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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por objetivo o levantamento de subsídios para o 

licenciamento ambiental do Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP), incluindo áreas 

de propriedade da TERRACAP (Companhia Imobiliária de Brasília), vinculada ao 

(GDF) Governo do Distrito Federal_ e da SPU (Secretaria de Patrimônio da União), 

órgão do Governo Federal. A área objeto do Processo de Licenciamento Ambiental foi 

adotada conforme definição do Projeto de Lei Complementar nº 46/2007, em trâmite na 

Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), abrangendo um total de 2.586 ha. O 

referido Projeto de Lei revisa o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 

Federal (PDOT) vigente, promulgado pela Lei Complementar nº 17/ 1997. De acordo 

com o Projeto de Lei Complementar nº 46/2007, o Setor Habitacional Vicente Pires 

passa a integrar a Zona Urbana de Expansão e Qualificação (vide Mapa do PDOT, no 

anexo II). 

O SHVP é um parcelamento de solo com fins urbanos implementado 

irregularmente em terras predominantemente públicas, que ocupa áreas rurais 

remanescentes definidas pelo PDOT (1997) e encontra-se. em processo de 

consolidação da ocupação territorial, 

O empreendimento abrange uma população de nível socioeconômico diverso, 

incluindo populações de baixa a alta renda. 

A análise da viabilidade ambiental do empreendimento apresentada neste 

Estudo, contempla os diversos fatores ambientais, tais como aspectos físicos, bióticos, 

socioeconômicos, urbanísticos e de infra-estrutura urbana. A partir do Diagnóstico 

Ambiental, são identificados e analisados os impactos ambientais desencadeados pela 

implementação do empreendimento, as medidas mitigadoras e compensatórias para 

os impactos,os programas de monitoramentos e de compensação ambiental. 

A elaboração do presente estudo foi baseada em pesquisas de campo, 

compreendidas na poligonal do parcelamento e áreas adjacentes, os quais foram 

subsidiadas pelos dados disponíveis nos Órgãos Ambientais (Distrital e Federal), nas 

Concessionárias de serviços públicos e demais instituições do Governo do Distrito 

Federal, formalizadas por cartas consulta, além da bibliografia técnica especializada 
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sobre os diversos temas afetos. Diversas Reuniões Técnicas foram realizadas com o 

Grupo de Interinstitucional de Trabalho, encarregado de acompanhar e analisar o 

processo de licenciamento ambiental em tela. Ao longo dessas Reuniões, conceitos e 

métodos adotados para este estudo foram discutidos e condensados. 

Como suporte, o estudo enfoca as exigências preconizadas no Termo de 

Referência, de setembro de 2004, emitido pelo IBAMA, por intermédio da Gerência 

Executiva IBAMA/DF (Núcleo de Licenciamento Ambiental – NLA), bem como as 

sugestões e solicitações de complementações técnicas, ao referido Termo, elaboradas 

pelo Grupo Interinstitucional de Trabalho do Setor Habitacional Vicente Pires, ao longo 

do processo de análise das versões preliminares deste Estudo.  

A poligonal do SHVP está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Planalto Central, o que confere a competência de licenciamento ambiental do 

parcelamento de solo urbano ao IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis), órgão gestor desta Unidade de Conservação (UC). 
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2. APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

O SHVP, com área total de 2.586, localiza-se na Região Administrativa de 

Taguatinga - RA III e na Região Administrativa do Guará - RA X (vide Mapa das 

Regiões Administrativas, no anexo II) . A poligonal do SHVP  é delimitada, 

aproximadamente, a oeste pela poligonal do TAGUAPARK, a sul pela DF 085 (EPTG - 

Estrada Parque Taguatinga), a leste pela rodovia DF 087 e a norte pela quebra de 

relevo da vertente da margem direita do córrego Cana do Reino, conforme Figura 1 e 

Mapa de Localização (no anexo II). Esta definição corresponde àquela do Projeto de 

Lei Complementar nº 46/2007, que revisa o PDOT de 1997. 

 

Figura 1 – Localização do SHVP. 

Hidrograficamente, o SHVP localiza-se nas microbacias dos córregos 

Samambaia, Vicente Pires, do Valo e Cana do Reino, todos afluentes do Ribeirão 
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Riacho Fundo que deságua no lago Paranoá. O lago Paranoá encontra-se na região 

hidrográfica do rio São Bartolomeu, inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. 

A ocupação efetiva e a transformação da paisagem natural da área do SHVP, 

segundo dados da publicação Vegetação no Distrito Federal – Tempo e Espaço, 

produzido pela UNESCO, em 2002, se deu a partir de 1984. De uma área original 

formada, aproximadamente, por 950 hectares de formações savânicas, 850 ha de 

formações campestres e 300 ha de formações florestais, observada no ano de 1973, 

no período entre 1984 e 1994, 1.500 ha de cerrados e campos foram convertidos em 

áreas agrícolas. No período entre 1994 e 2001, cerca de 1.700 ha de áreas agrícolas e 

remanescentes de formações naturais foram convertidos para ocupações urbanas 

(vide Análise Multitemporal, no anexo II). 

O SHVP surgiu a partir de um conjunto de colônias agrícolas estabelecidas em 

tempos relativamente distintos e com características de heterogeneidade 

socioeconômica e espacial (Figura 2). As Colônias Agrícolas existentes no SHVP são 

denominadas: Vicente Pires, Samambaia, Governador e São José. Ao longo de duas 

décadas, as chácaras das colônias agrícolas foram parceladas e fracionadas, 

transformando a paisagem da região em uma ocupação urbana, tipicamente 

desordenada, com inconformidades de ordem fundiária, urbanística e ambiental. 

Segundo informações da ARVIPS (Associação Comunitária do Setor Habitacional de 

Vicente Pires), em 2005, havia cerca de 60.000 habitantes no SHVP. Desta forma, 

apesar da intensa ocupação urbana, o SHVP carece de infra-estrutura urbana básica, 

notadamente de um sistema viário adequado, abastecimento de água potável, 

tratamento de esgotos sanitários, além da coleta e destinação de águas pluviais. 
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Figura 2 – Colônias Agrícolas localizadas no SHVP. 

A ARVIPS é a instituição responsável pela contratação do presente Estudo e 

pelo Processo de Licenciamento Ambiental. 

A Associação dos Produtores Rurais da Colônia Agrícola Vicente Pires – 

ARVIPS foi criada em 08 de agosto de 1994, no intuito de pleitear e resguardar os 

interesses da comunidade. Atualmente, e por força das circunstâncias, a ARVIPS, 

conforme definido em seu Estatuto é denominada Associação Comunitária do Setor 

Habitacional Vicente Pires – CNPJ 02.577.971-0001/24. 
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3. DEFINIÇÃO DO ESTUDO E OBJETIVOS 

O Estudo de Impacto Ambiental, conforme disposto na Resolução CONAMA 

n°001/86 em seu artigo 5°, atenderá à legislação, em especial aos princípios e 

objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Nesse contexto, 

serão obedecidas as seguintes diretrizes gerais: 

Elaboração do Diagnóstico Ambiental, incluindo os componentes ambientais 

físicos, bióticos e antrópicos, incluindo aspectos de infra-estrutura e de urbanismo; 

 Contemplação de todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto 

(incluindo a alternativa de apenas melhorias das ligações/intersecções 

existentes), confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto, ou 

seja, a não instalação do empreendimento; 

 Identificação e avaliação sistemática de todos os impactos ambientais gerados, 

nas diferentes áreas, durante as fases de implantação e operação da atividade;  

 Definição dos limites da área geográfica a ser direta ou indireta. 

O Estudo apresenta um caráter multidisciplinar, onde se torna necessário 

explicar, em função de qual enfoque foi definido sua área de influência: físico, biótico 

ou antrópico. A partir dos diferentes enfoques, a área de influência teve contornos 

diferenciados, constituídos pelas áreas de incidência dos impactos nelas gerados. 

Essa limitação baseou-se em premissas tais como: natureza do “projeto”, 

dimensão, condições físico-antrópicas e diferentes visões para as diversas áreas do 

conhecimento abordadas, bem como aplicação de toda legislação vigente.  

Foi considerada, também, a amplitude das interferências sobre cada um dos 

fatores ambientais da região em relação às características do empreendimento. 

Quanto ao meio físico e biótico, foram consideradas as transformações nas 

características naturais da vegetação, seus aspectos ecológicos, de endemismo e de 

importância cientifica, envolvendo ecossistemas aquáticos e terrestres, os aspectos 

geomorfológicos e características pedológicas, aqüíferos subterrâneos e cursos d’água 

próximos. Quanto aos estudos sobre o meio sócio-econômico, foi enfocado o homem e 

suas atividades dentro do contexto de habitabilidade e de condições de vida. Foram 
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abordados tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos, inerentes ao 

Setor Habitacional Vicente Pires e algumas áreas adjacentes.  

Com relação aos aspectos de infra-estrutura foram considerados, 

principalmente, aspectos relacionados ao esgotamento sanitário, ao abastecimento de 

água e a drenagem pluvial.. 

3.1. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E 
INDIRETA 

A definição de áreas de influência dos impactos ambientais gerados pela 

instalação de um empreendimento é consolidada com as conclusões dos estudos de 

diagnóstico e avaliação de impacto. EIA, sobretudo da Avaliação de Impacto Ambiental 

(Sánchez, 2006). No início dos Estudos tem-se uma estimativa da potencialidade de 

abrangência dos efeitos dos impactos, de forma que seja definida uma área de estudo. 

Portanto, para este estudo foram definidos, como base nessa estimativa inicial 

de abrangência, áreas de influência onde os impactos ambientais potenciais 

decorrentes da instalação e operação do empreendimento tem efeitos diretos ou 

indiretos. A abrangência definitiva de cada impacto analisado é caracterizada no 

capítulo de Prognóstico deste Estudo. 

Assim, para área de influência direta, onde os estudos são mais detalhados, foi 

analisada a região onde está instalado o SHVP e onde haverá interferência direta 

pelas obras e outras atividades decorrentes da implantação e operação, sobretudo da 

infra-estrutura do parcelamento urbano. Sendo assim, a área de influência direta, de 

acordo com a orientação da SEDUMA, corresponde, a poligonal definida no Projeto de 

Lei Complementar nº 46/2007, abrangendo um total de 2.586 ha. Essa poligonal 

abrange aproximadamente a porção territorial delimitada a leste pela DF 087 e a oeste 

pela poligonal do Taguapark, incluindo nesses trechos, as micro-bacias dos córregos 

Vicente Pires e Samambaia. A norte pela quebra de relevo da margem direita do 

córrego Cana do Reino e ao sul pela DF 085 (EPTG) (vide Mapa da Área de Influência 

Direta, no anexo II). 
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A área de influência indireta corresponde a parte da sub-bacia do Ribeirão 

Riacho Fundo até a junção com o Lago Paranoá, contemplando com mais precisão as 

micro-bacias dos córregos Vicente Pires, Cana do Reino, Samambaia, do Valo e 

Águas Claras, incluindo a área 2 da Floresta Nacional de Brasília (vide Mapa da Área 

de Influência Indireta, no anexo II). No aspecto sócio-econômico foram considerados, 

principalmente, os condomínios adjacentes, as chácaras próximas e as cidades 

vizinhas (Taguatinga, Águas Claras e a Estrutural). 
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4. ARCABOUÇO LEGAL 

A elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é fruto da exigência 

estabelecida em Leis, que se consolidaram com o continuo avanço da consciência 

quanto a qualidade do meio ambiente no País. A necessidade de elaboração de 

estudos ambientais está prevista no artigo 255 parágrafo 1°, inciso II, da Constituição 

de 1988; na Lei nº. 6938/81 e Decreto nº. 99274/90; e é regulamentada pelas 

resoluções CONAMA nº. 001/86 e nº. 09/87. 

O item I do Artigo 3º da Lei Federal nº. 6.938 define meio ambiente como: “o 

conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. O legislador 

zelosamente evoca os princípios básicos da manutenção da qualidade de vida, os 

juízos de valores adjudicados ao estado ou condição do meio ambiente, no qual o 

estado se refere aos valores (não necessariamente numéricos) adotados em uma 

situação e um momento dado, pelas variáveis ou componentes do ambiente que 

exercem uma influência maior sobre a qualidade de vida presente e futura dos 

membros de um sistema. 

No âmbito local, esta matéria encontra-se regulada nos artigos 11, 12, 15 e 16, 

da Lei 41/1989, que dispõe sobre a política ambiental do Distrito Federal, e nos artigos. 

41, 42 e 43, do Decreto nº. 12.960/1990, que regulamentou a mencionada Lei. 

