades de 

educação ambiental 
•  
• Área já explorada no 

passado e que atualmente o 
Cerrado encontra-se em 
recuperação natural ou 
induzida. 

 
81 
 
 
 

1.594 
 
 

19 

 
0,8 

 
 
 

16,8 
 
 

0,2 

Área 3 
• Área cuja exploração 

florestal se deu a mais de 9 
anos. 

Área 4 
• Polígono de Cerrado em 

regeneração 
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 TOTAL =  1.694 17,8 

Zona de Uso Público 
Área 1 
 

• Potencial de visitação; 
• Potencial para educação 

ambiental. 

 
14 

 
0,1 

 TOTAL =  14 0,1 
Zona de Uso Especial 
Área 1 

• Portão de entrada 
• Sede e infra estrutura de 

apoio 
• Viveiro 
• Base Proteção 

• Existência de infraestrutura 
• Área destinada à 

implantação e ou adequação 
da infraestrutura para dar 
suporte à gestão da FLONA. 
 

 
 

15 
 
 
 
 
1 
 
1 

 
 

0,16 
 
 
 
 

0,01 
 

0,01 

Área 3 
• Base de Proteção 

Área 4 
• Base de Proteção 

 TOTAL=  17 0,2 
Zona de Uso Conflitante 
Área 1 

• Área ocupada na porção 
sudeste 

• Área ocupada na porção 
noroeste 

• Linha de Transmissão de 
energia elétrica 

• Tubulação de gás 
subterrânea  

• CETAS 

• Áreas ocupadas com 
diferentes usos, agrícola e 
pecuária, chácaras, moradia, 
equipamentos urbanos. 

• Linha de Transmissão de 
energia elétrica e área de 
servidão de 10 metros 
lateralmente. 

• Tubulação de gás 
subterrâneo e área de 
servidão de 5 metros 
lateralmente. 

• Após a desativação do 
CETAS a edificação será 
transformada em uma 
infraestrutura para atender 
as necessidades da FLONA. 

• Estação de tratamento de 
esgoto da CAESB (Área 3); 

• Estação captação de água. 
• Estradas vicinais VC 533 e 

VC 541 (Área 3). 
• Rodovia DF 445, e estradas 

internas dos talhões de 
pinus (Área 4). 

• Linha de Transmissão de 
Energia Elétrica e área de 
servidão de 10 metros 
lateralmente.  

• Estande de Tiro e Posto da 
Policia Militar (Área 4). 

• Área já explorada no 
passado e que atualmente o 

 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 
 

917 
 
 
 

1.133 
 
 

 
 
 
 

0,4 
 
 
 
 
 
 

9,6 
 
 
 

11,8 

Área 2 
• Ocupação Irregular do 

Solo 
Área 3 

• Estação de Tratamento 
Esgoto. 

• Ocupação anterior a 
criação da FLONA. 

Área 4 
• Estradas. 
• Área de ocupação 

anteriores à ocupação 
(chácaras). 

• Área de pastagens e 
agricultura. 

• Linha de Transmissão de 
energia elétrica. 

• Estande de Tiro da Policia 
Militar e Posto da Policia 
do Rodeador 
 

• Parte das Área nascentes 
do córrego Bucanhão 

 
 

228 

 
 

2,4 
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 Cerrado encontra-se em 
recuperação natural ou 
induzida. 

TOTAL =  2.305 24,2 
Área da FLONA de Brasília = 9.571 
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Figura 01: Zoneamento da FLONA de Brasília.
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Figura 02: Zoneamento da Área 1 da FLONA de Brasília 
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Figura 03: Zoneamento da Área 2 da FLONA de Brasília 
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Figura 04: Zoneamento da Área 3 da FLONA de Brasília 
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 Figura 05: Zoneamento da Área 4 da FLONA de Brasília 
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5.1.  Zona Primitiva  

Definição:  

É aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo espécies da 

flora e da fauna e fenômenos naturais de relevante interesse científico. Para o caso da FLONA de 

Brasília ressaltam-se as áreas de nascentes, recarga de aqüíferos e as demais áreas de proteção dos 

recursos hídricos. 

 

Tamanho total da zona: 1584 ha, na Área 1: 925 ha, na Área 3: 335 ha e na Área 4: 324 ha. 

 

Objetivo geral:  

Preservar os ambientes naturais associados aos recursos hídricos, habitats importantes para 

garantir a sobrevivência de espécies da fauna e flora do cerrado e as populações das espécies nativas, 

em especial as endêmicas e ameaçadas, bem como as de interesse para uso sustentável. 

 

Objetivos específicos da Zona Primitiva 

• Contribuir para a perpetuidade de espécies do Cerrado em especial as ameaçadas e 

endêmicas; 

• Garantir a continuidade dos processos naturais de sucessão ecológica do Cerrado. 

• Preservar banco de germoplasma para repovoamento de outras áreas da FLONA. 

 

Normas gerais da Zona Primitiva:  

• As atividades admitidas são aquelas relacionadas à pesquisa científica, ao monitoramento, 

a proteção, a recuperação ou restauração ambiental, a coleta de sementes, o uso público 

de baixo impacto, sendo possível a implantação de infraestrutura mínima para proteção da 

biodiversidade; 

• As atividades desenvolvidas não poderão descaracterizar a paisagem, nem comprometer 

os processos ecológicos existentes; 

• A coleta de sementes deverá ser permitida para utilização em pesquisa científica e ou 

atividade de interesse da UC, desde que não comprometa a regeneração natural da área;  

• As estradas já abertas poderão ser mantidas para fins de fiscalização, uso público de baixo 

impacto, monitoria e proteção da área, mediante autorização da administração da FLONA 

e em acordo com este plano de manejo; 

• Não serão permitidas atividades da implantação de apiários nesta zona; 

• Não serão permitidas atividades de exploração comercial de produtos de qualquer 

natureza, mesmo os produtos madeireiros e não-madeireiros; 

• Não será permitida a visitação com semoventes, tais como: cavalos e mulas. 
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• É permitida a visitação com uso de bicicleta, nas trilhas definidas no Programa de Uso 

Público desde que este uso cause baixo impacto ambiental. 

• Fica proibida a abertura de novas trilhas sem planejamento prévio e efetivadas as medidas 

para que o impacto de seu uso seja mínimo para os recursos naturais. 

• Só será permitida a realização de eventos de baixo impacto ambiental, que não causem 

erosão no solo e degradação da regeneração natural da vegetação. 

• É proibida a realização de eventos com percursos que intersectem aos cursos d’água. 

 

Área 1:  

Caracterização da zona na área 1: 

Situa-se na porção central da Área 1, nas áreas de vegetação nativa em bom estado de 

conservação, segundo o diagnóstico realizado, faz limite com os talhões de pinus e eucaliptos. Na 

porção norte e nordeste faz limite com ao DF 001, no trecho que separa a FLONA do Parque de 

Brasília, e na porção oeste com a APP do Córrego Currais.  Atualmente ocorrem atividades de uso 

público nesta área: observação de aves, atletismo e ciclismo. Algumas destas atividades causam 

impactos e são considerados desfavoráveis à conservação dos habitats das espécies por isso deverão 

ser ordenadas para extinguir os impactos (Figura 06). 

 

Objetivos Específicos: 

• Proteger as nascentes e parte do rio das Pedras e Córrego dos Currais. 

• Assegurar o corredor ecológico com o Parque Nacional de Brasília. 
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Figura 06: Zona Primitiva dentro da Área 1 da FLONA de Brasília. 

 

Área 3: 

Caracterização da zona na área 3:  

Localiza-se na porção sudoeste da Área 3, corresponde a área de vegetação nativa do Bioma 

Cerrado mais significativa desta porção da FLONA. Limita-se ao sudoeste, sul e oeste com 

propriedades de terceiros, por estar no limite da UC e ao norte e leste com as zonas de uso conflitante 

e zona de recuperação.  

O polígono ao sudeste refere-se a uma área de vegetação nativa, localizada as margens do 

lago formado pela barragem do rio Descoberto ao sudoeste (Figura 07).  
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Objetivos Específicos: 

• Contribuir para conservação de córregos que drenam para a bacia do rio Descoberto. 

 

 

Figura 07: Zona Primitiva dentro da Área 3 da FLONA de Brasília. 

 

Área 4: 

Caracterização da zona na área 4: 

São duas porções distintas uma a sudoeste e a outra a noroeste da Área 4 da FLONA de Brasília, que 

correspondem, respectivamente, os vales do Córrego Capão da Onça e o Vale do Bucanhão, ambas 

protegem o Cerrado que encontra-se em ótimo estado de conservação (Figura 08). 

Objetivos Específicos: 
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• Assegurar a proteção do ribeirão Capão da Onça, do Bucanhão e de algumas de suas 

nascentes, hidrografia que drenam para a bacia do rio Descoberto. 

 

Figura 8: Zona Primitiva dentro da Área 4 da FLONA de Brasília. 

 

5.2.  Zona de Manejo Florestal Sustentável 

Definição:  

É aquela que compreende as áreas de floresta nativa ou plantada, com potencial econômico 

para o manejo dos recursos florestais.  

 

Tamanho total da Zona: 3.934, na Área 1: 2.431 ha, na Área 3: 92 ha e na Área 4: 1.411 ha 
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Objetivo geral:  

Promover a exploração dos plantios de pinus e de eucalipto da FLONA de Brasília, a 

geração de tecnologia e modelos de manejo florestal sustentável após a recomposição do ambiente.  

Promover a implantação de projetos de silvicultura, com espécies preferencialmente nativas, podendo 

ser utilizado espécies exóticas somente quando for de interesse para a proteção da Flona de Brasília, 

devido ao desenvolvimento mais rápido que as nativas e melhor revestimento do solo.  

 

Objetivos específicos da Zona de Manejo Florestal Sustentável: 

• Promover a exploração dos talhões de Pinus de forma a erradicar a espécie da área da 

Flona; 

• Promover a exploração do Eucalipto de forma a não permitir a rebrota; 

• Possibilitar estudos sobre o comportamento das espécies de fauna e flora importantes para 

conservação com vistas a acompanhar a dinâmica populacional antes, durante e depois da 

exploração;  

• Desenvolver técnicas de recuperação de APPs e áreas de Cerrado convertido em plantios 

homogêneos; 

• Promover a pesquisa florestal. 

• As atividades de uso público nesta zona tem como objetivo diminuir o impacto e o uso da 

zona primitiva para as atividades de uso público, bem como, oportunizar a compreensão 

do manejo florestal e da silvicultura. 

 

Normas gerais: 

• As atividades permitidas são: a pesquisa científica e tecnológica; o monitoramento 

ambiental; a proteção; a recuperação ou restauração ambiental; uso público; educação 

ambiental; a exploração florestal do pinus e do eucalipto; 

• Deverão ser tomadas medidas que visem minimizar o impacto sobre a biodiversidade; 

• Deverá ser limitado o uso público e a educação ambiental nos talhões que estiver 

ocorrendo a exploração florestal, devendo as trilhas serem modificadas de forma a 

garantir a segurança do visitante e dos trabalhadores envolvidos na exploração florestal; 

• As atividades de interpretação ambiental terão como objetivo facilitar o contato do 

visitante com a natureza, promovendo a compreensão do manejo dos recursos naturais. 

• Serão permitidas atividades de Single track1 nos talhões de eucaliptos e pinus que não 

estiverem sob regime de exploração florestal, devendo essas trilhas serem sinalizadas e 

monitoradas. 

                                                      
1 Single track - ou singletrack é uma modalidade de mountain bike praticada com bicicletas em terrenos 
acidentados com montanhas e trilhas em caminhas de terra. É a interação de Mountain Biking com a Natureza, 
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• É permitida a instalação de infraestrutura para viabilizar a exploração florestal, tais como: 

ramais, pátios, acampamentos, dentre outros; 

• Poderão ser utilizadas práticas de conservação e correção do solo, objetivando a proteção 

do povoamento e o aumento da produtividade dos plantios. 

• É permitido o uso da área para acampamento de escotismo, com autorização prévia e 

expressa da Chefia da UC. 

• Para o controle de espécies exóticas invasoras e pragas poderão ser utilizados, 

excepcionalmente, produtos químicos e/ou herbicidas seletivos biodegradáveis, que 

comprovadamente não ofereçam riscos ao ecossistema, conforme projeto específico a ser 

avaliado pelos analistas ambientais da UC e autorizado pela DIMAN. 

• Poderá ser implantado pista de pouso, para apoiar as atividades de proteção, na área 1, 3 

ou 4 desta zona. 

 

Área 1: 

Caracterização da Zona na Área 1: Refere-se a todos os talhões com Pinus e Eucaliptus  

(Figura 09). 

Normas: 

• Todos os talhões a leste da zona primitiva serão explorados e a área será manejada de 

forma a reconstituir os ecossistemas do Cerrado original; 

• Antes da exploração, fazer a retirada dos apiários para evitar acidentes com os 

trabalhadores e visitantes; 

• As atividades de ciclismo e eventos com grande público nas trilhas próximas da Zona 

Primitiva deverão ser desestimuladas a medida que forem implantadas alternativas que 

causem menor impacto à biodiversidade.   

                                                                                                                                                                      
desfrutar do esporte com um ambiente às vezes inóspito. Tradução obtida em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Singletrack. Acesso, 30/11/2014. 
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Figura 9: Zona de Manejo Florestal dentro da Área 1 da FLONA de Brasília. 

 

Área 3:  

Caracterização da Zona na Área 3:Trata-se de um talhão de Pinus de 38 ha localizado na porção 

centro/sul da UC (Figura 10).  

Normas: 

• Até que seja realizada a exploração do talhão poderão ser implantadas infraestruturas 

provisória para dar suporte aos projetos de visitação e educação ambiental, tais como: 

banheiros, quiosque, tenda multiuso, ponto de apoio comunitário para prática de 

exercícios físicos, playground, camping entre outros. 

• Após a exploração a área deve ser manejada com vista a sua restauração; 
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Figura 10: Zona de Manejo Florestal Sustentável dentro da Área 3 da FLONA de Brasília. 

