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Princípios de manejo dos sub setores da paisagem 
A ideia principal da recuperação da paisagem do Parque do Paranoá é 
repovoar a área com espécies nativas do bioma Cerrado, sem contudo perder 
o valor histórico que a vegetação atual possui. Pelo fato do parque ter sido 
ocupado anteriormente pelo acampamento de operários que trabalharam na 
construção da capital, a vegetação original foi removida dando lugar a 
espécies exóticas de interesse alimentício, como, mangueira, jaqueira e 
goiabeira. Assim, foram propostos sete áreas de intervenção na composição 
vegetal, a saber : 
1 – Áreas das nascentes 
Entende-se por nascente o afloramento do lençol freático, que vai dar origem 
a uma fonte de água de acúmulo (represa), ou cursos d’água (regatos, 
ribeirões e rios). Conforme levantamento prévio da área, existem duas 
pequenas nascentes em fundo de talvegues que devem ser recuperadas e 
preservadas. Em visitas in loco, constatou-se que as nascentes não 
apresentam nenhuma vegetação característica de áreas úmidas que possam 
contribuir para a preservação das mesmas. Ademais, considerando que as 
características geológicas e pedológicas da área possuem boas condições de 
infiltração, sugere-se nas áreas das nascentes, bolsões de captação e retenção 
de água da chuva que infiltrarão reabastecendo o lençol freático.  Vale 
ressaltar que a microbacia deve absorver boa parte dessa água através do 
solo, armazená-la em seu lençol subterrâneo mantendo a vazão, sobretudo 
durante os períodos de seca. Desta forma, espera-se, a longo prazo, formar 
uma lagoa na área da nascente maior que possa contribuir para o microclima 
local. Considerando o valor ecológico destas áreas e que elas são bastante 
perturbadas, não apresentando nenhuma das características bióticas das 
formações florestais ciliares originais, sugere-se que seja realizado um manejo 
florestal a fim de contemplar a retirada gradual das mangueiras e a 
revegetação com espécies características de mata ciliar. A escolha das 
espécies a serem usadas na revegetação destas áreas foi baseada em 
levantamentos florestais realizados do Distrito Federal, dando maior 
relevância às espécies nativas frutíferas e melíferas, com o objetivo de atrair a 
fauna polinizadora. O plantio deve seguir o modelo sucessional de Kageyama 
e Gandara, onde as espécies de crescimento tardio (secundárias) serão 
plantadas na sombra das espécies de crescimento rápido (pioneiras). Sugere-
se uma lista de 123 espécies nativas do Cerrado característica de mata ciliar. A 
área a ser revegetada com espécies típicas de mata ciliar é de 5,2 hectares. O 
espaçamento entre as mudas será de 2 x 3m, o que totaliza 8.710 mudas. 
Ressalta-se que este montante pode ser facilmente obtido através dos 
plantios de compensação florestal a ser determinado pelo órgão ambiental.  

Figura 1. Perfil esquemático das principais fitofisionomias do bioma 
Cerrado. Fonte: Ribeiro & Walter (2001) 
 

3 – Vestígios vegetais das antigas praça urbanas 
Nesta área serão mantidas as características originais das praças devido ao valor histórico 
e cultural. Serão instalados bancos de contemplação e placas informativas que relembrem 
a história do local, compondo assim o percurso pédagogico-histórico-cultural.   
4- Viveiro Escola e Jardim de ervas medicinais e aromáticas 
O viveiro escola terá função educacional para as crianças da região, além de produzir as 
mudas que serão usadas para o adensamento vegetacional do setor histórico. Ele ficará 
alocado ao lado da escola existente dentro do parque, juntamente com o jardim de ervas 
medicinais e aromáticas em uma área de 150 m2, com capacidade de produção de 2.500 
mudas por ano.  
5 – Hortas 
Atualmente existe uma horta orgânica adjacente a atual administração, futuro 
restaurante. Tal horta será mantida e requalificada. 
A horta do cerrado contemplará apenas espécies frutíferas nativas, conforme tabela 
abaixo : 
  
NOME CIENTÍFICO 
NOME POPULAR 
Annona crassiflora - Araticum-do-cerrado; Caryocar brasiliense - Pequi; Eugenia 
dysenterica -  Cagaiteira; Hancornia speciosa - Mangaba; Hymenaea stigonocarpa - Jatobá-
do-cerrado; Salacia crassifolia - Bacupari-do-cerrado; Campomanesia pubescens - 
Gabiroba; Genipa americana - Jenipapo; Anacardium humile - Cajuzinho-do-cerrado; 
Dipteryx alata - Baru. 
  