Isso posto, e considerando que tanto o EIA/RIMA como o zoneamento 

ecológico-econômico são instrumentos da política ambiental destinados a subsidiar o 

planejamento integrado e o ordenamento territorial em particular, impõe-se 

metodologicamente a análise sistemática da legislação incidente sobre o objeto do 

presente estudo, de modo a compilar e interpretar os dispositivos que orientam e 

restringem a ocupação proposta. 

A análise da legislação pertinente para implantação do núcleo habitacional 

considerou os seguintes aspectos: 

a) Critérios ambientais e urbanísticos na legislação Federal; 

b) Critérios ambientais e urbanísticos na legislação do Distrito Federal; 
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c) Aspectos institucionais para encaminhamento e aprovação do projeto. 

As demais Resoluções CONAMA, que estabelecem definições, procedimentos, 

critérios e demais diretrizes sobre licenciamento e política ambiental, tais como: 

CONAMA nº.10/1988, CONAMA nº.013/1990, CONAMA nº.237/1997, CONAMA 

nº.303/2002 e CONAMA nº.357/2005, foram devidamente consideradas neste estudo e 

suas abordagens serão feitas no decorrer dos capítulos referentes ao diagnóstico 

ambiental. 

4.1. CRITÉRIOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS NA 
LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Sabendo-se da importância do conhecimento da Legislação Federal para 

estabelecimento de diretrizes na confecção e parecer final do EIA para o Setor 

Habitacional Vicente Pires, têm-se as seguintes considerações e aplicações 

pertinentes: 

A Constituição Federal de 1988 

Não obstante da realidade imposta pelo conceito de desenvolvimento 

sustentável, a Constituição da Republica Federativa do Brasil, de 1988, mostra 

interesse relativo ao meio ambiente. Quanto à questão especifica da proteção da 

biodiversidade, no Capítulo VI – do meio ambiente, o artigo 225, parágrafo 1°, inciso II, 

afirma que para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado incube o poder público preservar a diversidade e a integridade do 

patrimônio genético do País. 

A presente Constituição Federal do Brasil, promulgada pelo Congresso 

Nacional em 05 de outubro de 1988, apresenta no Título VIII – Da Ordem Social o 

Capítulo VI – do Meio Ambiente, onde se destacam: 

 O meio ambiente ecologicamente equilibrado é definido como bem de uso 

comum do povo, cuja defesa se impõem ao poder público; 

 É exigido, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará divulgação; 
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 A definição de espaços territoriais especialmente protegidos só poderá ser 

alterada ou suprimida através de Lei; 

 As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente passam a sujeitar os 

infratores, que sejam pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados; 

 A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira, não inerentes a área de estudo, passam ser 

consideradas patrimônio nacional, devendo sua utilização se dar dentro de 

condições que assegurem a preservação do seu meio ambiente. 

Ressalta-se o texto da Proposta de Emenda à Constituição n° 115, de 1995, 

que inclui o cerrado na relação dos biomas considerados patrimônio nacional. 

Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965. 

Conhecida também como Código Florestal, esta Lei é considerada como um 

instrumento de vanguarda na proteção das formações vegetais e, em conseqüência, 

da diversidade biológica e genética nacional. Responsável pela introdução no sistema 

legal de noções como “interesse comum” e “uso nocivo da propriedade”, bem como 

“utilização racional”, “normas de precaução” e “educação florestal”, demonstra sua 

preocupação madura em relação ao desenvolvimento sustentável e a instauração da 

justiça social, cabível a manutenção dos recursos naturais. 

O Código Florestal instituiu dois tipos de áreas legalmente protegidas, sendo 

elas de preservação permanente (art. 2° e 3°) ou de reserva legal (art. 16). 

As primeiras são formadas pela vegetação situada ao longo dos rios, qualquer 

curso d’água ou corpos d’água; no topo de morros, montes, montanhas e serras; nas 

encostas com declividade superior a 45°; nas restingas; nas bordas dos tabuleiros ou 

chapadas; em altitudes superiores a 1.800m. São, também, consideradas como áreas 

de preservação permanente aquelas instituídas por ato do poder público. 

A Reserva Legal se constitui por uma fração da propriedade rural destinada a 

manutenção das características naturais, ficando sujeita a atividades humanas de 

baixo impacto. Sua utilização se restringe as formas de uso indireto, onde se incluem a 

coleta de sementes e frutos de essências naturais, estas áreas também estão abertas 
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a visitação podendo ser exploradas pelo ecoturismo. No Bioma Cerrado, nos Estados 

do Centro-Oeste, o percentual de reserva legal está estabelecido em 20% da área do 

imóvel. Esta área protegida deve constar no teor das matrículas de todas as 

propriedades rurais. Vale salientar que o local da poligonal do empreendimento 

encontrar-se altamente antropizada, ou seja, com boa parte da reserva de biomassa 

do cerrado praticamente extinta. 

Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967. 

Lei que dispõe sobre a proteção à fauna e determina que os animais de 

quaisquer espécies, em qualquer fase de seu desenvolvimento e que vivem 

naturalmente fora de cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, 

abrigos e criadouros naturais são propriedade do Estado, sendo proibida sua 

utilização, perseguição, caça ou apanha. 

Mais recentemente, a Portaria n° 108, de 2 de abril de 1982, do extinto Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF resolveu que a caça amadorista só 

poderá ser permitida nas unidades da Federação onde pesquisas de avaliação 

indiquem a sua possibilidade. O único estado brasileiro a permitir a caça amadorista é 

o Rio Grande do Sul. 

Lei nº.6.766 de 19 de dezembro de 1979. 

Tratando-se de um parcelamento do solo para fins urbanos em uma área de 

aproximadamente 2586 ha., todo Setor Habitacional Vicente Pires, o principal texto 

legal a ser observado é a Lei 6.766/79. Em primeiro lugar, há que se observar os 

critérios sobre as condições físicas do terreno estabelecidas no art. 3º. 

Art.3º - Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em 

zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definida por lei municipal. 

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo: 

I - em terrenos alagadiços e sujeitos as inundações antes de tomada às 

providências para assegurar o escoamento das águas; 

II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública 

sem que sejam previamente saneados; 
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III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento) salvo 

se atendidas exigências específicas das autoridades competentes; 

IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 

condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 

Exigências urbanísticas de área dos lotes e faixas "non aedificandi", então, 

consideradas nos artigos 4 º e 5 º da Lei. É necessário salientar que esta importante 

Lei, ao estabelecer apenas alguns critérios mínimos, deixa ao alvedrio da legislação 

local a fixação de requisitos mais rigorosos para aprovação do parcelamento, como 

veremos em seguida: 

Art.4º - Os loteamentos deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos: 

I – as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de equipamento 

urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais 

à densidade de ocupação prevista para a gleba, ressalvando o disposto no § 1º deste 

artigo; 

II - os lotes terão área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) e frente mínima de 5m (cinco metros), salvo quando a legislação estadual 

ou municipal determinar maiores exigências, ou quando o loteamento se destinar à 

urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, 

previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes; 

III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público 

das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de uma faixa “non 

aedificandi” de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da 

legislação específica; 

IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as adjacentes oficiais, 

existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local, que é bastante 

plana. 
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Parágrafo 1º - A percentagem de áreas públicas prevista no inciso I deste artigo 

não poderá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba, salvo nos 

loteamentos destinados ao uso industrial cujos lotes forem maiores do que 15.000 m2 

(quinze mil metros quadrados), caso em que a percentagem poderá ser reduzida, bem 

como legislações locais aplicavéis. 

Parágrafo 2º - Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de 

educação, cultura, saúde, lazer e similares. 

Art.5º - O Poder Público competente poderá complementarmente exigir em 

cada loteamento a reserva de faixa “non aedificandi” destinada aos equipamentos 

urbanos. 

Parágrafo único - Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de 

abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas 

pluviais, rede telefônica e gás canalizado. 

Outros instrumentos legais pertinentes, no âmbito federal, são os seguintes, 

com referência especifica ao dispositivo a ser observado. 

Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

A norma básica do País em matéria ambiental é a Lei 6.938, de 1981. Esta lei 

define a Política Nacional de Meio Ambiente, que tem por objetivo “a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no 

País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança e a 

proteção da dignidade da vida humana...”. 

A Lei define “meio ambiente” como o “conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas”. Em seu Artigo 3°, Inciso III, caracterizam-se as atividades 

poluidoras ou degradadoras da qualidade ambiental. 

Esta mesma Lei instituiu a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) como um de 

seus instrumentos; o Decreto nº. 88.351/83, que a regulamentou, vinculou sua 

utilização aos sistemas de licenciamento de atividades poluidoras ou modificadoras do 

meio ambiente, a cargo das entidades ambientais dos governos estaduais e, em certos 
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casos, da antiga Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), hoje Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Dentre as atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do 

meio ambiente têm-se a construção, instalação, ampliação e funcionamento sujeitos ao 

licenciamento, por órgão ambiental competente. Além do licenciamento, estabelece 

ainda a Lei nº.6.938/81 um conjunto de outros instrumentos para implementação da 

política nacional de meio ambiente. Em julho de 1989, foi promulgada a Lei nº.7.804 e, 

em abril de 1990 a Lei nº.8.028, que introduzem diversas modificações na Lei 6.938. 

Entre estas, ressalta-se a mudança na estrutura do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA) que, foram estruturadas através do Decreto nº.99.274, de junho 

de 1990. 

O Fundo Nacional de Meio Ambiente, criado pela Lei nº.7.797, de 1989, é 

instrumento auxiliar para operacionalização do SISNAMA. Este Fundo, administrativo, 

segundo a Lei nº.8.028, pela Secretaria do Meio Ambiente, destina-se a “desenvolver 

os projetos que visem o uso racional e sustentável de recursos naturais”. 

Lei nº 6.902/81 - dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas 
de Proteção Ambiental - APA. A referida Lei tem em seu artigo 9º: 

“Em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios constitucionais 

que regem o exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá 

normas, limitando ou proibindo:” 

• a implantação ou funcionamento de indústrias potencialmente 

poluidoras, capazes de afetar mananciais de água; 

• a realização de obras de terraplanagem e abertura de canais, 

quando essas iniciativas importarem em sensível alteração das 

condições ecológicas locais; 

• exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão 

das terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas; 

• exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as 

espécies raras da biota regional. 

Por APA, como já mencionado, entende-se uma Unidade de Conservação onde 

a estratégia de gerenciamento visa compatibilizar as atividades humanas com a 
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preservação da vida silvestre, a proteção dos recursos ambientais e a estabilidade ou 

melhoria da qualidade de vida da população. 

Lei nº 9.433/97  

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 

Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei nº 8.001/90, que modificou a Lei nº 

7.990/89. 

Dentre os aspectos importantes da referida Lei, devemos citar os cinco 

instrumentos criados: 

• Plano Nacional de Recursos Hídricos; 

• A Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos; 

• A Cobrança pelo Uso da Água; 

• Enquadramento dos Corpos d’Água em Classes de Uso; e 

• Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Estes instrumentos são essenciais à boa gestão do uso da água e, representam 

uma forma de planejamento e gestão dos recursos hídricos. 

Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

Consiste na adoção e implementação de uma legislação penal voltada aos 

infratores do meio ambiente. O instrumento legal busca adequar as particularidades 

sócio-econômicas e ecológicas brasileiras ao ordenamento jurídico em favor de um 

meio ambiente equilibrado. 

A Lei trata dos crimes contra o meio ambiente e das infrações administrativas 

ambientais de forma corretiva, ou seja, o poder público desagrava atos ou fatos lesivos 

à natureza. 

Este instrumento insere o sistema de aplicação de penas alternativas, aquelas 

não-privativas de liberdade, possibilitando substituir penas de prisão de até quatro 

anos, por penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade; interdição 
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temporária de direitos; suspensão parcial ou total de atividades; prestação pecuniária e 

recolhimento domiciliar. 

Dispõe, ainda, sobre as sanções aplicáveis dentre as infrações constadas, esta 

relação ficou dividida em cinco seções: seção I – contra fauna, seção II – contra flora, 

seção III – poluição e outras infrações ambientais, seção IV – contra o ordenamento 

urbano e patrimônio cultural e seção V – contra a administração ambiental. 

Lei nº.9.795, de 27 de abril de 1999. 

Este instrumento legal tem por objetivo promover a participação dos cidadãos 

no desenvolvimento sustentável através da educação ambiental. O ensino relativo ao 

meio ambiente parece ser o instrumento de transformação do atual modelo 

desenvolvimento insustentável, respaldado pelo pleno exercício da democracia. É 

fundamental que instrumento possa ser implementado. 

A lei define os princípios básicos e objetivos fundamentais da educação 

ambiental. Ainda, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente definindo a 

abrangência da educação ambiental no ensino formal e não-formal. 