 

Área 4:  

Caracterização da Zona na área 4: Refere-se a área onde foram implantados os talhões com Pinus e 

Eucalipto. Parte destes povoamentos foram acometidos de incêndios sucessivos ao longo dos últimos 

anos e devendo nessas áreas serem implantados novos plantios, preferencialmente com espécies 

nativas (Figura 11).  
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Figura 11: Zona de Manejo Florestal Sustentável dentro da Área 4 da FLONA de Brasília. 

 

Normas: 

• Os talhões localizados na porção oeste da DF 445, após a exploração deverão ser 

manejados de forma que a área se regenere até alcançar as características do Cerrado 

original. 

• Promover a recuperação das APPs a medida em que a área for sendo explorada. 

• Os talhões a leste da DF 445 deverão ser manejados, após a exploração do pinus e 

eucalipto, com vista a implantação de projetos de manejo florestal, incluindo a 

silvicultura com espécies preferencialmente nativas; 
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• Poderão ser implantadas infraestruturas provisórias para dar suporte aos projetos de 

visitação e educação ambiental, nos talhões a leste da DF 445. 

 

5.3.  Zona de Uso Público 

Definição:  

É aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem. O ambiente é mantido o 

mais próximo possível do natural podendo conter: centro de visitantes, museus, trilhas, entre outras 

facilidades e serviços. 

 

Área total da Zona: 14 ha, Figura 12. 

Objetivo geral: 

Propiciar e facilitar a recreação intensiva e educação ambiental em harmonia com o meio.  

 

Objetivos específicos: 

• Abrigar a maior parte da infraestrutura para suporte ao Uso Público na FLONA de 

Brasília. 

• Criar e possibilitar oportunidades para recreação, lazer, educação e interpretação 

ambiental. 

 

Normas gerais da Zona:  

• Poderão ser implantadas estruturas tais como: banheiros, centro de visitante, auditório, 

quiosque, tenda multiuso, ponto de apoio comunitário para prática de exercícios físicos, 

playground, camping, entre outros. 

• Todas as construções e reformas deverão estar integradas de forma harmônica com o 

ambiente; 

• Poderá ser autorizada a instalação de estruturas temporárias para organização de eventos; 

• A circulação de veículos de visitantes será restrita até o estacionamento situado na zona 

de uso especial, exceto nos casos autorizados pela Administração da UC; 

• Poderá ser autorizada, pela equipe da FLONA de Brasília, a utilização da UC para 

atividades de escoteiros ou similares, com acampamento, como atividade esporádica e 

mediante assinatura de termo de compromisso e definição de responsabilidade dos 

organizadores. 

 

Área 1:  

Caracterização da Zona na Área 1: Localiza-se na porção sudeste da FLONA de Brasília, próxima a 

entrada principal da Área I e a Sede. Nesta zona podemos encontrar uma infraestrutura abandonada do 

antigo CETAS, a casa dos Brigadistas, material apreendido, outros materiais que estão sob 



Volume II – Planejamento da FLONA de Brasília 39 
 

responsabilidade da Unidade como fiel depositária. Quanto à vegetação, em sua grande maioria é um 

antigo povoamento de eucalipto com regeneração de plantas do Cerrado. 

 

 

Figura 12: Zona de Uso Público dentro da Área 1 da FLONA de Brasília. 

 

5.4.  Zona de Recuperação 

Definição: É aquela que contém áreas consideravelmente antropizadas. Deve ser considerada como 

uma zona provisória, que, uma vez recuperada ou restaurada, será incorporada a uma das zonas 

permanentes. 

 

Tamanho da Zona: 1.1.694 ha, na Área 2: 81 ha, na Área 3: 1.594 ha e na Área 4: 19ha 
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Objetivo Geral:  Garantir o processo de regeneração do ambiente, de maneira que permita a 

estruturação do Cerrado em condições próximas às originais. 

 

Objetivo Específico. 

• Promover a recuperação natural ou induzida do ambiente; 

• Promove a pesquisa de técnicas de recuperação ambiental; 

• Promover a visitação de cunho educativo e didático. 

 

Normas Gerais: 

• A recuperação deverá ser realizada apenas com o plantio de espécies nativas do Cerrado 

ou através de regeneração natural; 

• As áreas ocupadas anteriormente por trabalhadores rurais Sem-terra deverão ser 

priorizadas em ações de recuperação e proteção; 

• Nesta zona o monitoramento e o controle de uso da área devem ser priorizados. 

• Deverão ser retirados ou anelados os indivíduos de espécies da flora exóticas. 

 

Área 2: 

Descrição da zona na Área 2: Localiza-se ao sul e leste da Área, que corresponde às margens dos 

córregos Cana do Reino e do Valo e a área com vegetação nativa em diferentes estágios de 

regeneração (Figura 13).  

 

Objetivos: 

• Possibilitar o corredor ecológico com o Parque Nacional de Brasília; 

• Assegurar a proteção dos córregos Cana do Reino e do Valo; 

Norma: 

• Não serão instaladas infraestruturas nesta zona, com exceção daquelas necessárias aos 

trabalhos de recuperação. 
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Figura 13: Zona de Recuperação dentro da Área 2 da FLONA de Brasília. 

 

Área 3: 

Descrição da zona na Área 3: Refere-se a área em que os plantios de pinus e eucaliptos foram 

retirados há aproximadamente 9 anos e que hoje o Cerrado encontra-se em recuperação natural e em 

partes, induzida (Figura 14). 
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Figura 14: Zona de Recuperação dentro da Área 3 da FLONA de Brasília. 

Objetivos: 

• Promover a recuperação natural ou induzida do ambiente de forma que no futuro venha a 

ter a composição e a estrutura semelhante ao Cerrado original. 

• Assegurar a proteção e recuperação das veredas e da recomposição dos buritis presentes 

na região. 

• Proteger os Córregos Cortado e José Pires, contribuir com a proteção do Córrego 

Chapadinha e demais tributários do Rio Descoberto existentes nesta Área. 

 

Área 4: 
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Descrição da zona na Área 4: Refere-se a área localizada na porção sudeste da Área IV da FLONA 

de Brasília, nas proximidades da DF 445 e o córrego Guariroba, é uma áreas de Cerrado em processo 

de regeneração natural, após a exploração dos plantios de pinus e eucaliptos (Figura 15).  

 

 

Figura 15: Zona de Recuperação dentro da Área 4 da FLONA de Brasília. 

 

Normas: 
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• A porção devera ser recuperada e após alcançar as características do Cerrado original, 

poderá ser incorporada a Zona de Manejo Florestal visando obter os produtos do Cerrado 

como forma de demonstrar a viabilidade do manejo sustentável deste ecossistema. 

 

5.5.  Zona de Uso Especial 

Definição:  

É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços da 

FLONA de Brasília. 

 

Tamanho total da Zona: 17 ha, na Área 1: 15 ha, na Área 3: 1 ha e na Área 4: 1 ha 

 

Objetivo geral:  

• Minimizar impactos da construção de infraestruturas dentro da FLONA de Brasília. 

 

Objetivos Específicos: 

• Dotar a FLONA de instalações adequadas para a sua gestão e seu manejo. 

• Servir de unidade demonstrativa de tecnologias e edificações em harmonia com o 

ambiente. 

 

Normas Gerais: 

• Manter infraestruturas necessárias para administração da FLONA de Brasília e da APA 

da Bacia do Rio Descoberto, tais como as Sedes da FLONA e da APA da Bacia do 

Descoberto, área da portaria e área do estacionamento ao longo da estrada de acesso na 

Área I, e os Postos de Vigilância/ Proteção nas Áreas III e IV (Figura 323 e 324), entre 

outras. 

• O CETAS deverá permanecer na Área 1 até que o IBRAM assuma a gestão da fauna no 

DF. Após saída do CETAS, as instalações serão utilizadas pela FLONA para implantação 

de centro de educação e de pesquisa científica, alojamento de pesquisadores e outras 

estruturas de interesse da UC. 

• O viveiro, a garagem e demais infraestrutura para dar suporte à gestão e manejo deverão 

ser instalados, preferencialmente, nesta Zona. 

 

Área 1: 

Caracterização da Zona na Área 1: Refere-se a duas áreas destinadas à gestão e ao manejo da 

Unidade, localizadas em sua porção sul, sendo elas: o portão de acesso principal, a área da sede e a 

área que atualmente abriga o CETAS (Figura 16). 
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Figura 16: Zona de Uso Especial dentro da Área 1 da FLONA de Brasília. 

 

Área 3: 

Caracterização da Zona na Área 3: Refere-se a uma área localizada na porção sudoeste desta Área 

que abriga uma base de proteção (Figura 17). 
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Figura 17: Zona de Uso Especial dentro da Área 3 da FLONA de Brasília. 

 

Área 4: 

Caracterização da Zona na Área 4: Refere-se a uma área localizada na porção noroeste desta Área 

que abriga uma base que dá suporte as atividades de proteção (Figura 18). 
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Figura 18: Zona de Uso Especial dentro da Área 4 da FLONA de Brasília. 

 

5.6 Zona de Uso Conflitante 

Definição:  

Constitui-se em espaços localizados dentro de uma Unidade de Conservação, cujos usos e 

finalidades estabelecidos antes da criação da Unidade conflitam com os objetivos de conservação da 

Floresta Nacional. Para o caso da FLONA de Brasília inclui também áreas ocupadas após a sua 

criação. 

Tamanho total da zona: 2.305ha, na Área 1: 27 ha, na Área 2: 917 ha, na Área 3: 1.133 ha e na Área 

4: 228 ha. 
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Objetivo Geral:  

Minimizar os impactos negativos sobre a biodiversidade, controlar o impacto dos 

empreendimentos, conter o adensamento urbano da ocupação (fracionamento do uso do solo) e a 

ampliação do uso da área da UC para finalidades divergentes com os objetivos da FLONA de Brasília, 

até que a regularização fundiária ou reintegração de posse ocorra. 

 

Normas gerais: 

• Não poderá haver construções de novas residências, infraestruturas e equipamentos 

públicos permanentes. Serviços essenciais para a manutenção dos meios de vida e 

garantia dos direitos fundamentais dos grupos sociais reconhecidos como legítimos 

demandantes da ação pública de desapropriação, indenização ou realocação poderão ser 

prestados, desde que previstos no termo de compromisso a ser negociado entre o órgão 

executor e estes grupos sociais, ouvido o conselho da unidade de conservação, 

condicionados a temporalidade prevista para a resolução das situações conflitantes; 

• As áreas com ocupações populacionais, em que sejam necessárias indenizações serão 

monitoradas e fiscalizadas segundo o documento jurídico específico, no qual deverão ser 

previstas normas para mitigar o impacto sobre a FLONA.  

 

Área 1: 

Caracterização da Zona na Área 1: A zona de Uso Conflitante na Área 1 da FLONA de Brasília é 

composta por áreas ocupadas para produção agrícola e habitação que ocorreram antes da criação da 

UC. Refere-se também as áreas onde passa a tubulação de gás subterrânea e da Linha de Transmissão 

de Energia Elétrica (Figura 19). 

 

Objetivos Específicos: 

• Minimizar os impactos do trecho da tubulação de gás subterrâneo e da Linha de 

Transmissão de energia elétrica; 

• Estabelecer normas para utilização da área ocupada por terceiros até que se dê a 

regularização fundiária. 

 

Normas: 

• Os responsáveis pelos empreendimentos deverão solicitar autorização para realizar as 

operações de manutenção no interior da FLONA; 

• As operações de manutenção dos empreendimentos deverão seguir as normas da FLONA; 

• As atividades agrícolas nas áreas ocupadas por terceiros devem utilizar técnicas de 

mínimo impacto para o uso do solo, observando a legislação vigente. 
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Figura 19: Zona de Uso Conflitante dentro da Área 1 da FLONA de Brasília. 

 

Área 2: 

Caracterização da Zona na Área 2: nesta área a Zona de Uso Conflitante abrange mais de 91% de 

sua área total. Dentro desta Zona há uma Área de Proteção de Manancial (APM), que são áreas de 

recarga de aqüífero do rio Bananal, reconhecida pela Companhia de Saneamento Ambiental do 

Distrito Federal – CAESB, rio este que tem sua bacia quase que integralmente dentro do Parque 

Nacional de Brasília e drena para o lago do Paranoá. Esta zona é ocupada principalmente por 

parcelamentos irregulares de propriedades rurais que existiam no local antes da criação da FLONA de 

Brasília. Há algumas chácaras no local com atividades de agricultura e ainda têm os tamanhos 

originais (Figura 20). 
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Objetivo: 

• Direcionar esforços para regularização fundiária das áreas ocupadas, prioritariamente nas 

as áreas de recarga de aqüífero, reconhecida pela Companhia de Saneamento Ambiental 

do Distrito Federal – CAESB como Área de Proteção de Manancial (APM) devido a sua 

importância para abastecimento da população de Brasília.  

• Minimizar o impacto do uso do solo como área rural e conter o parcelamento das 

chácaras, evitando o adensamento urbano; 

 

Figura 20: Zona de Uso Conflitante dentro da Área 2 da FLONA de Brasília. 

 

Área 3: 

Caracterização da Zona na Área 3: Refere-se as áreas  com ocupações de chácaras, algumas 

inclusive com início de parcelamento irregular do solo. Corresponde também às Estradas VC 533 e 
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541, de terra que dão acesso a localidade de Padre Lúcio e ao município de Águas Lindas de Goiás 

respectivamente (Figura 21). 

 

Objetivos: 

• Minimizar o impacto do uso do solo como área rural e conter o parcelamento das 

chácaras, evitando o adensamento urbano; 

• Proteger e recuperar as Áreas de Preservação Permanente (APP) do córrego Cortado, do 

Zé Pires e do rio Descoberto, conforme legislação vigente. 

 

Normas: 

• Os responsáveis pela estrada VC 541 deverão solicitar autorização quando das atividades 

de manutenção e melhoria dessas vias; 

• As estradas deverão conter medidas de proteção à fauna, recursos hídricos e solo; 

• Nas estradas deverão ser instalados redutores de velocidade e sinalização indicativa de 

passagem de fauna silvestre no trecho em que cruza a FLONA; 

• Fica proibido conceder novas autorizações para asfaltamentos de estradas dentro dos 

limites da FLONA de Brasília. 
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Figura 21: Zona de Uso Conflitante dentro da Área 3 da FLONA de Brasília. 

