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O Distrito Federal está inserido no bioma Cerrado, segundo maior bioma do Brasil, o qual se 
caracteriza pela alta riqueza biológica e vulnerabilidade, sendo uma das 25 áreas do mundo 
consideradas críticas para a conservação. A implementação de Unidades de Conservação 
(UCs) é uma das principais estratégias utilizadas mundialmente para garantir a 
sustentabilidade dos ecossistemas.No DF, há UCs que não foram contempladas no Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Dentre essas, destacam-se os Parques 
Urbanos. Essas áreas possuem alto potencial para a conscientização ambiental e melhoria da 
qualidade de vida da população. Atualmente, há 73 parques urbanos criados no DF. O 
objetivo desse estudo foi criar informações sobre a situação dos parques em Brasília 
auxiliando na gestão e uso sob a perspectiva de diferentes atores sociais. As informações 
foram obtidas por meio de um questionário com indicadores que foram entregues aos 
usuários, funcionários, pesquisadores e administradores do parque. Segundo similaridades 
apresentadas, escolheu-se 5 parques: P. Olhos D’água P. Asa Sul, P. Lago Norte, P. Dom 
Bosco e P. Península Sul. Dos cinco parques selecionados, quatro estão implementados e são 
utilizados pela população como opção de lazer ecológico. Após análise estatística, verificou-
se que o P. Olhos d’Água exibiu o melhor nível de estado geral de conservação e gestão, 
seguido do P. Dom Bosco, P. Península Sul, P. Lago Norte e o P. Asa Sul. Não houve 
diferença marcante entre os diferentes grupos para a maioria dos indicadores. O P. Dom 
Bosco apresentou valores máximos quanto a beleza cênica, preservação da vegetação e infra-
estrutura para lazer e valores razoáveis para segurança, número de funcionários, estado de 
conservação do parque e oferta de atividades resultando em um nível bom para a qualidade do 
parque. Nenhum parque obteve a média máxima para cada indicador. O P. Olhos d’Água é o 
único que possui estudos sobre a composição florística, no entanto os projetos de educação 
ambiental existentes não são permanentes. Tendo em vista a importância de se conhecer a 
flora do Cerrado, conclui-se que apesar da grande maioria dos parques serem apenas criados 
no DF, os parques implantados apresentam muitos problemas, como proliferação de espécies 
exóticas, e são pouco conhecidos pela população. O potencial desses não tem sido explorado 
tanto pelos órgãos públicos quanto pela sociedade, porém não faltam iniciativas legislativas 
para a criação de mais parques.
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