Nos tópicos finais, versa-se sobre a execução da Política Nacional de 

Educação Ambiental e estabelece os prazos para a sua regulamentação. 

Decreto Presidencial S/N de 10/01/2002  

O Decreto Presidencial S/N de 10/01/2002 cria a Apa do Planalto Central com a 

finalidade de proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o 

parcelamento do solo, garantir o uso racional dos recursos naturais e proteger o 

patrimônio ambiental e cultural da região. 

Cabe à Gerência Executiva do Ibama no Distrito Federal exercer as atividades 

de licenciamento ambiental e a supervisão dos demais processos dele decorrentes no 

âmbito da APA do PC, principalmente em relação as seguintes atividades: 

• implantação de projetos de urbanização, novos loteamentos e expansão ou 

modificação daqueles já existentes; 

• implantação ou expansão de serviços públicos de água, esgoto e energia elétrica; 
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• remoção de vegetação nativa em qualquer estágio de sucessão; 

• abertura de novas ou ampliação das vias de comunicação existentes; 

• modificação de gabarito de construção, taxa máxima de ocupação e módulo 

mínimo de parcelamento do solo; 

• construção de diques e barragens nos cursos d’água; 

• implantação ou execução de qualquer atividade potencialmente degradadora do 

meio ambiente, nos termos da lei; 

• licenciamento e supervisão, na forma estabelecida pelo caput do artigo 5º, das 

atividades previstas no artigo 2º da Resolução Conama nº. 001/86. 

Resolução CONAMA nº.369, de 28 de março de 2006 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou 

baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação 

em Área de Preservação Permanente - APP. 

A Medida Provisória n.º 2.166-67, de 24/08/2001, ao alterar o Art. 1º, do Código 

Florestal (Lei Federal n.º 4.771, de 15/09/65), definiu “área de preservação permanente 

como a área protegida nos termos dos Artigos. 2º e 3º desta lei, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. 

A Medida Provisória (MP) número 2166-67/2001 define que pode ser autorizada 

intervenção em APP no caso de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade 

pública, interesse social ou no caso de supressão de vegetação eventual e de baixo 

impacto. A MP elenca alguns exemplos tais como segurança pública, energia, 

transporte, dessedentação animal e seres humanos, e delega ao CONAMA a 

competência para definir demais obras, planos, atividades ou projetos considerados de 

utilidade pública (alínea “c”, inciso IV, parágrafo 2°, art. 1°) e de interesse social (alínea 

“c”, inciso V, parágrafo 2°, art. 1°), para efeito do Código Florestal. 

A publicação da MP 2.166-67/2001, assim como da Resolução CONAMA, são 

passos importantes na adaptação do Código Florestal às demandas estabelecidas em 

processos acordados com diferentes segmentos, a partir de debates técnicos e 

audiências públicas no período entre 2000 e 2006. 
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A intervenção ou a supressão de vegetação em APP para a implantação de 

obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, ou para a 

supressão de vegetação eventual e de baixo impacto será autorizada pelo órgão 

ambiental competente, no âmbito do processo de licenciamento ou autorização. Esta 

autorização poderá ser obtida no caso de obras, planos, atividades e projetos 

enquadrados nos seguintes casos: 

Utilidade Pública 

a) Atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

b) Obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de 

transporte, saneamento e energia; 

c) Atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, exceto areia, 

argila, saibro e cascalho; 

d) Implantação de área verde pública em área urbana; 

e) Pesquisa arqueológica; 

f) Obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e 

condução de água e de efluentes tratados; 

g) Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e 

de efluentes tratados para projetos privados de aqüicultura. 

Interesse Social 

a) Atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, 

tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de 

invasoras e proteção de plantios com espécies nativas; 

b) Manejo agro-florestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena 

propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal nativa 

ou impeça sua recuperação, e não prejudique a função ecológica da área; 

c) Regularização fundiária sustentável de área urbana; 
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d) Atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho. 

São exigências básicas para a obtenção de autorização: a inexistência de 

alternativa técnica e locacional às obras, planos, atividades ou projetos propostos; o 

atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água; a inexistência de 

risco de agravamento de processos como enchentes, erosão ou movimentos 

acidentais de massa rochosa; a averbação da Reserva Legal; a implementação de 

medidas mitigadoras e compensatórias ecológicas; e o cumprimento integral das 

obrigações vencidas em APP. 

A Resolução cria restrições para certas atividades no caso das APP de 

veredas, nascentes, manguezais, dunas e restinga assim como para a vegetação 

primária ou em estagio médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica. 

Pesquisa e Extração Mineral 

A intervenção ou a supressão de vegetação em APP para a pesquisa e 

extração de substâncias minerais, ficam sujeitas à apresentação de EIA/RIMA, salvo 

no caso de atividade que não seja potencialmente causadora de significativo impacto 

ambiental. 

É proibida a pesquisa e extração de substâncias minerais em vereda, restinga, 

manguezal e dunas. À exceção da extração de areia, saibro, argila e cascalho, a 

intervenção em nascente poderá ser autorizada para extração de substâncias 

minerais, desde que o empreendedor detenha o título de outorga do direito de uso do 

recurso hídrico naquele local. Por outro lado, a extração de rochas para uso direto na 

construção civil fica condicionada ao disposto nos instrumentos de ordenamento 

territorial. 

Para obter a autorização, o empreendedor deve, além do estabelecido nas 

disposições gerais: comprovar ser titular de direito mineral, justificar a necessidade da 

extração e inexistência de alternativa técnica e locacional, e avaliar o impacto 

ambiental agregado e cumulativo do conjunto de atividades de lavra. 

Os depósitos de estéril e rejeitos, os sistemas de tratamento de efluentes, de 

beneficiamento e de infra-estrutura das atividades minerárias, somente poderão intervir 

em APP em casos excepcionais. 
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Área Verde Pública 

Poderá ser autorizada em área urbana, à implantação de área verde pública de 

acesso livre e gratuito para a população, em APP de margem de rio, lagos e lagoas 

naturais e artificiais, topo de morros, linha de cumeada e restinga. A autorização 

dependerá da aprovação pelo órgão ambiental competente de um projeto técnico que 

priorize a restauração e/ou manutenção das características do ecossistema local. O 

projeto poderá incluir a instalação de diversos equipamentos públicos listados na 

resolução, condicionado aos percentuais máximos de impermeabilização e alteração 

para ajardinamento de 5% e 15% da área total da APP inserida na área verde de 

domínio público. 

Regularização Fundiária Sustentável de Área Urbana 

O órgão ambiental competente poderá autorizar a intervenção ou supressão de 

vegetação em APP para a regularização fundiária sustentável em área urbana, 

mediante apresentação de Plano de Regularização Fundiária Sustentável. Este 

dispositivo se aplica unicamente às ocupações de baixa renda predominantemente 

residenciais, consolidadas até 10 de julho de 2001, inseridas em área urbana que 

atenda a alguns critérios e localizadas em área urbana declarada como Zona Especial 

de Interesse Social (ZEIS) no Plano Diretor ou outra legislação municipal. Poderá ser 

aplicado unicamente nas seguintes faixas de APP: margens de corpos d’água 

respeitada uma faixa mínima de 15m para cursos d’água de até 50m de largura e faixa 

mínima de 50m para os demais, em topo de morro e montanhas e em restingas, 

respeitada uma faixa de 150m a partir da linha de preamar máxima. É vedada a 

regularização de ocupações que sejam identificadas como localizadas em áreas 

consideradas de risco de inundações, corrida de lama e de movimentos de massa 

rochosa e outras definidas como de risco. 

Atividades de Baixo Impacto 

A intervenção e a supressão eventual e de baixo impacto ambiental de 

vegetação em APP não poderá comprometer as funções ambientais destes espaços, 

e, em qualquer caso, exceder ao percentual de 5% da APP impactada localizada na 

posse ou propriedade. 
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Nas hipóteses em que o licenciamento depender de EIA/RIMA, o 

empreendedor deverá apresentar relatório anual detalhado com comprovação do 

cumprimento das obrigações estabelecidas em cada licença ou autorização expedida. 

As autorizações de intervenção ou supressão de vegetação em APP ainda não 

executadas deverão ser regularizadas junto ao órgão ambiental competente, nos 

termos da resolução. 

O órgão licenciador deverá cadastrar no Sistema Nacional de Informação de 

Meio Ambiente (SINIMA) as informações sobre licenças concedidas para as obras, 

planos e atividades enquadradas como de utilidade pública ou de interesse social. 

Merecem destaque ainda, os seguintes diplomas legais em nível federal: 

Lei nº 7.347/85 - disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico e turístico. 

Lei nº 9.985/00 - regulamenta o artigo 225, Parágrafo 1º, incisos I a VI da 

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza, e dá outras providências. 

Lei nº 11.481, DE 31 DE MAIO DE 2007. Dá nova redação a dispositivos das 

Leis nos 9.636, de 15 de maio de 1998, 8.666, de 21 de junho de 1993, 11.124, de 16 

de junho de 2005, 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, 9.514, de 20 de 

novembro de 1997, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dos Decretos-Leis nos 

9.760, de 5 de setembro de 1946, 271, de 28 de fevereiro de 1967, 1.876, de 15 de 

julho de 1981, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987; prevê medidas voltadas à 

regularização fundiária de interesse social em imóveis da União; e dá outras 

providências. 
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4.2. CRITÉRIOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS NA 
LEGISLAÇÃO DO DF 

Lei Orgânica do Distrito Federal, de 09 de junho de 1993 

O trecho afeto ao assunto aparece no Titulo VI – Capítulo XI – Do Meio 

Ambiente. Seguindo os preceitos da Constituição Federal, esta Lei ratifica a imposição 

ao Poder Público e coletividade na defesa ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (Art. 278). 

No que tange o controle de qualidade e monitoramento ambiental destaca-se: 

Art. 279. O Poder Público, assegurado à participação da coletividade, zelará 

pela conservação, proteção e recuperação do meio ambiente, coordenando e tornando 

efetivas as ações e recursos humanos, financeiros, materiais, técnicos e científicos dos 

órgãos da administração direta e indireta e deverá: 

 Planejar e desenvolver ações para a conservação, preservação, proteção, 

recuperação e fiscalização do meio ambiente; 

 Elaborar e implementar o plano de proteção ao meio ambiente, definindo áreas 

prioritárias de ação governamental; 

 Estabelecer normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 

 Estabelecer normas e padrões de qualidade ambientar para aferição e 

monitoramento dos níveis de poluição do solo, subsolo, do ar, das águas e 

acústica, entre outras; 

 Exercer o controle e o combate da poluição ambiental; 

 Estabelecer diretrizes específicas para proteção de recursos minerais, no 

território do Distrito Federal; 

 Estabelecer padrões de qualidade ambiental a serem obedecidos em planos e 

projetos de ação, no meio ambiente natural e construído; 

 Implantar sistema de informações ambientais, comunicando sistematicamente à 

população dados relativos à qualidade ambiental, tais como níveis de poluição, 

causas de degradação ambiental, situações de risco de acidentes e presença 

de substâncias efetiva ou potencialmente danosas à saúde; 

 Implantar e operar sistema de monitoramento ambiental; 
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 Avaliar e incentivar o desenvolvimento, produção e instalação de 

equipamentos, bem como a criação, absorção e difusão de tecnologias 

compatíveis com a melhoria da qualidade ambiental; 

 Garantir a participação comunitária no planejamento, execução e vigilância de 

atividades que visem à proteção, recuperação ou melhoria da qualidade 

ambiental; 

 Avaliar níveis de saúde ambiental, promovendo pesquisas, investigações, 

estudos e outras medidas necessárias; 

 Controlar e fiscalizar obras, atividades processos produtivos e 

empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação ao 

meio ambiente, bem como adotar medidas preventivas ou corretivas e aplicar 

sanções administrativas pertinentes. 

Art. 305. O Distrito Federal deverá manter mapa atualizado que indique as 

unidades de conservação e demais áreas de proteção ambiental de seu território.  

Art. 306. Cabe ao Poder Público garantir à população o acesso sistemático as 

informações referentes a: níveis de poluição e causas da degradação ambiental de 

qualquer natureza e origem. 

Art. 307. Compete ao Poder Público instituir órgãos próprios para estudar, 

planejar e controlar a utilização racional do meio ambiente, bem como daquelas 

tecnologias menos agressivas ao meio ambiente, contemplando, também, as práticas 

populares e empíricas, utilizadas secularmente. 

O presente instrumento legal contempla, de forma ampla, os problemas que 

envolvem a utilização dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente, 

inclusive com destaque aos aspectos relacionados ao monitoramento ambiental. O 

enfoque informativo, da qualidade ambiental, à população é extremamente eficaz na 

participação do interesse coletivo e em especial, nas ações do terceiro setor. 