 

Área 4: Corresponde as áreas ocupadas por chácaras, DF 445, as áreas da bacia do Bucanhão, 

incluindo as nascentes e estradas vicinais que adentram os plantios de pinus e uma linha de 

transmissão de energia de alta tensão. O Posto de Fiscalização do Rodeador da Polícia Militar do 

Distrito Federal e o estande de tiro (Figura 22). 

 

Objetivos: 

• Minimizar o impacto do uso do solo; 

• Minimizar o impacto das estradas sobre a fauna, recursos hídricos e solo. 

 

Normas: 

• Os responsáveis pela estrada DF 445 deverão solicitar autorização quando das atividades 

de manutenção e melhoria da via. 
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• As estradas deverão conter medidas de proteção à fauna, aos recursos hídricos e ao solo. 

• Nas estradas deverão ser instalados redutores de velocidade e sinalização indicativa de 

passagem de fauna silvestre no trecho em que cruza a FLONA;  

• Fica proibido o asfaltamento das estradas, que ainda não receberam autorização para 

asfaltamento, dentro dos limites da FLONA de Brasília. 

 

Figura 22: Zona de Uso Conflitante dentro da Área 4 da FLONA de Brasília. 

 

6 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA FLORESTA NACIONAL DE BRA SÍLIA 

A avaliação estratégica da FLONA de Brasília, tal como descrito anteriormente, foi realizada 

durante a Oficina de Planejamento Participativo (DICK, 2013), reavaliado pela equipe da FLONA de 

Brasília e consolidado através da matriz de análise entre Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças 

inerentes à Unidade (Anexo 01). 

Os aspectos internos da FLONA de Brasília referem-se às Forças e Fraquezas da UC. Quanto 

ao ambiente externo foram determinadas Oportunidades ou Ameaças que por ventura auxiliam ou 
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afetam a FLONA. O resultado desta análise foi obtido por meio da construção de matrizes de análise 

do ambiente. 

Dessa forma, fez-se o cruzamento entre os aspectos internos e externos da Flona, de forma 

que: do cruzamento entre as Forças e Oportunidades, obteve-se subsídios para as estratégias de 

desenvolvimento; do cruzamento entre Fraquezas e Oportunidades resultaram nos subsídios para as 

estratégias de crescimento; do cruzamento entre Forças e Ameaças resultaram nos subsídios para as 

estratégias de manutenção e do cruzamento entre Fraquezas e Ameaças obteve-se subsídios para as 

estratégias de sobrevivência. 

. 

6.1. Mapa Estratégico. 

Para que o planejamento da Floresta Nacional de Brasília fosse direcionado para alcançar a 

Visão de Futuro, foram propostos 16 objetivos estratégicos, de acordo com as perspectivas do 

ambiente e sociedade, dos usuários, dos processos internos, do aprendizado e dos recursos. Esses 

objetivos estratégicos estabelecem as diretrizes a serem seguidas no planejamento das ações de 

manejo, considerando sempre que o êxito do planejamento das unidades de conservação de uso 

sustentável depende de ações que garantam uso adequado dos recursos naturais renováveis e a 

proteção dos ambientes naturais e processos ecológicos, o controle das ameaças aos recursos naturais, 

o gerenciamento adequado e uma forte valorização social.  

 

6.1.1Objetivos estratégicos na Perspectiva do Ambiente e Sociedade 

• Proteger os recursos hídricos; 

• Proteger a biodiversidade do Cerrado no Oeste do Distrito Federal; 

 

6.1.2 Objetivos estratégicos na Perspectiva dos Usuários; 

• Estruturar e ordenar o uso da área da Flona; 

• Divulgar a UC; 

 

6.1.3 Objetivos estratégicos na Perspectiva dos Processos Internos; 

• Estruturar a fiscalização e a Proteção; 

• Inserir a educação ambiental na perspectiva da gestão da UC; 

• Promover o manejo florestal; 

• Estruturar e ampliar a produção de mudas; 

• Apoiar a pesquisa cientifica; 

• Buscar a regularização fundiária e a redelimitação da UC; 

• Recuperar áreas degradadas; 

• Mapear e ordenar os principais processos da UC; 
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6.1.4 Objetivos estratégicos na Perspectiva do Aprendizado; 

• Capacitar à equipe na perspectiva dos processos internos; 

 

6.1.5 Objetivos estratégicos na Perspectiva do Recurso; 

• Acessar os recursos da compensação ambiental; 

• Estabelecer parcerias; 

• Buscar fontes de financiamento para projetos ambientais. 

 

6.2. Mapa Estratégico 

 

Por meio da Missão, da Visão de Futuro e dos Valores, juntamente com as Premissas para 

elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Brasília, bem como os objetivos estratégicos definidos 

para que a Visão de Futuro seja alcançada, foi construído o Mapa Estratégico da unidade com seus os 

quais serão desdobrados em indicadores, metas e planos de ação (Figura 23).  

 

 

 

Figura 23: Mapa Estratégico da FLONA de Brasília. 
 

O Mapa Estratégico expressa as hipóteses a serem testadas no decorrer da implementação do 

Plano de Manejo, os quais poderão ser futuramente modificados, com os devidos ajustes nos 
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programas temáticos, atividades e metas para que os objetivos sejam alcançados, demonstrando o 

caráter adaptativo do planejamento. A hipótese principal deste planejamento é de que a consolidação 

territorial da Floresta Nacional de Brasília é fator primordial para que a área seja reconhecida pela 

sociedade, como Unidade de Conservação, a valorização social da área também passa pelo 

ordenamento do uso público, tanto a visitação e recreação, como a educação ambiental e a pesquisa, 

como Floresta Nacional, ela será viável com o sucesso da transformação das áreas atualmente 

destinadas aos plantios de pinus e eucalipto em áreas de Cerrado e plantios de espécies nativas. 

 

7 PROGRAMAS DE MANEJO 

Os Programas de Manejo são destinados à execução das atividades agrupadas em diversas 

áreas temáticas de gestão e manejo com vistas ao cumprimento dos objetivos da FLONA de Brasília. 

Foram definidos 7 Programas de Manejo para a FLONA de Brasília. Para melhor 

compreensão e detalhamento, cada Programa apresenta seus objetivos, indicadores, metas, normas 

orientadoras e atividades. 

As ações previstas nos programas poderão ser detalhadas posteriormente, em projetos 

específicos a serem desenvolvidos pela equipe da FLONA, parceiros institucionais ou consultorias 

especializadas. O objetivo de desenvolver projetos específicos, posteriores à elaboração do Plano de 

Manejo, é detalhar atividades que envolvam diferentes áreas do conhecimento e demandem a 

participação de profissionais que tenham especialização em áreas diversa dos que participaram da 

elaboração do PM. Visa também que ele seja desenvolvido com a melhor solução para o período em 

que as condições sejam favoráveis à sua implementação, mantendo-se assim atualizados no momento 

da implementação. Destina-se ainda a complementar algumas atividades identificada na etapa de 

Monitoria e Avaliação que contribuam para que a UC atinja seus objetivos de conservação da 

biodiversidade. 

 

7.1 Programa de Administração  

Objetivos 

 Garantir o funcionamento da FLONA no que se refere ao provimento de recursos humanos, 

recursos financeiros, infraestrutura, equipamentos bem como a organização e o controle dos processos 

administrativos e financeiros. 

 

Objetivos Estratégicos 

Visando aprimorar a gestão da Floresta Nacional de Brasília, para os próximos 5 anos, será 

priorizado as ações que busquem: mapear e ordenar os principais processos da FLONA; capacitar a 

equipe de funcionários e colaboradores na perspectiva dos processos internos; acessar os recursos de 

compensação ambiental e os oriundos do manejo florestal; estabelecer parcerias e buscar fontes de 

financiamento para projetos ambientais; fortalecer a interlocução com as UCs federais, distritais e 
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estaduais do estado de Goiás; fortalecer o Conselho Consultivo da UC e aprimorar parcerias entre as 

entidades atuantes na UC. 

 

Indicadores 

1. Percentual de processos mapeados. 

2. Número de projetos, em consonância com os objetivos estratégicos, financiados por fontes 

externas. 

3. Percentual de recursos da compensação ambiental utilizados. 

4. Percentual de servidores da FLONA capacitados na perspectiva dos processos internos. 

5. Número de parcerias estabelecidas. 

6. Dotar a UC de infraestrutura, equipamentos e os serviços necessários para a realização das 

atividades da UC. 

7.  Número de servidores lotados na UC. 

 

Metas 

1. 70% dos processos mapeados até 2019. 

2. Três projetos extraorçamentários aprovados e financiados até 2019. 

3. 100% do volume total de recursos de compensação ambiental disponíveis e executado. 

4. 100% dos servidores capacitados até 2019. 

5. Estabelecimento de 3 (três) parcerias até 2019.. 

6. 80% da infraestrutura e equipamentos necessários para o desenvolvimento adequado das atividades 

de uso público, gestão e manejo da UC adquiridos até 2018. 

7. 15 servidores lotados na UC até 2019. 

 

Atividades  

1. Elaborar o Regimento Interno da FLONA. 

2. Mapear e ordenar os processos internos da FLONA (modelagem de gestão da FLONA) e 

estabelecer os fluxos de relacionamento com os macroprocessos do Instituto, CR e UAAF. 

3. Dotar a FLONA de Recursos Humanos necessários para formação de equipe apta para o 

desenvolvimento das atividades previstas neste Plano de Manejo. 

4. Elaborar e executar um Programa de Estagiários da FLONA de acordo com a legislação vigente. 

• Os estagiários não poderão estar envolvidos nas atividades de: fiscalização e combate a 

incêndio. 

• O Programa deverá ser amplamente divulgado. 

• A participação dos estagiários deverá ser formalizada, certificando-os pela sua 

participação. 

• Os estagiários podem estar ligados ao ensino médio e à graduação.  
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• Os estagiários só poderão atuar em atividades de campo dentro do perímetro da UC e no 

período do estágio. 

• Os estagiários poderão desenvolver projetos próprios, desde que aprovados pelo órgão 

gestor da FLONA de acordo com as diretrizes do Plano de Manejo, ou acompanhar o 

andamento de projetos que já estejam em andamento na área da FLONA, quando 

permitido  pelo responsável pelo projeto e autorizados pelo hefe da UC. 

5. Estruturar e executar um Programa de Voluntários na FLONA de acordo com a legislação vigente. 

• Os voluntários não poderão estar envolvidos nas atividades de fiscalização. 

• O programa de voluntariado poderá prever a formação de brigada de incêndio voluntária 

de acordo coma a IN 03/2009. 

• O Programa deverá ser amplamente divulgado. 

• A participação dos voluntários deverá ser formalizada, certificando-os pela sua 

participação. 

• Os voluntários poderão desenvolver atividades na FLONA mais adequados ao seu perfil, 

conforme necessidade de acordo com o Plano de Manejo. 

• A Chefia da FLONA deverá designar um responsável pelo Programa de Voluntários. 

• Todos os voluntários deverão ser instruídos para exercerem as atividades para as quais 

forem designados, devendo ser supervisionados pelo responsável pelo Programa de 

Voluntários. 

• O Termo de Adesão do Voluntário deverá identificar seu perfil, o horário e a rotina de 

trabalho que irá desenvolver com acompanhamento de seu supervisor. 

6. Capacitar e treinar os funcionários da FLONA, seguindo-se a regulamentação do órgão gestor da 

UC (ICMBIO) para o efetivo cumprimento das atribuições vinculadas. 

• A capacitação deverá ser planejada anualmente. 

• A capacitação poderá ser estendida para os voluntários, estagiários e terceirizados se 

julgado pertinente. 

• A participação e a apresentação de trabalhos técnicos e científicos de funcionários e 

servidores sobre a FLONA em congressos deverão ser estimuladas. 

• O intercâmbio, com lotação provisória, com funcionários de outras unidades poderá ser 

promovido através do envio de funcionários e servidores da FLONA para outras UC, bem 

como pela vinda de funcionários de outras UC a FLONA. 

7. Elaborar projetos para captação de recursos externos a fim de viabilizar as atividades previstas 

neste Plano de Manejo. 

8. Prover a FLONA de materiais de expediente e de consumo necessários à execução das atividades 

gerenciais e de manejo. 

9. Realizar a adequação e manutenção da infraestrutura existente, incluindo sistema eficiente de 

tratamento de efluentes. 
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10. Providenciar revisão e manutenção periódicas de equipamentos da unidade. 

11. Articular com os órgãos responsáveis pela coleta de resíduos sólidos a melhoria do sistema de 

coleta no interior da UC. 

12. Adquirir mobiliário, máquinas, equipamento de proteção individual (EPI), equipamentos e 

implementos necessários, além de avaliar e propor, periodicamente, a aquisição/substituição de 

novos. 

13. Viabilizar a aprovação e o estabelecimento de parcerias, convênios e acordos de cooperação técnica 

previstos nos demais programas temáticos deste Plano de Manejo para fortalecer a gestão e o 

manejo da UC. 

• Considerar os potenciais parceiros já identificadas no diagnóstico deste Plano. 

14. Buscar parceria para a proteção da FLONA utilizando como apoio os Postos de Vigilância das 

Áreas 3 e 4. 

15. Firmar termo de reciprocidade com a Polícia Militar do DF para estabelecer procedimentos para a 

proteção da Floresta Nacional de Brasília como contrapartida da corporação, bem como a cessão de 

uso do espaço do Posto Policial do Roteador e estande de tiro, localizados no interior da Área 4, 

para treinamento da Corporação. O termo de reciprocidade deverá ser por tempo determinado. 

Deverá ser estabelecido também, como contrapartida para a Flona a melhoria da proteção das 

Unidades de Conservação do ICMBio no DF e a capacitação dos servidores do Instituto, no estande 

de tiro. Neste termo de reciprocidade deverão conter ainda: 

• Poderá ser autorizadas melhorias no Posto e no estande de tiro mediante aprovação da 

Equipe Gestora da Flona de Brasília. 

• A Policia Militar do DF deverá ampliar em um metro a altura do anteparo de pneus, na 

parte superior do estante, a partir da pilha de pneus existente. 