 

2 – Cerrado típico (sensu stricto) 
O Cerrado apresenta grande variação na fisionomia, com formas florestais, savânicas e campestres (RIBEIRO & WALTER, 1998). Segundo os mesmos autores, 
existem diferentes tipos fitofisionômicos classificados em formações florestais (cerradão, matas secas, mata de galeria e mata ciliar), formações savânicas 
(cerrado sensu stricto, parque cerrado, palmeirais e vereda) e formações campestres (campo limpo, campo sujo e campo rupestre) (Figura 1).  
A fisionomia mais comum, que ocupa 70% do bioma, é o cerrado sensu stricto (EITEN, 1994), que é uma formação savânica caracterizada pela presença de 
árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, geralmente com evidência de queimadas (RIBEIRO & WALTER, 1998). Os 
arbustos e subarbustos encontram-se espalhados, com algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que permitem a rebrota após 
queima ou corte. Na época chuvosa as camadas subarbustivas e herbáceas tornam-se exuberantes, devido ao seu rápido crescimento.  
A área estimada para a recomposição vegetal por espécies do cerrado sensu stricto possui cerca de 6 hectares. Nesta área, assim como a das nascentes, é 
recomendado o manejo florestal com reposição gradual das mangueiras por espécies nativas do Cerrado. No entanto, ressalvando a idéia de um pomar urbano 
e lembrando os nomes dos célebres habitantes da Vila Paranoá, a ideia dos frutos permaneceram em estruturas vegetais diferentes. que além disso servirão de 
modelo para o programa de educação ambiental do parque, valorizando assim os frutos do Cerrado.  
Também será adotado o modelo sucessional de Kageyama e Gandara, onde as espécies de crescimento tardio (secundárias) serão plantadas na sombra das 
espécies de crescimento rápido (pioneiras). Sugere-se uma lista de 212 espécies nativas do Cerrado característica desta fitofisionomia, divididas entre pioneiras 
e secundárias. O espaçamento entre as mudas será de 4 x 4m, o que totaliza 3.750 mudas. Ressalta-se que este montante pode ser facilmente obtido através 
dos plantios de compensação florestal a ser determinado pelo órgão ambiental. 
  
  
 

6 – Área de recuperação vegetal do setor histórico –setor de tutela 
Esta área possui cerca de 13 hectares e corresponde ao setor histórico do parque onde a 
vegetação será futuramente adensada com espécies nativas do Cerrado. Em conjunto com 
o Viveiro Escola, esta área será destinada ao Apadrinhamento de Árvores Nativas do 
Cerrado que faz parte do Projeto de Educação Ambiental a ser desenvolvido dentro do 
parque com as crianças da região. As mudas serão produzidas no viveiro e a administração 
do parque deverá disponibilizar a abertura dos berços de plantio, bem como as placas de 
identificação da árvore e do grupo padrinho das mesmas.  
  
7- Área da praça e dos estacionamentos,  prevalece um desenho geométrico 
equilibrando-se entre o mineral e o vegetal. Se localizam nas extremidades do parque e 
são paisagísticos, o pavimento é constituído de 1/3 com bloco intertravado, 60% de saibro 
com 10% de calçadas. 
Previsto para 320 vagas inclusivas com um pontencial para futuras 1 570 vagas. 
Entre as espécies vegetais comportam o angico, aroreira, oiti, sena multijuga e outras 
nativas do cerrado. 
. 
  
 