Lei n° 41, de 13 de dezembro de 1989 

Esta lei dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal, sua elaboração, 

implementação e acompanhamento, instituindo princípios, fixando objetivos e normas 
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básicas para proteção do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população 

(Art. 1º). 

Seu texto coloca de forma mais especifica o estabelecido nos documentos 

maiores: Constituição Federal e Lei Orgânica do Distrito Federal. O grande avanço 

está relacionado às formas de efetividade e execução dos preceitos destes 

instrumentos dentro da esfera do Distrito Federal. Destaca-se: o Capítulo relativo ao 

Controle da Poluição; a responsabilidade nas Atividades de Apoio Técnico e Científico; 

a instituição do Conselho de Política Ambiental do Distrito Federal, e instauração de 

um código das infrações e respectivas sanções de leso ao meio ambiente. O Decreto 

nº 12.960/90 aprova o regulamento da Lei nº 041/89. 

Decreto nº. 14.783, de 17 de junho de 1993 
Dispõe sobre o tombamento de espécies arbóreo-arbustivas no âmbito do 

Distrito Federal. A partir de sua promulgação ficaram imunes ao corte as seguintes 

espécies arbóreo-arbustivas: copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.), sucupira-branca 

(Pterodon pubescens Benth), pequi (Caryocar brasiliense Camb), cagaita (Eugenia 

dysenterica DC), buriti (Mauritia flexuosa L.f.), gomeira (Vochysia thyrshoidea Polh), 

pau-doce (Vochysia tucanorum Mart.), aroeira (Astronium urundeuva (Fr. Ali)), 

embiruçu (Pseudobombax longiflorum Mart., et Zuee.), perobas (Aspidosperma spp.), 

jacarandás (Dalbergia spp.) e ipês (Tabebuia spp.). As exceções estão à cargo da 

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), responsável por 

autorizar o corte destas espécies quando se tratar de atividades ou projetos de 

relevante interesse social ou de utilidade pública (Art 1°). 

No Art 2°, são incluídos ao tombamento, ainda, espécies arbóreo-arbustivo que 

apresentam as seguintes características:  

I - as espécies lenhosas nativas ou exóticas raras, porta-semente; 

II - as espécies lenhosas de expressão histórica, excepcional beleza ou 
raridade; 

III - todas as espécies lenhosas em terreno cuja declividade seja superior a 
20%; 

IV - todas as espécies lenhosas localizadas em áreas de preservação 
permanente, de reserva ecológica e de instabilidade geomorfológica sujeitas à 
erosão. 
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Através deste instrumento ficou estabelecida a compensação ambiental por 

individuo suprimido, sendo obrigatório o plantio de 30 (trinta) mudas de espécies 

nativas para cada indivíduo nativo derrubado e o plantio de 10(dez) mudas de espécies 

nativas para cada indivíduo exótico cortado (Art. 8°). Estas características serão 

melhores discutidas no capítulo referente à flora. 

Lei n° 742, de 28 de julho de 1994 

Define os limites, funções e sistema de gestão da Reserva da Biosfera do 

Cerrado no Distrito Federal. 

A partir de sua promulgação foi considerada como área da Reserva da Biosfera 

do Cerrado no Distrito Federal os limites aprovados pela Organização das Nações 

Unidas para a educação, a ciência e a cultura UNESCO no Programa "O Homem e a 

Biosfera". 

O Documento, ainda, institui o Sistema de Gestão da Reserva da Biosfera do 

Cerrado no DF e seu respectivo conselho gestor e secretariado. 

Lei nº 992/95 

Essa Lei dispõe sobre parcelamento de solo para fins urbanos no Distrito 

Federal e dá outras providências. 

O Decreto nº 18.913, de 15 de dezembro de 1997, que regulamenta a Lei nº 

992, de 28 de dezembro de 1995, que por sua vez dispõe sobre parcelamentos de solo 

para fins urbanos no Distrito Federal e dá outras providências, trata dos seguintes 

aspectos quanto aos parcelamentos de solo: da aprovação abrangendo o 

requerimento, o estudo preliminar, o projeto de parcelamento urbano, os projetos 

complementares, cronograma e proposta de garantia, do registro, da implantação e da 

ocupação propriamente dita. 

Lei n° 1.248, de 06 de novembro de 1996 

Dispõe sobre a preservação da diversidade genética do Distrito Federal, e 

coloca sob responsabilidade do Poder Público preservar a diversidade genética contida 

no território do Distrito Federal. 
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Para tal, são enumeradas as seguintes ações: 

I - Implantação do sistema de unidades de conservação representativo dos 

ecossistemas, dos habitats e da diversidade biológica ocorrente no Distrito Federal; 

II - Estabelecimento da área tampão adjacente às unidades de conservação; 

III - Implantação de bancos de germoplasma de espécies selvagens; 

IV - Identificação e monitoramento das atividades que tenham efeito negativo 

sobre a conservação da diversidade biológica ou possam vir a tê-los; 

V - Identificação e monitoramento dos componentes da diversidade biológica 

que tenham potencial para utilização sustentável ou que requeiram medidas urgentes 

de conservação; 

VI - Recuperação e regeneração de ecossistemas degradados e de espécies 

ameaçadas; 

VIl - Estímulo à pesquisa sobre a conservação e a utilização sustentável da 

diversidade biológica;  

VIII - Divulgação de recursos genéticos e de tecnologias que promovam a 

conservação e o uso sustentável da diversidade biológica; 

IX - Estabelecimento de programas de educação ambiental para a conservação 

da diversidade biológica. 

Este documento, ainda, inova a Legislação Distrital, quando tratados os 

assuntos relacionados à biotecnologia, suas aplicações e prospecção. 

Lei n° 1.712, de 14 de outubro de 1997 

Institui sobre os refúgios de vida silvestre no Distrito Federal. A partir de sua 

promulgação ficam instituídos refúgios da vida silvestre, unidades de conservação 

situadas em terras públicas ou particulares e destinadas à preservação de populações 

de espécies da flora e da fauna que requeiram medidas especiais para a garantia de 

sua sobrevivência. 
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Plano de Ordenamento Territorial do DF (PDOT) 
Lei Complementar nº 17/97 

A Lei Orgânica do Distrito Federal define que a política de desenvolvimento 

urbano e objetiva a melhoria da qualidade de vida da população, a ocupação ordenada 

do território, o uso dos bens e a distribuição dos serviços e equipamentos públicos. 

Para a consecução destes objetivos, o Governo do Distrito Federal elaborou e 

aprovou o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, cuja primeira versão é de 

1992 (Lei nº. 353/92), instrumento de planejamento e gestão das questões relativas ao 

solo urbano e rural do Distrito Federal.  

Levando em consideração o papel e a importância de Brasília no contexto 

nacional e internacional, o PDOT, além das recomendações técnicas específicas para 

cada setor urbano, reiterou a necessidade implementação de ações técnicas, políticas 

e institucionais que complementassem e consolidassem o Plano Diretor. 

Em atendimento aos Artigos nº. 316 e nº. 317 da Lei Orgânica, o PDOT 

considera todo o território do Distrito Federal e define a localização dos assentamentos 

urbanos e das atividades econômicas e sociais da população.  

Em sua primeira versão (1992), o PDOT define diretrizes básicas para as ações 

relativas ao planejamento e gerenciamento do solo no Distrito Federal, direcionadas 

para o fortalecimento e integração do complexo urbano/administrativo da capital do 

País; Brasília patrimônio cultural da humanidade; importância no contexto geopolítico e 

econômico internacional; contribuição do Distrito Federal ao desenvolvimento geral da 

região geoeconômica; e espaço físico - social do Distrito Federal. 

Sendo a ocupação do território e a situação político-administrativa um processo 

dinâmico, em 1997, optou-se pela elaboração de um novo Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial, aliado a planos diretores locais que foram debatidos junto a 

comunidade.  
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O PDOT estabele algumas diretrizes destinada à implantação do projeto, dentre 

elas: 

Art 3º - O ordenamento territorial do Distrito Federal deverá obedecer as 

seguintes diretrizes: 

XXII - Redução das grandes descontinuidades espaciais que caracterizam a 

forma de ocupação urbana do Distrito Federal, principalmente no eixo Brasília – 

Taguatinga -Gama; 

Art. 16 - As Zonas Urbanas e de Expansão Urbana, quando urbanizadas, 

deverão possuir todos os equipamentos urbanos e comunitários compatíveis com a 

densidade demográfica e com os demais índices urbanísticos relativos uso, ocupação 

e aproveitamento do solo. 

§ 2º - Na hipótese da urbanização, de que trata este artigo, ser em área de 

propriedade privada, o provimento dos equipamentos urbanos e do sistema viário é de 

responsabilidade do empreendedor ou loteador. 

Os arts 17, 18, 20 a 26 tratam dos requisitos institucionais para aprovação dos 

projetos de parcelamento, na linha da orientação da 6.766/79 com reforço das 

preocupações ambientais. 

O artigo 9º da Lei nº.41/89 enumera estas incumbências, destacando-se, 

principalmente, o inciso IX que remete à fiscalização dos parcelamentos de solo. 

Os artigos. 20 a 25 indicam as competências jurídicas da (SEMARH) para o 

controle da qualidade das águas e seus usos, impondo medidas de saneamento 

básico (residencial, comercial e industrial) como obrigação estatal, da coletividade e do 

indivíduo, obrigando a adequação no uso da propriedade, no exercício de atividades 

ambientais, sanitárias e outras. Estes artigos dão seqüência ao disposto no artigo 13 

que, seguindo as orientações da Constituição, vedou o lançamento no meio ambiente 

de qualquer forma de matéria, energia ou substância prejudicial à saúde, ao bem estar 

público, ao uso, gozo e segurança a propriedade e da coletividade. 
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Na mesma linha, os artigos de 26 a 29 disciplinam a coleta, tratamento e 

disposição final dos esgotos e resíduos sólidos, de forma a evitar a contaminação de 

qualquer natureza, sujeitando tais processos às exigências da (SEMARH). 

Do decreto nº.12.960/90 que regulamentou a política ambiental do Distrito 

Federal, deve ressaltar: 

Artigo 30 - Dispõe sobre a obrigação e competência da (SEMARH) para 

disciplinar uso e conservação do solo e os usos múltiplos das águas, com o objetivo de 

preservar, controlar e recuperar a qualidade dos recursos hídricos do DF. 

Artigos de 54 a 58 - Disciplinam o tramite para licenciamento dos projetos de 

parcelamento do solo, sujeitando-os à análise e manifestação da (SEMARH), sem 

prejuízo da manifestação de outros órgãos competentes para o exame dos projetos; e, 

em especial, as determinações do artigo 55 que obriga a (SEMARH) estudar 

necessariamente os usos propostos, a densidade da ocupação, o desenho do 

arrendamento e a acessibilidade; reserva de áreas verdes e proteção ao patrimônio 

natural e histórico; sistema de abastecimento de água; coleta, tratamento e disposição 

final de esgotos e resíduos sólidos. Pelo Fato do empreendimento se inserir dentro da 

APA do Planalto Central, o IBAMA ficou como responsável pelo licenciamento. 

OS PLANOS DIRETORES LOCAIS - PDL 

Os Planos Diretores Locais estabelecerão os parâmetros que nortearão os 

planos de utilização dos núcleos urbanos. Serão regularizadas, observada a legislação 

pertinente, as áreas com características ou utilização urbanas inseridas nesta 

categoria existentes até a data de publicação do PDOT, devendo, neste caso, a 

TERRACAP alienar às áreas aos ocupantes ou possuidores, conforme o disposto na 

legislação vigente, em especial na Lei nº. 54/95. 

As alterações de uso, à exceção daquelas contempladas no parágrafo anterior, 

fica condicionada às modificações no PDOT, o qual determina alterações no PDL. E, 

complementarmente: 

Lei Complementar nº 90/98 aprova o Plano Diretor Local da Região 

Administrativa de Taguatinga – RA III. 
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Decreto nº. 19.071/98 – Tabela de Classificação de Usos e Atividades. 

Decreto nº. 19.577/98 - fixa as faixas de domínio do Sistema Rodoviário do 

Distrito Federal – SRDF. 

Decreto nº. 19.045/98 - trata das normas para apresentação de projetos de 

urbanismo. 

Lei complementar nº 215/99 - trata da desafetação de área localizada na 

Colônia agrícola Vicente Pires, para implantação de equipamentos públicos. 

Lei complementar nº 312/00 - dispõe sobre as diretrizes de criação de unidades 

imobiliárias na área definida como Centro Regional no Plano Diretor Local de 

Taguatinga. 

Lei nº 1.823/98 – aprova áreas de estudo destinadas à implantação de setores 

habitacionais, entre os quais o Setor Habitacional Vicente Pires, na Região 

Administrativa de Taguatinga – RA III. 