• Os anteparos de pneus devem ser suficientes para minimizar o impacto sobre o meio 

ambiente, não permitir a contaminação de outras áreas, ser compatível com o calibre da 

arma e a quantidade de disparos por treinamento. 

• Todo o resíduo de chumbo resultante dos projéteis deflagrados no local deverá ser 

recolhido, a cada seis meses, e ter destinação ambientalmente adequada. 

16. Firmar Termo de Ajustamento de Conduta com os apicultores objetivando estabelecer 

procedimentos e normas para a substituição das caixas de abelhas com ferrão (Apis melifera) 

existentes até a total exclusão desta atividade no interior da FLONA de Brasília. 

17. Deverá ser regulamentada a permanência do Centro de Triagem de Animais Silvestre (CETAS) no 

interior da FLONA até a definição da passagem da atividade exercida no CETAS para o GDF. 

• Deverá constar nesta regulamentação um protocolo de solturas de animais silvestres 

dentro da FLONA. 

18. Promover o fortalecimento do Conselho Consultivo como instrumento de gestão participativa 
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• A estruturação do Conselho, bem como, a periodicidade das reuniões deverão ser 

estabelecidas por seu Regimento Interno. 

• Os membros do Conselho deverão ser capacitados periodicamente, visando sua efetiva 

atuação como órgão auxiliar na gestão da FLONA. 

• Deverá ser estimulado o funcionamento das Câmaras Técnicas, de acordo com os temas 

de interesse para o manejo da UC.  

19. Estabelecer entendimento com as empresas responsáveis pelas estradas, linha de transmissão e 

gasoduto, identificados como atividade conflitante com a UC para diminuir o impacto dessas 

infraestruturas sobre a biodiversidade protegida na FLONA. 

• Na renovação das licenças de operação destes empreendimentos deverão estar previstos 

medidas mitigadoras para proteção da fauna, recursos hídricos e solo. 

20. Estabelecer protocolo com o IBRAM para que a FLONA seja beneficiada com a compensação 

florestal, seguindo a determinação do Decreto Distrital nº 23.585/2003, que dispõe sobre a forma 

de compensação nos casos em que a supressão se mostra inevitável que viabiliza a efetivação desta 

ação em benefício da UC. 

21. Adequar quando necessário, as estradas internas da FLONA, de forma a minimizar o impacto 

destas e interromper o uso das que não forem de interesse, como as que cortam as nascentes e 

cursos d’água. 

22. Proceder, anualmente, a monitoria do Plano de Manejo, avaliando as suas ações e propondo 

redirecionamentos quando necessário. 

23. Realizar reuniões periódicas com gestores das áreas protegidas do entorno para compatibilizar, 

integrar e otimizar ações dos Planos de Proteção das UCs e outras questões pertinentes às UCs do 

DF;  

24.  Buscar apoio da Polícia Militar Ambiental para as atividades de fiscalização e controle dentro das 

Áreas que compõem a FLONA de Brasília. 

25. Autualizar o outdoor e a placa de entrada na Área 1 da FLONA. 

 

7.2. Programa de Pesquisa 

Objetivo 

Estimular e acompanhar a realização de pesquisas na FLONA de Brasília a fim de gerar e 

aumentar o conhecimento sobre a biodiversidade, utilização racional dos recursos naturais, manejo 

florestal, metodologias de conservação e recuperação da flora, fauna e outros recursos da UC, impacto 

da visitação, impactos da UC na socioeconomia da região, entre outros, e implementar ações de 

monitoramento que auxiliem no manejo da UC.  

 

Objetivos Estratégicos. 

  Apoiar o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas.  
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Indicador 

1. Percentual de pesquisas autorizadas na Flona. 

2. Número de pesquisas autorizadas na FLONA de interesse da UC. 

3. Número de palestras sobre a FLONA de Brasília em Instituições de pesquisa e ensino superior. 

 

Meta 

1. 100% das pesquisas solicitadas e que atendam os Instrumentos Legais.  

2. 2 autorizações de pesquisas de interesse para o manejo da UC emitidas por ano até 2019. 

3. 6 palestras até 2019. 

 

Atividades 

1. Estimular a realização de pesquisas de interesse da UC. 

• Deverão ser incentivadas as pesquisas voltadas para questões que orientem o manejo da 

FLONA, como os estudos relacionados à estrutura e função dos ecossistemas, o 

conhecimento do funcionamento e comportamento dos ecossistemas frente às 

perturbações antrópicas, as metodologias mais adequadas para erradicação e controle de 

espécies exóticas invasoras e estudos para a recuperação de áreas degradadas, como 

nascentes, APPs ou convertidas como as áreas manejadas, entre outras.  

• As linhas de pesquisas identificada como de maior interesse para a Unidade estão listadas 

abaixo: 

� Metodologias de recuperação de área degradada adequadas para a situação da 

FLONA; 

� Pesquisa em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. 

� Estudos detalhados sobre a ocorrência e distribuição de espécies animais e vegetais 

exóticas e/ou invasores na área da FLONA; 

� Estudos para subsidiar ações de controle de espécies exóticas e invasoras; 

� Estudos sobre a interferência do processo de retirada das espécies de 

reflorestamento na dinâmica populacional de outras espécies de plantas e animais 

da floresta; 

� Identificação de indicadores ambientais para monitoramento do impacto da 

visitação, do manejo florestal, manejo do fogo e incêndio florestal; 

� Estimativas de riqueza e diversidade da fauna; 

� Estudos de biologia básica do Curiango-do-banhado dentro de um programa de 

longo prazo visando conhecer os aspectos populacionais da espécie; 
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� Avaliação dos efeitos da caça sobre as populações animais, estimando a pressão 

existente e os parâmetros populacionais básicos das espécies de mamíferos de 

médio e grande porte ocorrentes na Unidade; 

� Diagnóstico apurado sobre a ocorrência de Sus scrofa javali na Unidade; 

� Estudos detalhados sobre Puma concolor puma e Crysocion brachryus lobo-guará, 

que permitam compreender as condições mínimas necessárias para a sobrevivência 

da espécie; 

� Estudo sobre a dinâmica populacional do Buriti na Área 3 da FLONA; 

� Estudos relacionados a interação de abelhas nativas com Apis melifera; 

� Estudos sobre a caracterização e satisfação dos usuários da FLONA; 

� Estudos que indiquem a viabilidade de espécies nativas para manejo e silvicultura. 

� Estudos sobre o processo de regeneração natural do Cerrado nos plantios de 

eucalipto. 

� Estudos sobre o impacto da visitação sobre a biodiversidade da FLONA. 

 

2. Informar aos pesquisadores sobre as regras de utilização da infraestrutura para pesquisa, utilização 

de técnicas de mínimo impacto e relação com visitantes, bem como, cuidados com retirada de 

armadilhas, iscas e outros instrumentos. 

3. Divulgar junto às instituições de ensino e pesquisa da região as linhas de pesquisa prioritárias para 

a gestão da Unidade, assim como o potencial de pesquisa da FLONA e as estruturas e facilidades 

oferecidas pela UC para realização das mesmas. 

4. Acompanhar e divulgar as pesquisas realizadas na UC. 

• O mau uso de licenças, sua ausência ou qualquer outra anormalidade constatada no 

desenvolvimento de pesquisas efetuadas pelos pesquisadores, deverão ser apuradas para a 

posterior tomada das medidas legais cabíveis, dando encaminhamento da documentação 

gerada, de acordo com os procedimentos normativos do ICMBio. 

5. Realizar seminários e outros eventos com a participação de pesquisadores, para apresentação da 

produção científica que ocorre no interior da FLONA e discussão das implicações para o manejo da 

unidade. 

6. Propor e implementar ações de monitoramento de forma a registrar e avaliar os resultados de 

quaisquer fenômenos e alterações naturais ou induzidas na FLONA que permitam promover melhorias 

constantes e progressivas no manejo e proteção da área. 

• As ações devem ser voltadas para avaliação da efetividade do manejo da UC na 

conservação da biodiversidade.  

6.1. Monitorar a qualidade da água principalmente nas bacias dos córregos das Áreas 2 e 3 

tendo em vista serem as áreas que sofrem maior pressão antrópicas. 
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6.2. Monitorar o impacto da visitação da Área I da FLONA e quando implementado o Uso 

Público na Área 4. 

6.3. Monitorar a invasão do Pinus sobre as áreas de campo na Área I da FLONA. 

6.4. Monitorar a regeneração natural nas Áreas III e IV da FLONA. 

 

7.3 Programa de Manejo Florestal 

Objetivos: 

Promover a utilização sustentável das florestas nativas e a exploração com baixo impacto das 

plantadas (pinus e eucalipto) e seus produtos madeireiros e não madeireiros, com o objetivo de 

demonstrar a viabilidade do uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais.  

 

Indicadores 

1. Número de projetos exploração florestal dos povoamentos de pínus e eucaliptos em execução. 

2. Número de mudas produzidas. 

3. Áreas (ha) recuperadas. 

 

Metas 

1. Dois (2) projetos até 2019. 

2. 5.000 mudas por ano. 

3. 50% da área dos projetos de manejo florestal iniciando o processo de recuperação até 2019. 

 

Atividades e Normas 

1. Elaborar o projeto e implantar o manejo dos talhões. 

1.1 Estabelecer um cronograma de exploração. 

• Deverá ser prioritária a análise sobre a possível invasão de áreas, por movimentos sociais, 

quando da elaboração do projeto básico; 

• A exploração florestal fica condicionada a um projeto prévio de recuperação e/ou manejo 

da área explorada com garantias de sua execução; 

• A retirada dos plantios de Pinus e Eucalipto deverá ser realizada utilizando-se da técnica 

de mínimo impacto ambiental; e 

• O manejo do Eucalipto para os processos internos.  

2. Erradicar os pinus dispersos em áreas de Cerrado; 

3. Realizar palestra com os trabalhadores nas atividades de manejo para evitar acidentes com a fauna e 

atividades de caça. Bem como, evitar o lançamento indevido de resíduos em meio ao Cerrado e 

recursos hídricos;  

4. Monitorar e fiscalizar as atividades produtivas sistematicamente e periodicamente para garantir a 

adequabilidade; 
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5. Permitir o uso de acículas do Pinus para os plantios de hortaliças, até que o manejo do Pinus seja 

realizado, tendo em vista o benefício que esta atividade exerce diminuindo o uso dos agroquímicos e a 

da biomassa no subbosque dos plantios; 

6. Identificar e mapear matrizes produtoras de sementes nas áreas com vegetação de Cerrado; 

7. Remodelar o viveiro de produção de mudas de forma a atender a legislação vigente; 

8. Implantar projetos de manejo florestal com espécies nativas, exóticas ou consórcios de espécies; 

9. Promover a erradicação das espécies exóticas invasoras. 

 

7.4 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

Objetivo: 

Reabilitar áreas antropizadas com a utilização de técnicas de recuperação e manejo dos 

recursos, buscando semelhanças com seu status primário visando a formação de corredores ecológicos 

com outras unidades e remanescentes de Cerrado. 

 

Objetivo Estratégico: 

 Recuperar áreas degradadas. 

 

Indicador 

1. Percentual de áreas degradadas, segundo o plano de manejo, com projetos de recuperação em 

andamento. 

Meta 

1. 15% das áreas degradadas com projetos de recuperação em andamento até 2019. 

 

Atividades e Normas 

1. Recuperar áreas degradadas dentro da FLONA, monitorando e divulgando a metodologia utilizada 

e os resultados obtidos, de forma a promover a geração do conhecimento sobre a recuperação de 

área de Cerrado e o manejo adaptativo da UC. 

• A FLONA poderá aceitar projetos de recuperação de áreas degradadas dentro desta zona. 

2. Incentivar a recuperação das áreas de preservação permanente (APP) nas propriedades do entorno, 

em articulação com as atividades de recuperação da APA Bacia do Rio Descoberto, buscando o 

envolvimento da comunidade nas ações de conservação da biodiversidade. 

2.2 Buscar parcerias para implementação de projetos de recuperação de áreas degradadas no 

entorno da FLONA de Brasília. 

• Privilegiar áreas contíguas a FLONA, tais como: as nascentes do Bucanhão e a extensão 

dos rios Bucanhão, Descoberto e Capão da Onça; 

• Envolver o proprietário da área para garantir a perpetuidade da recuperação; 
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• A necessidade de cumprimento da legislação deve ser um fator a ser observado na 

definição das áreas junto aos proprietários. 

 

7.5 Programa de Uso Público 

Objetivo 

Estruturar, ordenar, orientar e direcionar o uso público da FLONA de Brasília e promover o 

contato com o meio ambiente por meio de atividades de recreação, lazer e esporte.  

 

Objetivos Estratégicos: 

 Estruturar e ordenar a visitação. 

 

Indicadores 

1. Percentual de infraestrutura para atendimento ao visitante implantada; 

2. Percentual de trilhas demarcadas e sinalizadas; 

3. Número de visitantes registrados na FLONA. 

4. Total em quilômetros de percursos de trilhas analisadas e implementadas. 

 

Metas 

1. 100% das infraestrutura para visitação implantadas até 2019; 

2. 70% das trilhas demarcadas e sinalizadas até 2019; 

3. Acrescer em 10% o número de visitantes registrados até 2019, tendo como base o número de 

visitantes de 2014; 

4. 100% das trilhas com manutenção adequada. 

 

Atividades e normas 

1. Implantar o centro de visitantes para atendimento do uso público na FLONA de Brasília. 

• O projeto poderá prever materiais para a infraestrutura, sempre que possível tecnicamente 

viável, ambientalmente corretos e resistentes, e passíveis de serem harmonizados ao 

ambiente local. Utilizar, se possível, os recursos madeireiros (pinus e eucalipto) da 

FLONA. 

2. Implantar infraestruturas como: quiosque, tenda multiuso, sanitários, bicicletários e demais 

infraestruturas de uso público na Zona de Uso Público na FLONA de Brasília, dentre outras. 

• A implantação destas infraestruturas fica condicionada ao estudo de viabilidade. 

3. Elaborar e disponibilizar folhetos informativos, educativos e interpretativos sobre a FLONA. 

4. Ordenar as Trilhas para atender aos diferentes públicos, tais como: Perimetral, Bob King, Quero- 

Quero e 50km, existentes na FLONA de Brasília, visando melhorar a experiência do visitante e 
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diminuindo o impacto do Uso Público desordena sobre os recursos naturais, principalmente da 

Zona Primitiva.  