Merecem destaque ainda, os seguintes diplomas legais, em nível distrital:  

Lei nº 5.027/66 – institui o Código Sanitário do Distrito Federal; 

Decreto nº 107/61 - Regulamenta as florestas consideradas protetoras, e dá 

outras providências; 

Lei nº 47/89 – dispõe sobre o tombamento, pelo Distrito Federal, de bens de 

valor cultural. 

Lei nº. 54/89 - dispõe sobre a regularização ou desconstituição de 

parcelamentos urbanos implantados no Distrito Federal. 

Lei nº 55/89 – dispõe sobre a utilização de águas situadas no Distrito Federal. 

Lei nº 56/89 – dispõe sobre normas para a proteção do Meio Ambiente no caso 

que específica. 
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Lei nº 208/91 - dispõe sobre as premissas para elaboração do Plano Diretor do 

Distrito Federal e dá outras providências. 

Lei nº 512/93 - dispõe sobre a Política de Recursos Hídricos no DF e institui o 

Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos. 

Lei nº 824/94 - dispõe sobre o prazo para revisão do Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial do Distrito Federal e dá outras providências. 

Lei nº 694/94 - dispõe sobre procedimentos para regularização dos 

parcelamentos, loteamentos e condomínios relacionados. 

Lei nº 954/95 - dispõe sobre a alienação de lotes de parcelas de terras públicas 

no território do Distrito Federal e dá outras providências. 

Decreto nº 18.913/ 1997 - Regulamenta a Lei nº 992, de 28 de dezembro de 

1995 que "Dispõe sobre parcelamento de solo para fins urbanos no Distrito Federal e 

dá outras providências". 

Lei nº 2.284/99 - altera a Lei nº. 954. 

Lei Complementar nº 90/98 – aprova o Plano Diretor local da Região 

Administrativa de Taguatinga. 

A análise e discussão de demais dispositivos legais urbanísticos e ambientais 

afetos diretamente ao SHVP estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Análise da Legislação Relacionada Diretamente com o Empreendimento. 
LEGISLAÇÃO COMENTADA 

LEGISLAÇÃO TIPO EMENTA  DISCUSSÃO/APLICAÇÃO 
Federal 

Lei Nº. 4.591/64 

Dispõe sobre o 
condomínio em 
edificações e as 
incorporações 
imobiliárias. 

Regularização da situação dos atuais condomínios ou vilas, nos casos 
em que se tomar as áreas das antigas chácaras como lotes que se 
abrem para via pública, de acordo com os artigos abaixo: “Art. 7° “O 
condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre vivos 
ou por testamento, com inscrição obrigatória no Registro de Imóveis, 
dele constando: a individualização de cada unidade, sua identificação e 
discriminação, bem como a fração ideal sobre o terreno e partes 
comuns, atribuída a cada unidade, dispensando-se a descrição interna 
da unidade.  
Art. 8° Quando, em terreno onde não houver edificação, o proprietário, 
o promitente-comprador, o cessionário deste ou o promitente-
cessionário sobre ele desejar erigir mais de uma edificação, observar-
se-á também o seguinte: 

       a) em relação às unidades autônomas que se constituírem em casas 
térreas ou assobradadas, será discriminada a parte do terreno ocupada 
pela edificação e também aquela eventualmente reservada como de 
utilização exclusiva dessas casas, como jardim e quintal, bem assim a 
fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, que corresponderá 
às unidades; 

   b) em relação às unidades autônomas que constituírem edifícios de 
dois ou mais pavimentos, será discriminada a parte do terreno ocupada 
pela edificação, aquela que eventualmente for reservada como de 
utilização exclusiva, correspondente às unidades do edifício; e ainda a 
fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, que corresponderá 
a cada uma das unidades; c) serão discriminadas as partes do total do 
terreno que poderão ser utilizadas em comum pelos titulares de direito 
sobre os vários tipos de unidades autônomas; d) serão discriminadas 
as áreas que se constituírem em passagem comum para as vias 
públicas ou para as unidades entre si.” 



 

34 

LEGISLAÇÃO COMENTADA 
LEGISLAÇÃO TIPO EMENTA  DISCUSSÃO/APLICAÇÃO 

Federal Resolução 
CONAMA 
(Conselho Nacional 
de Meio Ambiente) 
no 001/1986 

Estabelece as 
definições, as 
responsabilidades, os 
critérios básicos e as 
diretrizes gerais para a 
implementação da 
Avaliação de Impacto 
Ambiental. 

Especialmente ao que se refere ao Artigo 1º que considera impacto 
ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente e o Artigo 2º que diz que o licenciamento 
de atividades modificadoras do meio ambiente dependerá de EIA  e 
respectivo RIMA. Entre as atividades elencadas estão os projetos 
urbanísticos com áreas acima de 100 ha (No Distrito Federal, a 
exigência de EIA/RIMA é feita para parcelamentos urbanos maiores 
que 60 ha.) 

Federal Resolução 
CONAMA no 
09/1987 

Trata de audiência 
pública 

Aplica-se no caso dos EIA/RIMA para que a população possa tomar 
conhecimento e se manifestar sobre as soluções a serem adotadas. 

Federal Resolução 
CONAMA no 
010/1988 

Regulamentas as Áreas 
de Proteção Ambiental 

Aplica-se tendo em vista que a área de Estudo está inserida na APA do 
Planalto Central 

Federal Resolução 
CONAMA no 
013/1990, 

Regulamenta as 
atividades em áreas 
circundantes de 
Unidades de 
Conservação. 

Como se trata de área situada dentro do raio de 10 quilômetros do 
Parque Nacional de Brasília, qualquer atividade que afete a biota 
deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental 
competente. 

Federal Resolução 
CONAMA no 
237/1997, 

Revê os procedimentos 
e critérios utilizados no 
licenciamento 
ambiental. 

Define conceitos e prevê a complementação do EIA/RIMA e estabelece 
entre outros critérios, a necessidade dos estudos serem realizados por 
profissionais legalmente habilitados.     

Federal Resolução 
CONAMA no 302 de 
20/03/2002 

Federal Resolução 
CONAMA no 
303/2002, 

Dispõem sobre as 
Áreas de Preservação 
Permanente de 
reservatórios artificiais e 
parâmetros, definições 
e limites de Áreas de 
Preservação 
Permanente, 
respectivamente. 

Aplicação direta para definição de ocupações em APP observadas no 
SHVP, configurando um dos principais problemas ambientais do 
parcelamento em tela. 
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LEGISLAÇÃO COMENTADA 
LEGISLAÇÃO TIPO EMENTA  DISCUSSÃO/APLICAÇÃO 

Federal Resolução 
CONAMA no 357 de 
17/03/2005 

Dispõe sobre a 
classificação dos corpos 
de água e diretrizes 
ambientais para o seu 
enquadramento, bem 
como estabelece as 
condições e padrões de 
lançamento de 
efluentes, e dá outras 
providências. 

Aplicação para os estudos de infra-estrutura, notadamente para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Federal Lei no 10.257 de 
10/07/2001 - 
Estatuto da Cidade 

Regulamenta os artigos 
182 e 183 da 
Constituição Federal, 
estabelece diretrizes 
gerais da Política 
Urbana e dá outras 
providências 

Aplicam-se no presente caso os artigos 5 e 6 da Seção II  que trata do 
parcelamento, edificação ou utilização compulsória. O artigo 7 da 
Seção III, que trata do IPTU Progressivo no tempo.  O artigo 8 da 
Seção IV , que trata da desocupação com pagamento de títulos para os 
casos em que o proprietário não tenha cumprido suas obrigações de 
parcelamento, edificação ou utilização, decorridos 5 anos de cobrança 
do IPTU Progressivo. Poderá ser aplicado também os artigos 9, 10,11, 
12, 13 e 14 da Seção V , que tratam do uso capião especial de imóvel 
urbano. Dos artigos 21, 21, 23 e 24 da Seção VII que tratam do Direito 
de Superfície.  
Dos artigos 28, 29, 30 e 31 da Seção IX que tratam da Outorga 
Onerosa do Direito de Construir, permitindo coeficientes acima do 
básico a ser adotado na área a que se refere. Os artigos 32, 33 e 34 
que tratam das Operações Urbanas Consorciadas. O artigo 35 da 
Seção XI que trata da Transferência do Direito de Construir. Os artigos 
36, 37 e 38, da Seção XII, que trata do Estudo de Impacto de 
Vizinhança para empreendimentos de porte que vierem a ser 
implantados na área de estudo. 
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LEGISLAÇÃO COMENTADA 
LEGISLAÇÃO TIPO EMENTA  DISCUSSÃO/APLICAÇÃO 

Define que pode ser autorizada intervenção em APP no caso de obras, 
planos, atividades ou projetos de utilidade pública, interesse social ou 
no caso de supressão de vegetação eventual e de baixo impacto. A MP 
elenca alguns exemplos tais como segurança pública, energia, 
transporte, dessedentação animal e de seres humanos, e delega ao 
CONAMA a competência para definir demais obras, planos, atividades 
ou projetos considerados de utilidade pública (alínea “c”, inciso IV, 
parágrafo 2°, art. 1°) e de interesse social (alínea “c”, inciso V, 
parágrafo 2°, art. 1°), para efeito do Código Florestal. 
Esta MP assim como da Resolução CONAMA, são passos importantes 
na adaptação do Código Florestal às demandas estabelecidas em 
processos acordados com diferentes segmentos, a partir de debates 
técnicos e audiências públicas no período entre 2000 e 2006. Esta 
autorização poderá ser obtida no caso de obras, planos, atividades e 
projetos enquadrados nos seguintes casos: 

Federal 
 

Medida Provisória 
n.º 2.166-67, de 
24/08/2001 

Alterou o Art. 1º, do 
Código Florestal (Lei 
Federal n.º 4.771, de 
15/09/65), definindo 
“área de preservação 
permanente como a 
área protegida nos 
termos dos Artigos. 2º e 
3º desta lei, coberta ou 
não por vegetação 
nativa, com a função 
ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a 
paisagem, a 
estabilidade geológica, 
a biodiversidade, o fluxo 
gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e 
assegurar o bem-estar 
das populações 
humanas”. 

Utilidade Pública: a) Atividades de segurança nacional e proteção 
sanitária; b) Obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços 
públicos de transporte, saneamento e energia; c) Atividades de 
pesquisa e extração de substâncias minerais, exceto areia, argila, 
saibro e cascalho; d) Implantação de área verde pública em área 
urbana;e) Pesquisa arqueológica; f) Obras públicas para implantação 
de instalações necessárias à captação e condução de água e de 
efluentes tratados;  g) Implantação de instalações necessárias à 
captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos 
privados de aqüicultura. 
Interesse Social: a) Atividades imprescindíveis à proteção da 
integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e 
controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e 
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LEGISLAÇÃO COMENTADA 
LEGISLAÇÃO TIPO EMENTA  DISCUSSÃO/APLICAÇÃO 
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LEGISLAÇÃO COMENTADA 
LEGISLAÇÃO TIPO EMENTA  DISCUSSÃO/APLICAÇÃO 

Federal  
 

Lei 353, publicada 
em 19/11/1992 

No artigo 18, estabelece 
a necessidade do 
EIA/RIMA para qualquer 
projeto de parcelamento 
do solo, nos termos da 
legislação pertinente. 

O órgão licenciador deverá cadastrar no Sistema Nacional de 
Informação de Meio Ambiente (SINIMA) as informações sobre licenças 
concedidas para as obras, planos e atividades enquadradas como de 
utilidade pública ou de interesse social. 

 DISTRITAL Lei n° 742, de 28 de 
julho de 1994. 

Define os limites, 
funções e sistema de 
gestão da Reserva da 
Biosfera do Cerrado no 
Distrito Federal. 

A partir de sua promulgação foi considerada como área da Reserva da 
Biosfera do Cerrado no Distrito Federal os limites aprovados pela 
Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura 
UNESCO no Programa "O Homem e a Biosfera". O Documento, ainda, 
institui o Sistema de Gestão da Reserva da Biosfera do Cerrado no DF 
e seu respectivo conselho gestor e secretariado. 

  Lei n° 1.248, de 06 
de novembro de 
1996. 

Dispõe sobre a 
preservação da 
diversidade genética do 
Distrito Federal, e 
coloca sob 
responsabilidade do 
Poder Público preservar 
a diversidade genética 
contida no território do 
Distrito Federal. 

Para tal, são enumeradas as seguintes ações: I - Implantação do 
sistema de unidades de conservação representativo dos ecossistemas, 
dos habitats e da diversidade biológica ocorrente no Distrito Federal; II - 
Estabelecimento da área tampão adjacente às unidades de 
conservação; III - Implantação de bancos de germoplasma de espécies 
selvagens; IV - Identificação e monitoramento das atividades que 
tenham efeito negativo sobre a conservação da diversidade biológica 
ou possam vir a tê-los; V - Identificação e monitoramento dos 
componentes da diversidade biológica que tenham potencial para 
utilização sustentável ou que requeiram medidas urgentes de 
conservação; VI - Recuperação e regeneração de ecossistemas 
degradados e de espécies ameaçadas; 
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LEGISLAÇÃO COMENTADA 
LEGISLAÇÃO TIPO EMENTA  DISCUSSÃO/APLICAÇÃO 

    VIl - Estímulo à pesquisa sobre a conservação e a utilização 
sustentável da diversidade biológica; VIII - Divulgação de recursos 
genéticos e de tecnologias que promovam a conservação e o uso 
sustentável da diversidade biológica; IX - Estabelecimento de 
programas de educação ambiental para a conservação da diversidade 
biológica. Este documento, ainda, inova a Legislação Distrital, quando 
tratados os assuntos relacionados à biotecnologia, suas aplicações e 
prospecção. 

 PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR 
Nº 38, DE 1997 

Aprova o Plano Diretor 
Local (PDL) da Região 
Administrativa de 
Taguatinga - RA III, 
conforme o disposto no 
art. 316 da Lei Orgânica 
do Distrito Federal. 

  

 
Projeto de Lei 
Complementar nº 
46/2007 

Revisa o Plano Diretor 
de Ordenamento 
Territorial – PDOT de 
1997 

Define a poligonal do SHVP, bem como a destinação como uso urbano. 

 Termo de 
Ajustamento de 
Conduta (TAC) n0 
02/2007 

 Firmado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o 
Governo do Distrito Federal para ajustar os procedimentos de 
regularização dos parcelamentos de solo para fins urbanos implantados 
de forma irregular no território do Distrito Federal, e as medidas de 
fiscalização e repressão destinadas a coibir a grilagem de terras e a 
ocupação desordenada do solo no Distrito Federal. As principais 
informações obtidas deste TAC são aquelas referentes às 
considerações 29, 32, 33 e 43. 
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4.3. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DA ÁREA DE ESTUDO 

A maior parte do SHVP está situada em terras da União. Uma parcela menor, 

mais especificamente, a área da Colônia Agrícola Samambaia, pertence ao Governo 

do Distrito Federal. Entretanto, há porções dentro da grande área ocupada pelo Setor 

em condição duvidosa de propriedade entre essas duas esferas do poder público. 

Nesse caso se destaca especialmente, o local onde hoje, está situada a Colônia 

Agrícola Vila São José. As informações sobre essas questões são desencontradas e 

um estudo mais aprofundado foi pedido à TERRACAP. 

Em 28 de novembro de 2007 foi protocolada carta/consulta na TERRACAP, 

solicitando as informações quanto a real situação fundiária do Setor Habitacional 

Vicente Pires e a existência de áreas de litígio na poligonal de implantação do 

empreendimento. 

No dia 22/02/2008, a TERRACAP respondeu a referida carta/consulta pela 

carta nº 07/2008-DITEC, apresentando a situação fundiária, apresentada no anexo I, 

conforme transcrição abaixo: 

- A área destacada em marrom, localiza-se no imóvel Brejo ou Torto, na gleba 

de terras objeto da Ação de desapropriação referente ao processo nº 1120069, da 14ª 

Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo e da Apelação Cível nº 

139.643-SP, movida pela União Federal, contra o Espólio de Eduardo Dutra Vaz. 

Conforme exposto, sugere-se consultar a Secretaria de Patrimônio da União - SPU, 

caso seja necessário informações complementares. 

- A área destacada em azul, localiza-se no remanescente do antigo imóvel 

Bananal, desmembrado do Município de Planaltina-GO, em terras desapropriadas, 

atualmente de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, de 

acordo com o nº. de ordem 383, do cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis do 

Distrito Federal. 

- A área destacada em azul com hachuras, localiza-se no remanescente do 

antigo imóvel Bananal, desmembrado do município de Planaltina-GO, em terras 

desapropriadas, em parte do Setor Habitacional do Jóquei – SHJ, estando inserida na 
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gleba 12 matriculada sob o número 42.917, na gleba 11 matrícula 42.916, e da gleba 

da matrícula 26.822, do Cartório do 4º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito 

Federal, em nome da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. 

- A área destacada em amarelo, localiza-se no imóvel Vicente Pires, 

desmembrado do Município de Luziânia-GO e incorporado ao território do Distrito 

Federal, em terras adquiridas, conforme matriculada sob nº 171.990 do Cartório do 3º 

Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, livro 2 – Registro Geral, incorporado 

ao patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. 

- A área destacada em Lilás, localiza-se área remanescente da transição nº 

10.331 do antigo imóvel Vicente Pires, desmembrado do Município de Luziânia-GO e 

incorporado ao território do Distrito Federal, em terras desapropriadas, pertencente ao 

patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. 

- A área destacada em vermelho, localiza-se no Imóvel Taguatinga, 

desmembrado do Município de Luziânia-GO e incorporado ao território do Distrito 

Federal, em terras adquiridas, transferindo e incorporado ao patrimônio da Companhia 

Imobiliária de Brasília – TERRACAP, de acordo com o registro R 2, da matrícula 

49.642, do Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, Livro 2 – 

Registro Geral. 

- A área destacada em Cinza, localiza-se no Imóvel Guariroba, desmembrado 

do Município de Luziânia-GO e incorporado ao território do Distrito Federal, em terras 

desapropriadas, transferindo e incorporando ao patrimônio da Companhia Imobiliária 

de Brasília – TERRACAP, de acordo com o registro R 2/90.972. O Imóvel foi 

tematriculado com o nº 4968, no Cartório do 6º Ofício do Registro de Imóveis do 

Distrito Federal, livro 2 – Registro Geral, em nome da Companhia Imobiliária de 

Brasília – TERRACAP. Esta matrícula e várias outras, de propriedade da TERRACAP, 

do imóvel Guariroba, foram unificadas com o nº 24.064. Após a unificação, a parte 

situada na Região Administrativa de Taguatinga foi destacada e rematriculada com o 

nº 24.112 do mesmo cartório. 

- A área destacada em verde, localiza-se no quinhão 12 do antigo imóvel 

Engenho Queimado, em terras desapropriadas, desmembrado do Município de 

Luziânia-GO e incorporado ao Território do Distrito Federal, pertencente ao patrimônio 

da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, conforme o registro R 2/90.977 e 
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R 2/90.978, no livro 2 – Registro Geral – no Cartório do 3º Ofício do Registro de 

Imóveis do Distrito Federal. 

- A área destacada em Laranja, localiza-se no imóvel Brejo ou Torto, 

desmembrado do Município de Planaltina-GO e incorporado ao território do Distrito 

Federal, em terras desapropriadas em comum, na 2ª Gleba do Quinhão Primitivo 

havido por Celestino José de Alcântara, pertencente ao patrimônio da Companhia 

Imobiliária de Brasília – TERRACAP, conforme registro no Cartório do 2º Ofício do 

Registro de Imóveis do Distrito Federal, no livro nº 2 de registro geral, matricula nº 

54.275, sob o nº R 6/54.275.  

Nota: Assim a 2ª Gleba do Quinhão Primitivo havido por Celestino José de 

Alcântara, com superfície de 2.800 hectares “em comum”, onde, 2.728,9116 ha 

(97,4611%) pertencem a TERRACAP e 71,0884 ha (2,5389%) à Valência 

Participações Empresariais Ltda e outros. 

A TERRACAP ainda informou que não foi detectada a existência de feitos 

judiciais envolvendo o imóvel denominado Setor Habitacional Vicente Pires como um 

todo, porém existe uma ação da área fracionada denominada Chácara 45, lote 26/B, 

Colônia Agrícola Samambaia.  

Com relação à GRPU/DF (Gerência Regional do Patrimônio da União no 

Distrito Federal), foi protocolada Carta Consulta datada de 09 de julho de 2008, 

solicitando informações quanto a real situação fundiária do Setor Habitacional Vicente 

Pires e a existência de litígio na poligonal de implantação do empreendimento. A 

GRPU informou, por meio do Ofício 847/2008/GAB/GRPU-DF de 08/07/2008 (no 

anexo I), que se encontra em andamento os trabalhos de demarcação da área em 

questão e que até o momento, não existe nenhum registro de áreas em litígio no local 

tramitando na GRPU. 

Nova consulta foi realizada em 17/03/2009, após reunião com representante 

daquela gerência,  entretanto ate o momento a mesma não foi respondida. 
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5. METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO 

O Diagnóstico Ambiental refere-se a todos os levantamentos realizados na área 

de estudo envolvidos na identificação de seu estado ambiental. Para essa definição de 

estado foram levantados dados de origem primária e origem secundária, sendo 

respectivamente absorvidas nas etapas de levantamento de campo e em bibliografias 

específicas. 

Para definição da situação ecológica da micro-bacia estudada e, portanto, do 

diagnóstico ambiental, foram relacionados estudos multidisciplinares que envolveram 

principalmente o Estudo do Meio Físico, do Meio Biótico, da Infra-estrutura, da Sócio-

economia e de Urbanismo. 

O Meio Físico se atém à avaliação dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, da geologia, dos solos e da geomorfologia. Tem como objetivo a 

avaliação da capacidade de depuração dos córregos, do potencial de vulnerabilidade a 

contaminação dos solos, bem como sua suscetibilidade a erosão, a capacidade de 

sustentação do solo e do substrato rochoso. Nesse contexto, seu estudo é primordial 

para realização de diagnósticos capazes de indicar tecnologias e metodologias 

adequadas para orientar a efetivação dos equipamentos de infra-estrutura e 

saneamento básico como a abertura de ruas, construção de edificações, construção de 

redes de coleta de esgotos e de efluentes pluviais. Não obstante, a avaliação do Meio 

Físico permitirá a determinação das possibilidades de contaminação dos solos e dos 

aqüíferos por motivos de deposição adequada e inadequada de resíduos e efluentes 

tóxicos. 

Para tanto, foram aplicados os seguintes métodos de avaliação e levantamento 

de dados: 

• Levantamento das informações encontradas em publicações e outras 

bibliografias referentes ao Distrito Federal e seu entorno. 

• Interpretação das principais feições geomorfológicas e estruturais a partir de 

fotografias aéreas em escala 1:2.000, ano 1996. 

• Levantamento de dados de campo partindo de caminhamentos para a 

identificação de características de solo, das rochas e do desenho do relevo. 

• Interpretação dos dados coletados e compilação das informações. 
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O Diagnóstico do Meio Biótico envolve todos os estudos referentes a 

composição fitofisionômica e faunística da micro-bacia estudada, bem como seu grau 

de conservação e formas de utilização. Particularmente, foram levantadas informações 

quantitativas e qualitativas do estrato arbóreo e da fauna residente na bacia. 

Este diagnóstico tem como objetivo avaliar o estado de conservação e 

degradação da fitofisionomia e dos grupos faunísticos das áreas afetadas pelo 

empreendimento e pelas atividades vizinhas. Servindo, inclusive, como referência a 

compensação ambiental estabelecida pelo Decreto nº 14.783, de 17 de junho de 1993 

e pela lei 9.985, de 2000. 

Os métodos utilizados para realização do diagnóstico do Meio Biótico foram: 

• Levantamento das informações encontradas em publicações e outras 

bibliografias referentes ao Distrito Federal e seu entorno. 

• Interpretação de dosséis por meio de imagens do satélite Ikonos, ano 2004, e 

fotografias aéreas em escala 1:2000, ano 1996. 

• Levantamento de dados de campo partindo de caminhamentos para a 

identificação e quantificação de indivíduos arbóreos e da fauna ainda existente. 

• Interpretação dos dados coletados e compilação das informações. 

O diagnóstico da sócio-economia está intimamente relacionado com os 

aspectos sociais, econômicos, de saúde pública e de bem-estar da população local. 

Tem como objetivo geral definir as condições de vida dos ocupantes da área do SHVP 

os índices de violência, a situação sanitária, bem como identificação das entidades 

públicas responsáveis pela administração da área e dos bens que nela se encontram. 

O levantamento das informações deverá fornecer dados, antes de tudo, sobre 

as expectativas da comunidade quanto ao governo, ao re-assentamento e, de modo 

mais geral, quanto a seu futuro, inclusive no que diz respeito ao controle da 

criminalidade. Também deverão permitir a avaliação de ressentimentos e conflitos que 

porventura existam entre os membros e os grupos da comunidade, entre si e com a 

autoridade pública. 

Os métodos de levantamento de dados serviram-se de: 
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• Levantamento e análise documental, como instrumentos para coleta de dados, 

a fim de traçar histórico da formação e estabelecimento do SHVP, além do perfil 

da comunidade. 