4.1. Elaborar projeto específico da trilha avaliando o melhor traçado. Deverá ser 

desincentivado o uso das trilhas próximas a Zona Primitiva devido à fragilidade do 

ambiente. 

• O ordenamento deverá prever as seguintes infraestruturas: 

� Passarelas sobre os ribeirões existentes; 

� Estruturas e medidas para contenção de erosão nas trilhas; 

� Sinalização indicativa e de interpretação ambiental. 

• Definir os números balizadores da visitação e os indicadores de monitoramento. 

5. Avaliar a possibilidade de implantação de novas trilhas na FLONA de Brasília, devendo ser 

observado o atendimento para pessoas de mobilidade reduzida e crianças, além de trilhas na Área 3 

de forma a atender a comunidade de Brazlândia. 

• A abertura física e a oficialização de novas trilhas só serão permitidos desde que reunidas 

as condições para sua implantação; 

 

6. Ordenar os atrativos turísticos: Bica d´água, Espelho d´água e Geladeira. 

• O ordenamento deverá prever traçado e as estruturas que proporcione menor impacto 

possível sobre os corpos d´água, solo e vegetação.  

• Deverão ser tomadas medidas emergenciais para proteção do ambiente das áreas de 

preservação permanente (APP) evitando o que está ocorrendo atualmente: degradação da 

vegetação de subosque, exposição das raízes, erosão do solo, assoreamento dos rios e 

degradação da nascente; 

• Sinalizar nas entradas dos atrativos as áreas de não uso para proteção do ambiente; 

• Realizar campanha de esclarecimento para apoio ao ordenamento da visitação; 

• Autorizações de passeios em grupos deverão conter um esclarecimento acerca do 

fechamento dos atrativos turísticos, enquanto as medidas de proteção ambiental não 

forem implementadas; 

• Ordenar o uso da Bica d’água e da Geladeira. 

• É proibido banho na nascente do atrativo Espelho d’água. 

• A autorização dos eventos deverá prever a proibição do acesso aos atrativos: Espelho 

d´água, Bica d´água e Geladeira. 

7. Incentivar a atividade de observação de aves na FLONA de Brasília. 

• Definir locais e horários, mais indicados para esta atividade. 

8. Ordenar as atividades de atletismo na FLONA de Brasília, sinalizando trilhas e proporcionando 

infraestrutura de apoio à atividade. 
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9. Apoiar as atividades de escotismo dentro da FLONA de Brasília aperfeiçoando protocolo de 

procedimentos.  

10. Aprimorar o protocolo de procedimentos para a realização de eventos de cunho esportivo dentro da 

UC. 

11. Realizar estudos para determinar a capacidade de suporte das trilhas e uso dos espaço de visitação 

na FLONA. 

12. Estudar a viabilidade de estabelecer a cobrança de ingressos na FLONA. 

 

7.6 Programa de Regularização Fundiária 

Objetivo: 

Efetivar a posse e o domínio da área da FLONA pelo ICMBio. 

 

Objetivo Estratégico: 

Implementar ações para a regularização fundiária e a redelimitação de limites da UC.  

 

Indicadores 

1. Área de terra pública na FLONA concedida para o ICMBio. 

2. Área desapropriada de possíveis imóveis privados. 

3. Indenização de benfeitorias. 

 

Metas 

1. 3.000 hectares até 2018. 

2. 1.000 hectares até 2018. 

3. Indenização das Benfeitorias, passíveis de serem pagas para regularização da terra, até 2018. 

 

Atividades e normas 

1. Formalizar os processos e efetivar a transferência das terras públicas para o ICMBIO. 

2. Realizar Terras privadas a serem indenizadas; 

3. Terras públicas (parte da União e parte da Terracap) invadidas com medidas de reintegração de 

posse. 

4. Levantar eventuais títulos de propriedade, com a respectiva extensão, as datas dessas ocupações e a 

descrição das benfeitorias existentes, segundo a Instrução Normativa vigente, e promover a 

regularização fundiária dos imóveis que forem de terras privadas e passíveis de desapropriação. 

• Os dados levantados em propriedades eventualmente tituladas devem ser apresentados em 

mapas planimétricos georreferenciados e Memorial Descritivo da área. Os dados devem 

ser sistematizados. 
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• Eventuais títulos de propriedade, com a respectiva extensão, as datas dessas ocupações e 

a descrição das benfeitorias existentes; 

5. Realização de pesquisas e análises da titularidade das terras; 

5.1. Pesquisa de informações oficiais junto aos órgãos fundiários distritais e federais, sobre a 

existência de concessões de uso, licenças de ocupação, projetos de assentamentos e 

titularidade do Poder Público; 

5.2. Análise da documentação cartorial para emissão de informações jurídicas sobre cadeia 

dominial dos imóveis a serem eventualmente indenizados;  

5.3. Levantamento de matrículas de imóveis confrontantes ao perímetro da UC junto aos 

Cartórios de Registro de Imóveis da região; e 

6. Realizar o georeferenciamento da UC, com reavivamento dos marcos físicos e elaboração de novo 

memorial descritivo dos limites, tendo em visa o deslocamento dos limites da Área 1, verificados em 

campo.  

6.1. Instalação de placas de sinalização de limites ao longo do perímetro da UC, em 

especial nas intersecções com vicinais, cursos d’água e demais áreas de acesso. 

7. Reavaliar os limites da Unidade e propor medidas para a sua efetivação. 

• Deverá ser considerada a possibilidade de inclusão a área da margem esquerda do córrego 

Currais na área I da FLONA e a margem direita do rio Descoberto a área III da FLONA. 

• Deverá ser considerada a possibilidade de ajuste no limite excluindo as áreas que não 

forem de interesse para a conservação, caso elas existam.  

8. Firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre os proprietários ou posseiros de boa fé, 

com a interveniência do MPF, visando viabilizar a recuperação das áreas particulares contidas na Zona 

de Recuperação, até que a situação fundiária seja resolvida. 

 

7.8 Programa de Fiscalização e Proteção 

Objetivo 

Estabelecer medidas de controle e fiscalização nos limites da FLONA, bem como, a 

prevenção e o combate a incêndios florestais no interior da UC. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 Estruturar a Fiscalização e a proteção. 

Indicadores 

1. Número de fiscalizações realizadas.  

2. Área atingida por incêndio na FLONA. 

 

Metas 

1. 12 dias de fiscalização por mês.  
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2. 500 hectares queimados por ano. 

 

Atividades e Normas 

1. Melhor a estruturação da fiscalização e da proteção, visando diminuir a pressão e a degradação do 

Cerrado da FLONA de Brasília e seu entorno: Extração de produtos madeireiros na Área IV, 

incêndios/ queimadas em todas as Áreas, poluição por convergência do escoamento superficial da 

cidade de Águas Lindas de Goiás – GO na Área 1, abertura de ramais e vias de acesso na Área 1, 

Uso Público desordenado na Área 1, caça predatória e tráfico de animais em todas as Áreas, 

atropelamento da fauna na DF 01 que limita a Área 1 da FLONA com o Parque Nacional de 

Brasília, presença de animais domésticos em todas as Áreas, espécies exóticas/ invasoras em 

todas as Áreas, isolamento das Áreas da FLONA em pequenos remanescentes do Cerrado, 

pastoreio do gado na Área 3 principalmente nas áreas de campo de murundus e de Veredas; 

2. Atualizar anualmente o Plano de Proteção: Fiscalização, Prevenção e Combate a Incêndios 

Florestais. 

3. Coibir os acessos clandestinos na FLONA. 

4. Coibir a caça, o roubo de madeira e o parcelamento do solo. 

5. Formar brigadas de incêndio para atender às demandas da FLONA, de acordo com as orientações 

da COEM. 

6. Manter os aceiros limpos e operantes no período de maior risco de incêndios. 

7. Promover campanhas informativas dos riscos de incêndios para a biodiversidade. 

8. Verificar periodicamente a necessidade de aquisição de equipamentos de prevenção e combate a 

incêndios e primeiros socorros. 

9. Fiscalizar os desmatamentos e focos de calor adotando o sensoriamento remoto e tecnologias 

auxiliares; 

3.1. Registro e avaliação de ocorrências; e 

3.2. Realização de ações de fiscalização programadas;  

10. Emissão de parecer sobre atividades produtivas no âmbito do processo de licenciamento 

ambiental que afetem a FLONA e seu entorno; 

6. Avaliar a eficácia de procedimentos de fiscalização, minimização de impactos ambientais e combate 

a incêndios.  

10. Manejar as populações das espécies da fauna exótica na FLONA tais como: porco, gato, cachorro, 

boi, cavalo. 

• Se for observado o comportamento de cães e gatos ferais, os indivíduos devem ser 

monitorados e planejado sua captura e destinação adequada. 

• Se for confirmada a presença de javali este deve ser erradicado. 

• Os animais errantes devem ser capturados e encaminhados para os centros de Zoonoses. 
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11. Buscar parceria com o projeto realizado pelo IBRAM para monitoramento da fauna atropelada nas 

rodovias DF 001, VC 533, 541 e DF 445 que margeiam e que cruzam as áreas 1, 3 e 4 da FLONA 

de Brasília. 

 

7.9 Programa de Educação Ambiental e Comunicação 

Objetivo 

Fomentar atitudes de respeito e proteção aos recursos naturais e culturais da FLONA.  

 

Objetivo Estratégico: 

 Implementar as ações de educação ambiental. 

 

Indicadores 

1. Número de projetos de educação ambiental em execução na FLONA 

2. Número de participantes em eventos de sensibilização ambiental e mobilização social 

Metas 

1. Três projetos por ano até 2019. 

2. 800 pessoas por ano até 2019. 

 

Atividades  

1. Firmar parcerias para a realização de atividades de Sensibilização e Informação Ambiental na 

FLONA. 

• Deverão ser identificadas e contactadas as escolas, universidades locais, ONG e outras 

instituições que tenham interesse e potencial para desenvolver o projetos de 

Sensibilização Ambiental.  

• Os trabalhos desenvolvidos pelos parceiros deverão ocorrer em conjunto ou 

supervisionados pela FLONA. 

2. Elaborar e implantar um Projeto de Sensibilização Ambiental para a UC. 

• O projeto poderá ter eventos de natureza distinta, como reuniões, debates, oficinas, 

seminários, cursos, visitas orientadas, palestras, comemorações, representações teatrais, 

eventos musicais, eventos esportivos, exposições dentre outros buscando envolver as 

comunidades do entorno 

• O Projeto deverá enfocar a importância da FLONA na região. 

• Deverá ser prevista a realização de palestras, cursos, treinamentos e outros eventos, para 

os agentes multiplicadores e comunidades. . 

• Deverão ser realizadas nos períodos que antecedem a época de seca, campanhas de 

sensibilização sobre incêndios florestais entre os usuários da FLONA de Brasília. 
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� Deverá ser elaborado material específico sobre o fogo e suas implicações ao meio 

ambiente e indicar medidas preventivas, informar também como o cidadão deverá 

proceder em casos de detecção de incêndios florestais. 

4. Elaborar material educativo, interpretativo, informativo e de divulgação da UC. 

• Deverá ser considerada a utilização de diferentes meios de comunicação, como: 

apresentações, filmes, banners, placas, folhetos, cartilhas, cartazes, dentro outros julgados 

apropriados. 

• Os conteúdos deverão estar adaptados às especificidades de cada público alvo e/ou 

localidade. 

8. Estimular escolas para promover visitas orientadas na FLONA. 

• As visitas deverão ter caráter educativo e de sensibilização às questões ambientais. 

• As visitas deverão ser agendadas previamente. 

• Os professores deverão ser previamente instruídos para se utilizarem das trilhas da 

FLONA. 

9. Estimular atividades com o Conselho Consultivo da FLONA como forma de multiplicar 

informações sobre a Unidade. 

10. Realizar campanhas de conscientização na mídia local. 
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Anexo 01: Matriz F. O. F. A da Oficina de Planejamento Participativo da FLONA de Brasília. 

Matriz: Forças X Oportunidade 

  

AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

Existência 
no local 
de várias 

instituiçõe
s para 

formalizaç
ão de 

parcerias 

Extensão 
rural 

desenvolvida 
por diversas 
instituições. 

Assistênci
a Técnica 
(EMATE
R, AGE) 

Organizaç
ão 

comunitár
ia com 

objetivos 
afins á 
unidade 
(ONGs) 

Demanda 
da 

sociedad
e por 

serviços 
naturais 

Demanda de 
60% da 

população 
do Distrito 

Federal para 
água 

(abastecime
nto) 

Demanda para 
sementes/propág

ulos vegetais 
para produção 

de mudas 

Existênc
ia de 

projetos 
como 

descobe
rto 

coberto 
e 

produtor 
de água. 

Alvo para 
efetivação 

das 
compensaç

ões 
florestais. 
Decreto 
Distrital 

Parceria 
com 

Ministér
io 

Público 

Fontes 
financiado

ras de 
projetos 

ambientais 
(Fundação 
Boticário, 
FNMA, 

B.B, etc.) 

Apicultura 
como 

potencial de 
polinização 
de áreas a 
recuperar 

Atividades 
consolidad

as de 
produção 

agroecológ
ica e 

agroflorest
al 

Proximida
de com 

outras UCs 
possibilita

ndo o 
fluxo 

gênico 

Possibilidad
e de 

estabelecime
nto de 

corredores 
ecológicos 

Atuação 
do 

batalhão 
da 

polícia 
ambient

al 

Atuação 
de 

órgãos 
de 

fiscalizaç
ão de 

ocupação 
irregular 
do solo 

Ser uma 
área 

próxima á 
cidade para 
atividades 

escolares, de 
bicicleta, 
corrida, 

caminhada, 
dentre 
outras. 

A
M

B
IE

N
T

E
 IN

T
E

R
N

O
 

F
O

R
Ç

A
S

 

Associação de 
moradores e 

produtores áreas 
II, III, IV. 

Possibilid
ade de 
ações 

integradas 

Possibilidade 
de ações 

integradas 

Possibilid
ade de 

apoio aos 
produtores   

Contençã
o da 

urbanizaç
ão 

exacerba
da 

Contenção 
da 

urbanização 
exacerbada 

Possibilidade de 
desenvolviment
o de atividades 
de recuperação 

de áreas 
degradadas 

Parceria
s com o 
projeto     

Demanda 
de 

projetos 
para estes 
financiado

res 

Possibilidade 
de 

desenvolvime
nto de 

atividades de 
apicultura     

As 
associações 
desenvolven
do projetos 
voltados a 

recuperação 
de áreas e 

proteção de 
APP       

Ser ocupada por 
produtores/agricul
tores (Área III e 

IV) como 
interlocutores da 

FLONA 

Possibilid
ade de 
ações 

integradas 

Possibilidade 
de ações 

integradas 

Possibilid
ade de 

apoio aos 
produtores   

Contençã
o da 

urbanizaç
ão 

exacerba
da 

Contenção 
da 

urbanização 
exacerbada 

Possibilidade de 
desenvolviment
o de atividades 
de recuperação 

de áreas 
degradadas 

Parceria
s com o 
projeto     

Demanda 
de 

projetos 
para estes 
financiado

res 

Possibilidade 
de 

desenvolvime
nto de 

atividades de 
apicultura     

As 
associações 
desenvolven
do projetos 
voltados a 

recuperação 
de áreas e 

proteção de 
APP       

Desenvolvimento 
de projetos de 

produção 
sustentável e 
recuperação e 

educação - Área 
IV   

Possibilidade 
de ações 

integradas 

Possibilid
ade de 

apoio aos 
produtores   

Contençã
o da 

urbanizaç
ão 

exacerba
da 

Contenção 
da 

urbanização 
exacerbada 

Possibilidade de 
desenvolviment
o de atividades 
de recuperação 

de áreas 
degradadas 

Parceria
s com o 
projeto 

Apoio aos 
projetos da 

Área IV   

Apoio aos 
projetos 
da Área 

IV 

Possibilidade 
de expansão 

das 
atividades já 
desenvolvida

s     

Atividades 
voltadas à 

recuperação 
de áreas e 

proteção de 
APP       

Comunidade 
residente e do 

entorno atuantes 
(mobilizada) 

          

Auxílio na 
contenção 

urbana       

O 
MPDFT 
parceiro 

e 
fiscaliza 
as ações 

do 
poder 

público.               

A população 
sendo 

visitante das 
áreas da 
FLONA 

Existência do 
conselho 

consultivo 
As 

instituiçõe
s fazendo 
parte do 
conselho 

As 
instituições 

fazendo parte 
do conselho 

As 
instituiçõe
s fazendo 
parte do 
conselho 

As 
instituiçõ

es 
fazendo 
parte do 
conselho                     

Entidades do 
conselho 

desenvolven
do projetos 
que visem 

estabelecime
nto de 

corredores 
ecológicos 

A 
Polícia 
Ambien

tal 
fazendo 
parte do 
conselh

o     
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Contribui com os 
serviços 

ambientais que 
beneficiam a 
comunidade 

          

Programa de 
proteção e 

recuperação 
de nascentes 

Programas de 
recuperação de 

áreas degradadas 

Parceria 
com 
este 

projeto 

Ver neste 
decreto a 

possibilida
de de 

recuperaçã
o de áreas 
dentro da 

FLONA ou 
nos 

corredores 
ecológicos                   

Nascentes e áreas 
de recarga 

  

Buscar 
fomentar as 
áreas verdes 
em locais de 
nascentes e 
recargas de 
água, bem 

como 
corredores 
ecológicos 

Buscar 
fomentar 
as áreas 

verdes em 
locais de 
nascentes 
e recargas 
de água, 

bem como 
corredores 
ecológicos           

Ver neste 
decreto a 

possibilida
de de 

recuperaçã
o de áreas 
dentro da 

FLONA ou 
nos 

corredores 
ecológicos                   

Presença de 
espécies raras, 
endêmicas e 

ameaçadas. I, III e 
IV 

                    

Buscar 
parceria 

com 
instituiçõe

s de 
pesquisa                

Importantes 
remanescentes de 

cerrado 

                    

Buscar 
parceria 

com 
instituiçõe

s de 
pesquisa                

Corpo Técnico 
(ICMBIO)                                     

Recursos 
Financeiros 

  

Fomento à 
boas práticas 
em relação ao 
uso do solo 

Fomento à 
boas 

práticas 
em 

relação ao 
uso do 
solo                               

Educação 
ambiental como 
instrumento de 

gestão 

        

Projetos 
que 

visem 
educar a 
sociedad
e quanto 
ao bom 
uso dos 
recursos 
naturais 

Projetos que 
visem 

educar a 
sociedade 
quanto ao 

bom uso da 
água                       

Fazer 
projeto que 

visem a 
conscientiza

ção dos 
visitantes 
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Uso múltiplo 
sustentável dos 

recursos naturais 

                            

Fomentar a 
recuperação 
de áreas para 
efetivar os 
corredores 
ecológicos       

Produção de 
mudas de espécies 
nativas (viveiro de 

mudas).                                     

Potencial para uso 
público e visitação 

                                  

Fazer 
projeto que 

visem a 
conscientiza

ção dos 
visitantes 

Uso Público 
(ciclistas, 
escoteiros, 

escolas, atletas) 

                                  

Fazer 
projeto que 

visem a 
conscientiza

ção dos 
visitantes. 
Constituir 
espaços 

mais 
adequados 
para apoiar 

estes 
visitantes. 

Potencial de uso 
de recursos não 

madeireiros. 

  

Fomento a 
pesquisas 

sobre 
espécies e 

possibilidade 
de 

organização 
social para o 
desenvolvime

nto de 
atividades 

cooperativist
as                                 

Desenvolvimento 
de pesquisas na 
FLONA. Área I, 

II, III e IV. 

                    

Desenvolv
er projetos 

com 
instituiçõe

s de 
pesquisas 

que 
possam 

ser 
enviados à 

editais 
para 

fomentar a 
pesquisa 

na 
FLONA               
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Presença dos 
plantios 

homogêneos ($$).                                      
Existência de 
atividade de 

educação 
ambiental 

realizada pela 
instituição e por 
moradores na 

FLONA.                                     
 

Matriz: Fraquezas X Ameaças 
 

  

AMBIENTE EXTERNO 

AMEAÇAS 

Ocorrência de fogo 
Invasão para caça I 
e III e extração de 

madeira I e IV 

Acampamento de 
sem terras 

Especulação 
Imobiliária 

Uso conflitante 
do entorno - 

impactos 
negativos da zona 

urbana 
dinamizada 

Fragmentação das 
áreas naturais no 

entorno. 

Estrada - Pressão 
sobre a fauna e 

flora. 

Acúmulo e 
depósito de lixo 
clandestino (DF 

001/com 
estrutural) 

Espécies exóticas 
invasoras 

Desarticulação 
interinstitucional 

Pouca eficácia dos 
órgãos de fiscalização

A
M

B
IE

N
T

E
 IN

T
E

R
N

O
 

F
R

A
Q

U
E

Z
A

S
 

Falta de recursos 
($). 

            

Exigir nos 
licenciamentos 
ambientais das 

estradas a 
passagem de fauna 

silvestre       
Fazer parceria que 

não onerem os órgãos

Vigilância muito 
reduzida. 

          Parceria com ONGs         

Número de 
servidores 

insuficientes.  
                    

Fogo causado por 
atividades no 

interior.      

Buscar auxílio 
com a Polícia 

Ambiental     
Buscar auxílio com 
a Polícia Ambiental         

Muita burocracia - 
Trâmite de 
processos. 

                    

Coordenação 
regional distante - 
Técnica/Financeira 
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Inexistência de 
projetos de 
Educação 

Ambiental por 
parte da UC. 

Buscar auxílio com a 
Polícia Ambiental               

Buscar auxílio com 
a Polícia Ambiental   

Informação e 
comunicação com 

a sociedade 
insuficiente.                      

Visitação 
desordenada.  

Cobrança da entrada                   
Competições, 

usuários usufruem 
das áreas e não 

deixam nada para a 
FLONA Cobrança da entrada                   

Ocupação de 
grupos sem terra 

                    

Especulação 
imobiliária no 
interior da UC 

                    

Moradores da 
FLONA (Espec. 

Área II) 

                    

Interesses 
conflitantes, falta 

de unidade na 
comunidade. Áreas 

II e III 
                    

Delimitação da UC 
que dificulta o 

cumprimento dos 
objetivos. 
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Espécies invasoras 
(beneficiadas pelos 
plantios, pelo fogo 
e pelas estradas).                      

Falta de 
implementação de 

parcerias.                     
 

Matriz: Fraqueza X Oportunidade 

  

AMBIENTE EXTERNO 
OPORTUNIDADES 

Existência 
local de 
várias 

instituições 
para o 

estabelecim
ento de 

parcerias 

Extensão 
rural 

(agroindústr
ia, 

agroecologi
a, 

desenvolvi
mento 

humano e 
social - 

EMATER, 
SEAGRI). 

Assistên
cia 

Técnica 
(EMAT

ER, 
AGE) 

Organiza
ção 

comunitá
ria com 

objetivos 
afins á 
unidade 
(ONGs) 

Demand
a da 

socieda
de por 

serviços 
naturais 

Demanda 
de 60% da 
população 
do Distrito 

Federal 
para água 
(abastecim

ento) 

Demanda para 
sementes/propá
gulos vegetais 
para produção 

de mudas 

Existênci
a de 

projetos 
como 

descober
to 

coberto e 
produtor 
de água, 
possíveis 

de 
expansão 
para UC 

Alvo para 
efetivação 

das 
compensa

ções 
florestais. 
Decreto 
Distrital 

Parceria 
com 

Ministéri
o Público 

Fontes 
financiad
oras de 
projetos 

ambientai
s 

(Fundaçã
o 

Boticário, 
FNMA, 

B.B, etc.) 

Apicult
ura 

como 
potencia

l de 
poliniza
ção de 
áreas a 
recuper

ar 

Atividade
s 

consolida
das de 

produção 
agroecoló

gica e 
agroflores

tal 

Proximid
ade com 

o 
PNB/RE

BIO 
Contage

m 
possibilit
a o fluxo 
gênico 

Possibilida
de de 

estabelecim
ento de 

corredores 
ecológicos 

Atuaçã
o do 

batalhã
o da 

polícia 
ambien

tal 

Atuação 
de órgãos 

de 
fiscalizaçã

o de 
ocupação 
irregular 
do solo 

Ser uma 
área 

próxima á 
cidade para 
atividades 
escolares, 

de 
bicicleta, 
corrida, 
cavalo, 

caminhada, 
acampame

ntos, 
observação 
de pássaros 

e flores. 

A
M

B
IE

N
T

E
 IN

T
E

R
N

O
 

F
R

A
Q

U
E

Z
A

S
 

Falta de 
recursos ($). 

Parcerias 
com troca 

de 
experiência

s e 
atividades 
que não 

demandem 
recursos 

financeiros 
diretos 

Parcerias 
com troca 

de 
experiências 
e atividades 

que não 
demandem 
recursos 

financeiros 
diretos 

Parcerias 
com 

troca de 
experiên

cias e 
atividade

s que 
não 

demande
m 

recursos 
financeir

os 
diretos   

Pagame
nto por 
Serviço

s 
Ambien

tais 

Pagamento 
por 

Serviços 
Ambientais   

Parcerias 
com 

troca de 
experiên

cias e 
atividade

s que 
não 

demande
m 

recursos 
financeir

os 
diretos   

Reversão 
de multas 

à 
FLONA 

Escrever 
projetos 

para estas 
entidades             

Cobrança 
de entrada 

Vigilância 
muito 

reduzida.                                     

Número de 
servidores 

insuficientes.  

  

Parceira 
com estes 

órgãos para 
auxiliar na 
fiscalização 
da FLONA 

Parceira 
com 
estes 

órgãos 
para 

auxiliar 
na                         

Parceir
a com 
este 

órgão 
para 

auxiliar 
na 

Parceira 
com este 

órgão 
para 

auxiliar 
na 

fiscalizaçã   
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fiscaliza
ção da 

FLONA 

fiscaliz
ação da 
FLON

A 

o da 
FLONA 

Fogo causado 
por atividades 

no interior.  

      

Projeto 
voltado a 
buscar 

parceira 
com estas 
instituiçõ
es para 

denuncia
r práticas 
ilegais                             

Muita 
burocracia - 
Trâmite de 
processos. 

                  

Possibilid
ade de 

parceria 
com o 

MPDFT 
para 

agilizar 
processos                 

Coordenação 
regional 
distante - 

Técnica/Fina
nceira 

                  

Possibilid
ade de 

parceria 
com o 

MPDFT 
para 

agilizar 
processos                 

Inexistência 
de projetos de 

Educação 
Ambiental 
por parte da 

UC. 

Realizar 
parcerias 

para 
fomentar 
atividades 

de 
educação 
ambiental     

Realizar 
parcerias 

para 
fomentar 
atividade

s de 
educação 
ambienta

l                             

Informação e 
comunicação 

com a 
sociedade 

insuficiente.  

Realizar 
parcerias 

para 
fomentar 
atividades 

de 
comunicaçã

o     

Realizar 
parcerias 

para 
fomentar 
atividade

s de 
comunica

ção                             

Visitação 
desordenada.  

                                  

Instituir 
cobrança 
de entrada 
e aplicar o 
programa 

de uso 
público 
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Competições, 
usuários 

usufruem das 
áreas e não 

deixam nada 
para a 

FLONA                                   

Instituir 
cobrança 
de entrada 
e aplicar o 
programa 

de uso 
público 

Ocupação de 
grupos sem 

terra 

                                

Trabalhar 
em 

conjunto 
para 

fiscalizar 
e 

desmobili
zar as 

ações dos 
grupos 

Sem-terra   

Especulação 
imobiliária no 

interior da 
UC 

                                

Trabalhar 
em 

conjunto 
para 

fiscalizar 
e 

desmobili
zar as 

aocupaçõe
s 

irregulare
s   

Moradores da 
FLONA 

(Espec. Área 
II) 

                                

Trabalhar 
em 

conjunto 
para 

fiscalizar 
e 

desmobili
zar as 

aocupaçõe
s 

irregulare
s   

Interesses 
conflitantes, 

falta de 
unidade na 

comunidade. 
Áreas II e III                                     
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Delimitação 
da UC que 
dificulta o 

cumprimento 
dos objetivos. 