• Realização de entrevistas em residências locais buscando informações capazes 

de permitir o controle dos dados referentes aos temas dirigidos aos aspectos 

sócio-econômicos, de saúde pública e de bem-estar da população local. 

• Investigação exploratória, quanti-qualitativa, que utilizou a entrevista semi-

estruturada em diversas fontes públicas (Hospital Regional de Taguatinga, 

Secretaria de Segurança, CODEPLAN, Administração Regional de Taguatinga, 

IBGE, entre outras). 
• Interpretação dos dados coletados e compilação das informações. 

O Diagnóstico da Infra-estrutura visa determinar a qualidade ambiental da área 

de interesse, na situação atual, sendo avaliados o abastecimento de água potável, o 

esgotamento sanitário, a drenagem de águas pluviais, os resíduos sólidos em geral, a 

energia elétrica e a telefonia fixa e móvel. 

Esta etapa tem como objetivo determinar as alternativas tecnológicas de 

atendimento ao setor no que tange os serviços básicos de infra-estrutura e prestação 

de serviços públicos, bem como avaliar as condições de operação dos sistemas já 

utilizados e as interferências destes no ambiente local. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos foram utilizados os seguintes métodos: 

• Pesquisa bibliográfica com o intuito de reunir informações técnicas sobre a área 

e os sistemas em operação nas regiões contíguas, como abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem pluvial, energia 

elétrica e telefonia fixa. 

• Visitas técnicas nas áreas influenciadas pelo empreendimento. 

• Reuniões com técnicos das concessionárias com o objetivo de obter 

informações e discutir alternativas tecnológicas para o empreendimento em 

estudo. 

• Reuniões com técnicos do presente EIA – com o intuito de levantar informações 

conexas relevantes, uniformizar e mitigar impactos ambientais negativos. 

• Interpretação dos dados coletados e compilação das informações. 
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O Diagnóstico do Urbanismo e da utilização do solo se atém a avaliação das 

condições físicas, bióticas e sociais da área com a intenção de construir cenários 

urbanísticos, considerando o contexto do planejamento específico do Distrito Federal, 

de maneira a apontar a viabilidade ambiental do empreendimento proposto. Tem como 

objetivo principal identificar as conseqüências e impactos ambientais gerados por cada 

cenário, possibilitando a conclusão sobre a alternativa mais viável e compatível com as 

características ambientais analisadas. 

Os métodos utilizados para o diagnóstico do urbanismo e do uso e ocupação do 

solo foram: 

• Consulta à legislação ambiental e urbanística vigente, de abrangência federal e 

local, sendo também avaliadas as ações do governo que condicionam a 

implantação do empreendimento. 

• Análise da proposta urbanística, referenciada na legislação e nos documentos 

que a compõe, tais como a URB, o MDE e a NGB (elaborada pela 

SUDUR/SEDUH). 

• Avaliação dos levantamentos realizados pela equipe do EIA com o intuito de 

concatenar informações existentes nos diagnósticos dos meios físico e biótico, 

da dinâmica e estrutura populacional, do uso e ocupação atual do solo e infra-

estrutura existente da área de estudo, contemplando, também, as expectativas 

da comunidade sobre a implantação do empreendimento. 

• Avaliação da interferência dos usos do entorno (indústrias) e seu grau de 

poluição, e grau de afetação da área. 

• Interpretação dos dados coletados e compilação das informações. 

De maneira geral, os diagnósticos realizados se propõem a avaliar e interpretar 

o estado ambiental da bacia estudada, buscando identificar os impactos ambientais 

negativos e positivos atuantes e os impactos potenciais esperados com a implantação 

do parcelamento. De posse de todas as informações levantadas pelo diagnóstico, 

serão propostas medidas de mitigação de impactos adversos e o estabelecimento de 

programas de monitoramento e acompanhamento de impactos. 
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

O diagnóstico ambiental é a etapa de estudo onde são inventariadas todas as 

dimensões da sustentabilidade ambiental, e analisados os processos e estados de 

preservação e degradação dos fatores do meio físico, biótico, antrópico, aspectos 

urbanísticos e de infra-estrutura. 

Os estudos realizados procuraram identificar, delimitar e caracterizar os 

parâmetros das áreas de influência direta e indireta do SHVP e suas interações, de 

modo a determinar a situação atual da área, tanto em termos da caracterização do 

meio físico, como a estudos de vegetação e fauna locais referentes ao meio biótico. No 

meio antrópico foram avaliadas as condições de vida e a dinâmica e estrutura 

populacional, infra-estrutura básica, anseios e expectativas da população, etc. 

Como já mencionado, o meio ambiente pode ser definido como o conjunto de 

condições e influências externas, que interagem com um organismo, uma população 

ou uma comunidade e que, por fim, determinam sua forma, caráter, relações e 

sobrevivência. Os estudos devem compreender fatores físicos, químicos, biológicos, 

sociais, culturais, econômicos e estéticos de uma determinada área ou região, tais 

como clima, solo, topografia, geologia, geomorfologia, níveis de ruídos, qualidade das 

águas, vegetação, fauna, características demográficas, facilidades de serviços e 

equipamentos básicos, estrutura produtiva e aspectos de saneamento básico, entre 

outros. 

6.1. ASPECTOS CLIMÁTICOS E QUALIDADE DO AR 

As características da ocupação do SHVP indicam um caráter predominante 

habitacional. Sua localização não o insere em pólos concentradores de indústrias, 

apesar de no local estarem presentes oficinas mecânicas reparadoras de 

eletrodomésticos, automóveis, pequenas marcenarias e serralherias. Essas 

características possibilitam uma análise mais regional do clima, uma vez que fica claro 

que as atividades desenvolvidas na região não são capazes de interferir na qualidade 

do ar ou nos aspectos climáticos. 
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Em condições gerais o clima da área de influência do empreendimento, 

corresponde ao clima do Distrito Federal, onde se enquadra entre os chamados: clima 

tropical de savana e temperado chuvoso de inverno seco, embora possa ser 

genericamente classificado como clima tropical. O clima predominante no Distrito 

Federal, segundo a classificação de Köppen é “tropical de Savana”, com a 

concentração da precipitação pluviométrica no Verão. A estação chuvosa começa em 

outubro e termina em abril, representando 84% das chuvas do total anual. O trimestre 

mais chuvoso é de novembro a janeiro, sendo dezembro o mês de maior precipitação 

do ano. A estação seca vai de maio a setembro, sendo que, no trimestre mais seco 

(junho/julho/agosto), a precipitação representa somente 2% do total anual. Em termos 

de totais anuais, a precipitação média interanual, no Distrito Federal, varia entre 

1.200mm a 1.700mm (IEMA; 1999).  

A temperatura média anual varia de 18º a 22ºC, sendo os meses de setembro e 

outubro os mais quentes, com médias superiores a 22ºC. Considera-se o mês de julho 

o mais frio, com temperaturas médias que variam entre 16º e 18ºC. As temperaturas 

absolutas mínimas de até 2ºC e máximas de 33ºC são registradas, respectivamente, 

no Inverno e no início do Verão. 

A umidade relativa do ar cai de valores superiores a 70%, no início da seca, 

para menos de 20%, no final do período. Coincidindo com o período mais quente, nos 

meses de agosto e setembro, a umidade pode chegar a 12%, secura típica de deserto. 

Embora o clima do DF seja classificado como tropical, a percepção térmica das 

pessoas depende da combinação dos diferentes elementos climáticos, tais como: 

temperatura, umidade relativa, pressão do vapor, ventilação e radiação solar. Assim, a 

baixa umidade do ar no período seco, combinada com exposição prolongada ao Sol, 

provoca sensação de desconforto. Todavia, este desconforto é atenuado pela 

exposição aos ventos. 

De acordo com a altitude, os tipos climáticos do Distrito Federal podem ser 

classificados em: 

- Tropical – relacionado à área de influência direta e indireta da área em estudo 

cuja temperatura média do mês mais frio é superior a 18ºC, ocorrente nos locais com 

cotas altimétricas abaixo de 1.000m, nas bacias hidrográficas do São Bartolomeu, do 

Preto, do Descoberto e do Maranhão; 
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- Tropical de Altitude I – cuja temperatura média do mês mais frio é inferior a 

18ºC e superior a 22ºC no mês mais quente, correspondendo à unidade 

geomorfológica da Chapada de Brasília, unidade esta relacionada à área de influência 

do empreendimento, que abrange as altitudes entre 1.000 e 1.200m; 

- Tropical de Altitude II – cuja temperatura média do mês mais frio é inferior a 

18ºC e inferior a 22ºC no mês mais quente, abrangendo as áreas com cotas 

altimétricas acima de 1.200m, que correspondem à unidade geomorfológica Pediplano 

Contagem-Rodeador. 

O regime sazonal do clima do DF é controlado por massas de ar provenientes 

da zona tropical, com ventos dominantes da componente Nordeste a Leste, 

responsáveis pelo tempo seco no Inverno. No Verão, geralmente, os ventos vêm do 

quadrante Norte de pequenas altitudes, que propiciam condições de estabilidade e 

tempo bom. Mudanças bruscas nessas condições ocorrem geralmente com a chegada 

de sistemas de circulação ou correntes perturbadas provenientes de Oeste e Nordeste, 

no final da Primavera e no início do Verão, cujos ventos provocam chuvas e trovoadas. 

A influência do sistema de corrente perturbada do Sul representado pelas invasões do 

anticlone polar, causa chuvas frontais com duração média de um a três dias. 

Normalmente, após a passagem da frente fria e sobre o domínio do anticlone 

polar, o tempo se caracteriza por céu limpo, com baixa umidade específica do ar e 

declínio de temperatura, até a penetração das massas de ar tropical com ventos 

moderadamente quentes. 

No período de Inverno, caracterizado por estabilidade, ocorre a inversão 

térmica por radiação na camada inferior da atmosfera, responsável pela ocorrência de 

bruma seca, muitas vezes formando cenas espetaculares no céu de Brasília. 

Os índices pluviométricos do Distrito Federal apresentam uma relação direta 

com a variação de altitude dos seus quadrantes (Figura 3). As maiores ocorrências de 

chuvas se dão no Sudoeste e no Noroeste, com 1.600 a 1.700mm por ano, valor bem 

superior aos 1.200mm verificados no Leste, na Bacia do Rio Preto. 

O aspecto mais característico do clima do DF é a umidade relativa do ar, que 

sofre uma grande queda entre maio e setembro. Na estação seca, ao contrário do que 

se possa imaginar, as medidas de umidade relativa do ar, por mês, não chegam a 
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atingir valores extremamente baixos porque a média mensal está condicionada à 

marcha diária das temperaturas que, nesta época do ano, oscilam muito. 

As grandes oscilações diárias da temperatura provocam um ganho de umidade 

nas primeiras horas do dia e durante a noite, quando os termômetros registram 

menores temperaturas e, conseqüentemente, maiores índices de umidade relativa do 

ar. 

 
Figura 3 - Isoietas do Distrito Federal. 

Observando-se a figura acima, pode-se constatar que o índice pluviométrico da 

área do empreendimento proposto oscila entre 1500-1550mm por ano, conforme 

corroborado nos dados da Estação 01548010 (Riacho Fundo GM-3) –, monitorada 

entre os anos de 1973-1996 (IEMA; 1998). 

Com relação aos dados sobre insolação e evaporação, existe apenas uma 

estação de monitoramento, denominada e Estação Brasília, cujas características estão 

discriminadas abaixo. 
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Evaporação 

Evaporação é o fenômeno de mudança do estado físico da água, da fase 

líquida, para a fase gasosa. A energia responsável por este processo é oriunda do sol, 

a qual aumenta o estado de excitação das moléculas de água próximas da superfície 

de um corpo aquoso (rio ou lago). Nestas condições a agitação das moléculas passa a 

ser tão elevada que estas podem ser desprendidas da massa líquida para o meio 

atmosférico sob a forma de vapor. 

No período de inverno a maior duração dos dias (maior quantidade de horas de 

incidência de radiação solar), as menores precipitações e a deficiência de água no 

solo, resultam na maior taxa de evaporação (Gráfico 1). As massas de ar, que atuam 

nessa estação do ano, são secas e em função da dinâmica atmosférica esse vapor 

gerado é transportado pelos ventos, resultando em um período de baixa umidade 

relativa do ar. 

 
Gráfico 1 - Normais de evaporação total para a estação de Brasília. Fonte: www.inmet.gov.br 
(acesso em 29/11/2007). 
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Insolação Total 
 

Entende-se por insolação total, o número de horas e décimos de horas de 

incidência de radiação solar. As oscilações da insolação advêm da posição da Terra 

em relação ao plano de órbita elipsoidal em torno do Sol, ou seja, dependendo das 

estações do ano, haverá dias mais longos ou não. O Gráfico 2 apresenta as normais 

de insolação total para a estação Brasília.  