                                    

Espécies 
invasoras 

(beneficiadas 
pelos 

plantios, pelo 
fogo e pelas 
estradas).                                      

Falta de 
implementaçã

o de 
parcerias.                                     

 

Matriz: Forças X Ameaças 

  

AMBIENTE EXTERNO 
AMEAÇAS 

Ocorrência de fogo 
Invasão para caça I 
e III e extração de 

madeira I e IV 

Acampamento de 
sem terras 

Especulação 
Imobiliária 

Uso conflitante 
do entorno - 

impactos 
negativos da zona 

urbana 
dinamizada 

Fragmentação das 
áreas naturais no 

entorno. 

Estrada - Pressão 
sobre a fauna e 

flora. 

Acúmulo e 
depósito de lixo 
clandestino (DF 

001/com 
estrutural) 

Espécies exóticas 
invasoras 

Desarticulação 
interinstitucional 

Pouca eficácia dos 
órgãos de fiscalização

A
M

B
IE

N
T

E
 IN

T
E

R
N

O
 

F
O

R
Ç

A
S

 

Associação de moradores 
e produtores áreas II, III, 

IV. 

Auxílio em projetos de 
educação sobre o uso do 

fogo. Busca de 
implantação de coleta 
de resíduos sólidos 

Auxílio em projetos 
de educação 
ambiental. 

Denúncias ao 
MPDFT     

Implantação de 
áreas verdes de 

forma a compor o 
corredor ecológico   Denúncias     

Ser ocupada por 
produtores/agricultores 
(Área III e IV) como 

interlocutores da FLONA 
  

Denúncias ao 
ICMBIO                 

Desenvolvimento de 
projetos de produção 

sustentável e recuperação 
e educação - Área IV 

                

Implantar projeto de 
educação sobre a 

espécies exóticas e 
invasoras   
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Comunidade residente e 
do entorno atuantes 

(mobilizada) 
Auxiliar na denúncia de 
atividades que causam 

incêndios   
Denúncias ao 

MPDFT               

Existência do conselho 
consultivo Denúncias e atividades 

que minimizem este tipo 
de atividade 

Denúncias e 
atividades que 

minimizem este 
tipo de atividade 

Denúncias e 
atividades que 

minimizem este 
tipo de atividade 

Denúncias e 
atividades que 

minimizem este 
tipo de 

atividade   

Denúncias e 
atividades que 

minimizem este 
tipo de atividade 

Exigir que nos 
licenciamentos 

ambientais tenha a 
proposição de 

passagem de fauna   

Denúncias e 
atividades que 

minimizem este tipo 
de atividade   

Contribui com os serviços 
ambientais que beneficiam 

a comunidade 

                    

Nascentes e áreas de 
recarga 

                    

Presença de espécies raras, 
endêmicas e ameaçadas. I, 

III e IV 

Realizar projetos que 
visem identificar a 
ecologia e história 

natural das espécies e 
desta forma saber com 
esta atividade impacta 

às populações             

Realizar projetos 
que visem 

identificar a 
ecologia e história 

natural das 
espécies e desta 
forma saber com 

esta atividade 
impacta às 
populações 

Realizar projetos 
que visem 

identificar a 
ecologia e história 

natural das espécies 
e desta forma saber 
com esta atividade 

impacta às 
populações   

Importantes remanescentes 
de cerrado Fiscalizar atividades que 

causam incêndios                   

Corpo Técnico (ICMBIO) 

    

Direcionar 
pessoal para 

articulações com 
órgãos do GDF 
para retirada dos 
acampamentos 

Sem-terra               

Recursos Financeiros 
Direcionar recursos para 

atividades educativas 
que minimizem os 
riscos de incêndios         

Fazer parceria com 
a APARD para dar 
atenção aos locais 

que são passivos de 
composição de 

corredor ecológico         

Educação ambiental como 
instrumento de gestão 

Realizar um programa 
de educação ambiental 
para todas as áreas da 

FLONA 

Realizar um 
programa de 

educação ambiental 
para todas as áreas 

da FLONA   

Realizar um 
programa de 

educação 
ambiental para 
todas as áreas 
da FLONA 

Realizar um 
programa de 

educação 
ambiental para 

todas as áreas da 
FLONA 

Realizar um 
programa de 

educação ambiental 
para todas as áreas 

da FLONA   

Realizar um 
programa de 

educação 
ambiental para 

todas as áreas da 
FLONA 

Realizar um 
programa de 

educação ambiental 
para todas as áreas 

da FLONA   
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Uso múltiplo sustentável 
dos recursos naturais 

                    

Produção de mudas de 
espécies nativas (viveiro 

de mudas). 

          

Introduzir projeto 
de recuperação e 
áreas visando a 
composição de 

corredores 
ecológicos         

Potencial para uso público 
e visitação 

                    

Uso Público (ciclistas, 
escoteiros, escolas, atletas) 

                    

Potencial de uso de 
recursos não madeireiros. 

                    

Desenvolvimento de 
pesquisas na FLONA. 

Área I, II, III e IV.                     

Presença dos plantios 
homogêneos ($$).                      

Existência de atividade de 
educação ambiental 

realizada pela instituição e 
por moradores na FLONA. 
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Anexo 02: Memorial descritivo das Zonas das 4 Áreas da Floresta Nacional de Brasília. 

Foi Utilizado o sistema de projeção UTM datum sirgas 2000 zona 23, tendo como base a imagem do 

Distrito Federal de 2010 cedida pela Terracap. 

 

Flona Área 1  

Zona Primitiva - área 925 ha 

Inicia na coordenada plana aproximada (c.p.a) E= 170.181 e N= 8.257.858, segue pelo limite da Flona 

até a (c.p.a) E= 171.026 e N= 8.257.649, segue pela estrada interna da Flona até a (c.p.a) E= 172.241 e 

N= 8.255.184, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.773 e N= 8.255.439 segue em linha reta até a 

(c.p.a) E=172.982 e N=8.254.976 segue em linha reta passando pelas coordenadas: E= 172.426 e N= 

8.254.085, E= 172.409 e N= 8.254.085, E= 172.449 e N= 8.254.108, E= 172.482 e N= 8.254.156, E= 

172.524 e N= 8.254.143, E= 172.538 e N= 8.254.169, E= 172.540 e N= 8.254.171,E= 172.568 e N= 

8.254.283, segue pela estrada interna da Flona até a  (c.p.a) E= 172.993 e N= 8.254.247, segue pela 

estrada interna da Flona  até a  (c.p.a) E= 172.993 e N= 8.254.247,  segue pela estrada interna da Flona 

até a (c.p.a) E= 172.345 e N= 8.252.569, segue em linha reta passando pelo setor administrativo da 

Flona e APA de Descoberto até a  (c.p.a) E= 172.203 e N= 8.252.548segue em linha reta até a  (c.p.a) 

E= 172.194 e N= 8.252.235, segue pela estrada interna da Flona até a  (c.p.a) E= 171.788 e N= 

8.252.256, segue pela estrada interna da Flona até a  (c.p.a) E= 171.795 e N= 8.251.968, segue em 

linha reta passando pelos pontos de  (c.p.a) E= 171.650 e N= 8.252.123, (c.p.a) E= 171.499 e N= 

8.252.093 (c.p.a) E= 171.383 e N= 8.251.709 localizado no limite da Flona, segue pelo limite da Flona 

até a (c.p.a) E= 170.737 e N= 8.252.094, segue pela estrada interna da Flona passando pelas (c.p.a) E= 

171.045 e N= 8.252.137, (c.p.a) E= 171.693 e N= 8.252.533(c.p.a) E= 71.407 e N= 8.253.126 (c.p.a) 

E= 171.681 e N= 8.253.200, segue em linha reta até a (c.p.a) E=171.945 e N=8.253.492 localizada no 

campo de murumdu, segue em linha reta até passando pelas coordenadas E= 171.758 e N= 

8.253.498(c.p.a), E=171.945 e N=8.253.492(c.p.a) e E= 171.951 e N= 8.253.762, segue pela estrada 

interna da Flona passando pelas coordenadas E= 171.678 e N= 8.253.772, E= 171.457 e N= 

8.254.890, E= 171.248 e N= 8.254.903, E= 171.152 e N= 8.254.829, E= 170.005 e N= 8.255.105, E= 

169.640 e N= 8.254.301, E=168.327 e N= 8.253.514, E= 168.153 e N= 8.253.861, segue pela trilha 

que corta o Ribeirão das Pedras até a (c.p.a) E= 168.095 e N= 8.255.012, segue pela estrada interna da 

Flona passando pelas coordenadas: E= 168.651 e N= 8.255.226, E= 170.109 e N= 8.255.683, E= 

171.162 e N= 8.255.602, E= 171.151 e N= 8.255.834, E= 170.676 e N= 8.256.795, E= 170.508 e N= 

8.256.962, E= 169.831 e N= 8.257.066, E= 170.184 e N= 8.257.859, segue pelo limite da Flona até o 

ponto inicial. 

Zona de Manejo Florestal, área - 2431 ha 

Área 1 

Inicia na (c.p.a) E= 170.179 e N= 8.257.859, segue pelo limite da Zona Primitiva até a (c.p.a) E= 

170.725 e N= 8.252.109, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 168.790 e N= 8.258.109, E= 
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168.790 e N= 8.258.007, E= 169.281 e N= 8.257.988, E= 169.309 e N= 8.258.053, segue pelo limite 

da Flona até o ponto inicial. 

Área 2  

Inicia na (c.p.a) E= 170.976 e N= 8.257.661, segue pelo limite da Zona Primitiva até a (c.p.a) E= 

172.359 e N= 8.252.560, segue pelo limite da Zona de Uso Público até a (c.p.a) E=172.386 e N= 

8.251.951,segue pelo limite da Zona de Uso Especial até o a (c.p.a) E= 172.418 e N= 8.251.697, segue 

pelo limite da Zona de Uso Conflitante até a (c.p.a) E= 172.763 e N= 8.251.818, segue pelo limite da 

Flona até o ponto inicial. 

Área 3 

Inicia na (c.p.a) E= 172.282 e N= 8.251.624, segue pelo limite da zona de Uso Especial (c.p.a) E= 

172.196 e N= 8.252.242, segue pelo limite da Zona Primitiva até a (c.p.a) E= 171.791 e N= 8.251.969, 

segue pelo limite da Zona de Uso Conflitante até a coordenada inicial. 

Zona de Uso Conflitante - área 27 ha 

Área 1 (norte da Flona) 

Inicia na (c.p.a) E= 168.782 e N=8.258.103, segue em linha reta até a (c.p.a) E=168.778 e 

N=8.258.006, segue em linha reta até a (c.p.a) E=169.279 e N= 8.257.979, segue em linha reta até a 

(c.p.a) E=169.285 e N=8.258.057. 

Área 2 (Cetas) 

Inicia na (c.p.a) E= 172.205 e N= 8.252.548, segue em linha reta até a  (c.p.a) E= 172.356,828  e N= 

8.252.545, segue em linha reta até a  (c.p.a) E= 172.355 e N= 8.252.389, segue em linha reta até a  

(c.p.a) E=172.200 e N= 8.252.396, segue em linha reta até a coordenada inicial. 

Área 3 (linha de Transmissão) 

Inicia na (c.p.a) E= 172.762 e N=8.251.817, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 172.430 e N= 

8.251.654, segue em linha reta até a (c.p.a) E=172.416 e N= 8.251.698, segue em linha reta até a 

coordenada inicial. 

Área 4 

Inicia na (c.p.a) E= 171.821,023 e N= 8.251.444, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 171.383 e 

N= 8.251.704, segue pelo limite da zona primitiva até a (c.p.a) E= 171.794 e N= 8.251.966, segue pelo 

limite da zona de manejo florestal até a coordenada inicial. 

Zona de Uso Público - área 15 ha 

Inicia na (c.p.a) E= 172.357 e N=8.252.546, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.617 e N= 

8.252.544 segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.616 e N= 8.251.955 segue em linha reta até a (c.p.a) 

E= 172.385 e N= 8.251.951 segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.390 e N= 8.252.330 segue em 

linha reta até a (c.p.a) E= 172.353 e N= 8.252.329 segue em linha reta até a (c.p.a) inicial. 

Zona de Uso Especial – área 14 ha 

Inicia na (c.p.a) E= 172.201 e N= 8.252.396, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.354 e N= 

8.252.390, segue em linha reta até a (c.p.a) E=172.352 e N=8.252.333, segue em linha reta até a (c.p.a) 
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E= 172.391 e N= 8.252.330, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.396 e N= 8.251.752, segue em 

linha reta até a (c.p.a), E= 172.434 e N= 8.251.653, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 172.275 

e N= 8.251.598, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 172.249 e N= 8.251.723, segue em linha reta até a 

(c.p.a) E= 172.196 e N= 8.252.185, segue em linha reta até a coordenada inicial. 

 

Flona Área 2   

Zona de Uso Conflitante, área - 917 ha 

Inicia na (c.p.a) E= 173.389 e N= 8.255.959, segue por uma estrada sem pavimentação, limite do 

Parque Nacional de Brasília até a (c.p.a) E=177.764 e N= 8.255.921, segue sentido sul contornando 

pela mata de APP do córrego do veado até (c.p.a) E= 177.809 e 8.252.864, segue sentido oeste pela 

mata de APP do córrego Cana do Reino até a (c.p.a) E=175.570 e N= 8.253.263, segue pelo limite a 

Flona até o ponto inicial. 

Zona de Recuperação, área – 81 ha 

Inicia na (c.p.a) E= 177.751 e N= 8.255.914, segue pelo limite da Flona no sentido horário até a c.p.a) 

E=175.577 e N= 8.253.257, segue pela APP do córrego do Reino e depois córrego do Veado até o 

ponto inicial da descrição. 

 

Flona Área 3  

Zona Primitiva, área -335 ha 

Área 1 (sul) 

Inicia na (c.p.a) E= 156.479 e N=8.262.252, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 156.166 e 

N=8.260.509, segue pela margem doa represa até a (c.p.a) E= 155.402 e N=8.260.870, segue pela APP 

do córrego Chapadinha até a (c.p.a) E= 156.476 e N= 8.262.244, segue pelo limite da Flona até a 

coordenada inicial. 

Área 2 (Noroeste) 

Inicia na (c.p.a) E= 153.134 e N=8.265.113, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 156.087 e 

N=8.270.092, segue sentido sul pela área inundada até a  (c.p.a) E=153.515 e N=8.265.315 segue pela 

APP do córrego cortado até a coordenada inicial. 

Zona de Manejo Florestal, área - 92 ha 

Inicia na (c.p.a) E= 154.301 e N=8.263.353 segue em linha reta até a (c.p.a) E=155.025 e N= 

8.263.413, segue em linha reta até a (c.p.a) E=155.095 e N=8.262.343 segue em linha reta até a (c.p.a) 

E=154.431 e N=8.261.850, segue em linha reta a coordenada inicial. 

Zona de Uso Especial, área - 1 ha 

Circulo localizado na coordenada central (c.p.a) E=153.347 e N=8.260.800 

Zona de Recuperação, área - 1594 ha 
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Inicia na (c.p.a) E= 152.678 e N=8.263.246, segue pelo limite da zona de Uso conflitante até a (c.p.a) 

E= 153.886 e N=8.265.085, segue pelo limite da zona primitiva até a (c.p.a) E=153.684 e 

N=8.265.192, segue pelo limite da zona de Uso conflitante até a (c.p.a) E=153.483e N=8.265.555, 

segue pelo limite da zona primitiva até a (c.p.a) E= 153.403 e N=8.266.455, segue pelo limite da zona 

de Uso conflitante até a (c.p.a) E= 153.362,e N=8.267.596, segue pelo limite da zona primitiva até a 

(c.p.a) E= 153.926e N=8.268.750, segue pelo limite da zona de Uso conflitante até a (c.p.a) E= 

154.812e N=8.269.596, segue pelo limite da zona primitiva até a (c.p.a) E= 156.048 e N=8.270.039, 

segue pelo limite da zona de Uso conflitante até a (c.p.a) E=156.276,e N=8.269.945, segue pelo limite 

da Flona até a (c.p.a) E=156.517e N=8.265.797, segue pelo limite da zona de Uso conflitante até a 

(c.p.a) E=156.491e N=8.265.300, continua pelo limite da Flona até a (c.p.a) E=155.497e 

N=8.263.474,, segue pela estrada interna da flona até a coordenada inicial. 

Zona de Uso Conflitante, área - 1.130 ha 

Área 1 

Inicia na (c.p.a) E=155.037 e N=8.263.417 segue em linha reta até a (c.p.a) E=155.515 e 

N=8.263.459, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E=156.478 e N=8.262.263, segue pelo limite da 

zona primitiva até a (c.p.a) E=155.426 e N=8.260.893, segue pelo limite da Flona até a  (c.p.a) 

E=153.111 e N=8.265.080, segue pelo limite da zona primitiva até a  (c.p.a) E=153.889 e 

N=8.265.086, contorna a área degradada, contorna a ETE da Caesb continua contornando a área 

degradada, e segue pela estranha interna da Flona até a (c.p.a) E=152.962 e N=8.263.997, segue em 

linha reta até a (c.p.a) E=152.657 e N=8.263.232, segue pela estrada até a (c.p.a) E=154.307 e 

N=8.263.357, segue pela zona de manejo Florestal até a coordenada inicial. 

Área 2 

Inicia na (c.p.a) E= 153.672 e N=8.265.199, segue pelo limite da zona primitiva até a (c.p.a) 

E=153.483 e N=8.265.538, segue em linha reta até a (c.p.a) E=153.672 e N=8.265.526, segue em linha 

reta até a (c.p.a) E=153.724 e N=8.265.418, segue em linha reta até a (c.p.a) E=153.742 e 

N=8.265.273, segue em linha reta até a (c.p.a) E=153.696 e N=8.265.233, segue em linha reta até a 

coordenada inicial. 

Área 3 (posto de gasolina) 

Inicia na (c.p.a) E=156.530,787  8.265.802, segue pelo limite da Flona até a  (c.p.a) E= 156.485 e 

N=8.265.272, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 156.373 e N=8.265.280, segue em linha reta até a 

(c.p.a) E=156.411 e N=8.265.815, segue em linha reta até a coordenada inicial. 

Área 4 (córrego Zé Pires) 

Inicia na (c.p.a) E=153.413 e N=8.266.450, segue pelo limite da zona primitiva até a (c.p.a) 

E=153.361 e N=8.267.611, segue pela estrada interna até a (c.p.a) E=154.116 e N=8.267.377, segue 

em linha reta até a (c.p.a) E=154.191 e N=8.267.427, segue em linha reta até a (c.p.a) E=154.570 e 

N=8.267.417, segue em linha reta até a (c.p.a) E=154.889 e N=  8.267.163, segue em linha reta até a 

(c.p.a) E=155.118 e N=8.266.328, segue em linha reta até a (c.p.a) E=154.707 e N=8.266.064 segue 
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em linha reta até a (c.p.a) E=154.614 e N=8.266.196, segue em linha reta até a (c.p.a) E=154.183 e 

N=8.266.021, segue em linha reta até a (c.p.a) E=154.074 e N=8.266.313 segue em linha reta até a 

(c.p.a)E=153.690 e N=8.266.420, segue em linha reta até a (c.p.a) E=153.413 e N=8.266.452 segue 

em linha reta até a coordenada inicial.  

Área 5 (noroeste) 

Inicia na (c.p.a) E=154.836 e N=8.269.582, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 154.902 e 

N=8.269.546, segue em linha reta até a (c.p.a) E=154.017 e N=8.268.716, segue em linha reta até a 

(c.p.a) E=153.942 e N=8.268.747, segue pelo limite da zona primitiva até a coordenada inicial. 

Área 6 (nordeste) 

Inicia na (c.p.a) E=156.086 e N=8.270.098, segue pelo limite da flona até a (c.p.a) E=156.307 e 

N=8.269.937, segue em linha reta até a (c.p.a) E=156.058 e N=8.270.000, segue em linha reta até a 

coordenada inicial. 

 

Flona Área 4  

Zona Primitiva, área - 324ha 

Área 1 (sul) 

Inicia na (c.p.a) E=160.416 e N=8.266.709, segue pela estrada interna da Flona  até a (c.p.a) E= 

162.314 e N=8.267.024, segue em linha reta até a (c.p.a)E= 162.342 e N=8.266.854 segue em linha 

reta até a (c.p.a)E=163.060 e N=8.266.888 segue em linha reta até a (c.p.a)E=165.211 e N=8.266.487 

segue em linha reta até a c.p.a)E=162.496 e N=8.266.155, segue contornando a área de eucaliptos  até 

a (c.p.a)E=160.056 e N=8.265.981, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a)E= 160.022 e N=8.265.981, 

segue por uma distancia de 25 metros da estrada que vai para CAESB até a (c.p.a)E=160.061, e N= 

8.266.044, segue em linha reta passando pelas (c.p.a)E=160.341 e N=8.266.150, (c.p.a)E=160.341 e 

N=8.266.285 (c.p.a)E=160.230 e N=8.266.266 (c.p.a)E=160.239 e N=8.266.188, segue por uma 

distância de 25 metros da estrada até o limite da Flona na (c.p.a)E=160.239 e N=8.266.188, segue pelo 

limite da Flona até a (c.p.a)inicial. 

Área 2  

Inicia na (c.p.a) E=161.213 e N=8.268.286, segue pela APP córrego Bucanhão até a (c.p.a) E= 

161.948 e N=8.268.755, segue em linha reta até a (c.p.a) E= 162.074 e N=8.268.697, segue 

contornando a área de eucalipto até a (c.p.a) E= 161.324 e N=  8.267.629, segue em linha reta até a 

(c.p.a) E=161.217 e 8.267.657, contorna a PAA do afluente do córrego Bucanhão até a (c.p.a) 

E=161.004 e N= 8.267.787, segue em linha reta até a coordenada inicial. 

Zona de Manejo Florestal, área – 1.411 ha 

Área 1 (sul) 

Inicia na (c.p.a) E= 163.180 e N=8.265.324, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E=159.880 e 

N=8.265.721, contorna os eucaliptos até a (c.p.a) E= 160.068 e N=8.265.981, segue em linha reta 

até(c.p.a) E= 161.805e N=8.266.089, segue pela estrada interna da flona até a coordenada inicial. 
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Área 2 

Inicia na  (c.p.a) E=163.170 e N=8.265.323, segue pelo limite da flona até a (c.p.a) E=162.190 e 

N=8.265.284, segue pela zona primitiva até a (c.p.a) E=163.100 e N=8.266.187, segue em linha reta 

até a coordenada inicial. 

Área 3 

Inicia na  (c.p.a) E=164.150e N=8.265.408, segue pelo limite da Flona até a 163.247 e N=8.265.330, 

segue em linha reta até a (c.p.a) E=163.100 e N=8.267.136, segue em linha reta até a (c.p.a) 

E=164.921 e N=8.267.275, segue pela trilha até a (c.p.a) E=164.813 e N=8.266.727, segue pelo limite 

da Flona até a  (c.p.a) E=164.273 e N=8.265.523, segue em linha reta até a (c.p.a) E=164.142 e 

N=8.265.516, segue em linha reta até a coordenada inicial. 

Área 4 (linha de transmissão) 

Inicia na  (c.p.a) E=164.636 e 8.269.157, segue em linha reta até a (c.p.a) E=163.100 e N=8.267.205, 

segue em linha reta até a  (c.p.a) E= 162.892 e N=8.269.774, segue pelo limite da Flona até a 

coordenada inicial, exclui dessa área a onde passa a linha de transmissão que é a Zona de Uso 

Conflitante. 

Área 5 (norte) 

Inicia na  (c.p.a) E=162.923 e N=8.269.072, segue pela Estrada no interior da Flona até a (c.p.a) 

E=161.480 e N=8.269.242, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E= 162.877 e N=8.269.774, segue 

em linha reta até a coordenada inicial. 

Área 6 

Inicia na  (c.p.a) E=160.801 e N=8.267.599 segue em linha reta até a (c.p.a) E=160.914 e 

N=8.267.555 segue em linha reta até a (c.p.a) E=160.909 e N=8.267.462 segue em linha reta até a 

(c.p.a) E=161.068 e N=8.266.999, segue pela trilha até a  (c.p.a) E= 161.461 e N=8.267.114, segue em 

linha reta até a (c.p.a) E=161.328 e N=8.267.627, segue pelo limite da zona primitiva até a (c.p.a) 

E=162.066 e N=8.268.710, segue pela estrada interna da Flona até a (c.p.a) E= 162.938 e 

N=8.268.558, segue em linha reta até a coordenada inicial. 

Zona de Recuperação, área -19 ha 

Inicia na (c.p.a) E= 164.817 e N=8.266.700, segue em linha reta até a (c.p.a) E=164.925 e 

N=8.267.262 segue em linha reta até a (c.p.a) E=165.269 e N=8.267.296, segue pelo limite da Flona 

até a coordenada inicial. 

Zona de Uso Conflitante, área - 228 ha 

Área 1 (Caesb) 

Inicia na (c.p.a) E=159.894 e N=8.265.743, segue pela estrada interna da flona divisa com os 

eucaliptos até a  (c.p.a) E=160.073 e N=8.265.979, segue em linha reta até a (c.p.a) E=160.025 e 

N=8.265.977, segue pelo limite da Flona até a coordenada inicial. 

Área 2 (Caesb) 
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Inicia na (c.p.a) E=160.055 e N=8.266.041, segue numa faixa de 25 metros da estrada até a (c.p.a) E= 

160.261 e N=8.266.128, segue em linha reta até a (c.p.a) E=160.332 e N=8.266.284 segue em linha 

reta até a (c.p.a) E= segue em linha reta até a (c.p.a) E=160.238 e N=8.266.266, segue em linha reta 

até a (c.p.a) E=160.089 e N=8.266.103, segue pelo limite da Flona até a coordenada inicial. 

Área 3 (Noroeste da flona) 

Inicia na (c.p.a) E=160.796 e N=8.267.597, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E=161.494 e 

N=8.269.259, segue em linha reta até a (c.p.a) E=161.533 e N=8.269.277, segue por uma estrada sem 

pavimentação com aproximadamente 80 metros de largura até o limite da Flona na coordenada 

(c.p.a)E=161.764 e N=8.269.756, da (c.p.a) E=161.533 e N=8.269.277,segue pela estrada até a (c.p.a) 

E=162.894 e N=8.269.086, desse pela estrada que corta a Flona até a coordenada (c.p.a)E=162.933 e 

N=8.268.565, daí segue contornando a Zona de Manejo Florestal até a (c.p.a) E=162.068 e 

N=8.268.710, segue pelo limite da Zona Primitiva até a (c.p.a) E=161.328 e N=8.267.629, segue pelo 

limite da Zona de Manejo Florestal até a (c.p.a)inicial. 

Área 4 (posto policial e estande de tiro) 

Inicia na  (c.p.a) E=164.282 e N=8.265.511, segue pelo limite da Flona até a (c.p.a) E=164.155 e 

N=8.265.389, segue em linha reta até a (c.p.a) E=164.153e N= 8.265.508, segue me linha reta até a 

coordenada inicial. 

Área 5 (estradas) 

Faz parte da zona de uso conflitante a estrada interna da flona que inicia na  (c.p.a) E=163.204 e 

N=8.265.339 finaliza na (c.p.a) E=162.908 e N=8.269.779, inicia na (c.p.a) E= 163.074 e 

N=8.267.186, finaliza na (c.p.a) E=166.401 e N=8.267.434, linha de transmissão inicia na  (c.p.a) 

E=166.389 e N=8.267.576, finaliza na (c.p.a) E=165.205 e N=8.269.198, inicia na coordenada (c.p.a) 

E=161.484 e N=8.269.245, segue com uma largura de 30 metros até a (c.p.a) E=161.535 e 

N=8.269.283 e finaliza na (c.p.a) E=161.762 e N=8.269.758com uma largura de 80 metros. 
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