 

Gráfico 2 - Normais de insolação total para a estação de Brasília. Fonte: www.inmet.gov.br 
(acesso em 29/11/2007). 

 
Qualidade do ar 

A atmosfera possui um importante significado biológico e também econômico. 

Este último de difícil avaliação. É o recurso que mais rápido se contamina e também o 

que mais rápido se recupera em condições favoráveis. 

Sua disponibilidade e uso introduzem-se de forma perfeita nos programas de 

gerenciamento ambiental, apesar de ser intangível.  

Deve-se fazer o controle de sua qualidade relacionando as funções ecológicas 

e sociais que ele desempenha. 
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Quando a atmosfera causa danos à fauna, flora, materiais e ao ser humano 

dizemos que está poluída, esta poluição resulta da alteração de características físicas, 

químicas e biológicas normais da atmosfera. 

Esta poluição é o retrato negativo da industrialização, fator que não ocorre na 

área do Setor Habitacional Vicente Pires. Milhões de toneladas de elementos 

poluentes são emitidos diariamente, e estes alteram de forma passageira ou até 

mesmo permanente as condições de vida na Terra.  

Nos grandes centros urbanos verifica-se a emissão de monóxido de carbono 

que, apesar de inodoro, invisível e insípido é considerado o principal poluente destas 

áreas. Alguns episódios isolados e de intensa poluição atmosférica podem acarretar 

sérios contratempos e até mesmo provocar diversas mortes. No Brasil estas 

experiências remontam os anos 70, época em que os primeiros dispositivos legais 

apareceram para regular o fenômeno. 

A poluição é uma realidade do mundo moderno e, dentro dos limites 

suportáveis, temos que conviver com ela. Apesar disto, a população tem que se 

conscientizar da situação, para desta possa minimizar os efeitos negativos e suas 

conseqüências. 

Diversas são as fontes poluentes da atmosfera, estas se encontram, 

principalmente, nas zonas urbanas, mas, também nas zonas rurais e florestas. É por 

este motivo que se faz necessário o controle dos fenômenos, a partir de uma ação 

preventiva como é o zoneamento ambiental, partindo-se para a ação corretiva, com o 

auxílio da comunidade local.  

No contexto rural a poluição é causada pela agroindústria da cana e as 

queimadas que se realizam nos campos nos campos de cultivo e em florestas. Já no 

contexto urbano industrial o agente poluidor pode ser fixo, são as refinarias, indústrias 

petroquímicas, siderúrgica, de papel e celulose, cimento e também pode ser móvel 

como é o caso dos veículos automotores. 

Os padrões objetivam assegurar a saúde humana e outros requisitos 

ambientais. Por estes podemos agrupar os efeitos da poluição atmosférica. 

Sobre o patrimônio:  
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-Patrimônio natural: plantas, animais e até ecossistemas inteiros são atingidos e 

debilitados. 

- Patrimônio físico: construções, maquinaria, equipamento diversos são 

afetados pelo acúmulo de partículas e por fatores corrosivos. 

- Patrimônio Cultural e Memória: monumentos, paisagens e construções típicas 

também sofrem os efeitos da poluição. 

Por ser um fenômeno muito disperso não há como se estabelecer mecanismos 

de compensação de danos, isto somente ocorrerá quando se tratar de uma fonte 

identificada. Poderiam também as fontes poluidoras ser convocadas para colaborar no 

ressarcimento dos danos no caso de recuperação do patrimônio coletivo, na forma de 

contribuições para fundos de pesquisa científica e também para o gerenciamento 

ambiental. 

- Existem dois programas nacionais para a qualidade do ar lançados por 

resoluções do CONAMA. São estes: 

-  PROCONVE – (Resolução 018/86 do Conama, de 06.05.1986) - Programa 

Nacional de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, objetivando a 

redução de emissões. 

-  PRONAR – (Resolução 005/89 do Conama, de 15.07.1989) -  Programa 

Nacional de Controle da Qualidade do Ar, cujo objetivo é contribuir para a gestão 

ambiental  e o desenvolvimento socioeconômico do País, estabelecendo padrões de 

qualidade do ar, e padrões de emissão. 

Deve-se ressaltar ainda o monitoramento da qualidade do ar, ou seja, o 

controle da poluição atmosférica e conseqüentemente da qualidade do ar. Este deve 

ser amplamente divulgado, pois desta forma esclarecerá a sociedade sobre os 

problemas de qualidade do ar e reforçará a consciência ecológica. 

Como o ar atmosférico é insuscetível de apropriação é considerado como bem 

indisponível e este tem sido um dos maiores focos de preocupação da legislação 

ambiental. 
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A Constituição da República de 1988, em seu artigo 23, VI, estabelece que a 

proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas - 

inclusive a atmosférica - é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. E, no artigo. 24, VI, prevê a competência concorrente da 

União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a proteção do meio 

ambiente e controle da poluição. Aos Municípios, nesta matéria, cabe suplementar a 

legislação federal e a estadual no que couber, conforme dispõe o artigo 30, 11. 

Mais adiante, o artigo 225, caput, prevê que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado - incluindo aqui o ar como suporte físico-químico - bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e a coletividade o dever de defendê-lo. 

Além disso, a Constituição conferiu ampla proteção ao ar atmosférico e poder 

de controle sobre as atividades capazes de poluí-lo. Todavia, a legislação 

infraconstitucional necessita de um diploma específico, que trate da matéria de forma 

geral, estabelecendo uma política de redução de poluentes atmosféricos, com 

tributação específica para atividades poluentes e com adoção de incentivos a novas 

formas de tecnologia ou de produção de energia limpa. 

Ao mencionar controle de qualidade do ar, logo se lembra em filtros para 

poluentes, rodízios de carros, catalizadores, monitoramento da emissão de gases, etc, 

mas existem outros fatores que podem auxiliar na dispersão, são os fenômenos 

atmosféricos. Fenômenos como ventos, chuvas, instabilidade do ar, agem de maneira 

direta na qualidade do ar de uma determinada região, outros fatores como topografia, 

edifícios também afetam. 

Na área de influência do empreendimento, pode-se dizer que devido à ausência 

de topografia acidentada, pois se trata de uma área relativamente plana, associada a 

região da Chapada de Brasília, a não existência de obstáculos naturais, constata-se 

poucos problemas que possam contribuir para poluição do ar na área em tela. Sendo 

assim, um levantamento com metodologia de amostragem da qualidade do ar na área 

de influência do empreendimento seria desnecessário, visto que as condições 

favoráveis a poluição do ar não foram observadas no local. Porém, com a 

implementação da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE), localizada a norte da 
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rodovia Estrada Parque Ceilândia (EPCL) – DF 095 conhecida como Via Estrutural, 

talvez se torne necessário um monitoramento. 

Caso exigências sobre a qualidade do ar no local sejam feitas, estas deveram 

ser realizadas nas proximidades das rodovias onde o tráfego de veículos é mais 

intenso e, se for o caso, nos futuros pólos que possam vir a existir na área de 

influência indireta do empreendimento proposto. 

A SEMARH (Atual – IBRAM) possuia uma Gerência de Monitoramento 

Ambiental (GEMOA), que contava com uma rede de Monitoramento da Qualidade do 

Ar no Distrito Federal, composta de cinco estações fixas. Cada estação é dotada de 

dois equipamentos: Amostrador de Grandes Volumes (HI-VOL), utilizado na coleta de 

Partículas Totais em Suspensão (PTS) e Amostrador de Pequenos Volumes 

(OPS/OMS) usado na coleta de fumaça e SO2. As estações estão localizadas em 

pontos considerados críticos no que tange à questão da poluição do ar no DF, tais 

como terminais rodoviários, vias de tráfego intenso e áreas industriais. A existência 

desse tipo de rede possibilitará auxiliar no processo de planejamento urbano e de 

implantação de indústrias e outros tipos de serviços tomando como base os dados 

obtidos após análises laboratoriais, e também fornecer dados para ativar ações de 

emergência durante períodos de estagnação atmosférica, além de acompanhar as 

tendências e mudanças na qualidade do ar, devidas a alterações nas emissões dos 

poluentes e divulgar tais dados à população, através dos meios de comunicação de 

massa.  

No DF são monitorados os seguintes poluentes: Dióxido de Enxofre (SO2), 

Partículas Totais em Suspensão (PTS) e Fumaça e as análises da amostras coletadas 

dos poluentes supracitados são realizadas no laboratório de monitoramento da 

qualidade do ar sediado no Centro Universitário de Brasília – UniCEUB.  

Os métodos de amostragem adotados no o monitoramento de Dióxido de 

Enxofre, Fumaça e PTS encontram-se na Tabela 2. 

Tabela 2: Parâmetros e Métodos de Amostragem. 

PARÂMETRO MÉTODO 

Dióxido de Enxofre Água Oxigenada 

Fumaça Refletância 

PTS Amostrador de Grandes Volumes 
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Padrões de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes atmosféricos 

que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem estar da população, 

bem como ocasionar danos à flora e a fauna, aos materiais e ao meio ambiente em 

geral.  

Dois tipos de padrão de qualidade do ar foram estabelecidos pela Resolução 

CONAMA N°. 003/90. Estes por sua vez são necessários para análise das 

concentrações de poluentes médias anuais encontradas dos poluentes monitorados no 

DF. Estes padrões são conhecidos como Padrões Primários e Secundários.  

Cada poluente monitorado no DF possui um padrão primário e um secundário.  

Com base nos dados obtidos nas análises do material coletado nas estações 

tem-se a concentração dos poluentes desejados em mg/m3 e. então, calcula-se o 

Índice de Qualidade do Ar (IQAr). Esse por sua vez foi concebido com base no 

“Pollutant Standards Index” (PSI), cuja Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (EPA) baseou-se numa experiência acumulada de vários anos nos Estados 

Unidos da América e Canadá desenvolvendo-se esse índice com o objetivo de 

padronizar a divulgação da qualidade do ar pelos meios de comunicação (Tabela 3). 

Tabela 3: Índice de Qualidade do Ar (IQAr).  

ÍNDICE QUALIDADE DO AR 

0-50 Boa 

51-100 Regular 

101-199 Inadequada 

200-299 Má 

300-399 Inadequada 

>400 Crítica 

 

O Gráfico 3 mostra a concentração média anual de 2000, de julho a dezembro, 

calculada para os seguintes poluentes: SO2, Fumaça e PTS na Rodoviária do Plano 

Piloto. 
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Gráfico 3 - Monitoramento da Qualidade do Ar na Estação Rodoviária. Fonte: SEMARH. 

 

O Gráfico 4 mostra a concentração média anual de 2000, de julho a outubro, 

calculada para os seguintes poluentes: SO2, Fumaça e PTS no Setor Comercial Sul. 

 
Gráfico 4 - Monitoramento da Qualidade do Ar no Setor Comercial Sul. Fonte: SEMARH. 

O Gráfico 5 mostra a concentração média anual de 2000, calculada para os 

seguintes poluentes: SO2, Fumaça e PTS de julho a novembro para a Fercal. 
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Gráfico 5 - Monitoramento da Qualidade do Ar na Fercal. Fonte: SEMARH. 

A correlação entre a Tabela 3 (índice de qualidade do ar) e os gráficos de 

concentrações acima apresentados é de 1/1, visto que o cálculo para o Índice de 

Qualidade do Ar é feito pela média aritmética das medidas anuais das três estações 

monitoradas no Distrito Federal.  

Na área do empreendimento não se espera a emissão de poluentes 

significativos para o ar, em virtude de seus padrões domiciliares e comerciais, com 

ausência de indústrias. Entretanto, durante a fase de construção de obras de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como novas edificações, 

acredita-se em poluições do ar local provenientes, notadamente, de movimento de 

terras e particulado. 

6.1.1. Ruídos 

Para caracterização do ruído no local foram realizadas medições de níveis de 

ruído utilizando instrumento decibelímetro marca LUTRON, modelo DEC 410 – N 

100974 operando no circuito de compensação A e circuito de resposta lenta (SLOW) 

com níveis de ruído contínuos medidos em decibéis (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Escalas de medição do aparelho. 

ESCALAS DE MEDIÇÃO 30-80db; 50-100db; 80-130db 

TEMPO DE REPOUSO 20m com o maquinário em funcionamento 

As medições foram realizadas na poligonal Setor Habitacional Vicente Pires e 

próximos às rodovias DF-085 (EPTG) e DF-095 (EPCL) conhecida como Via 

Estrutural. 

Na gleba do empreendimento as medições mostraram-se com alguma 

heterogeneidade, com baixos, moderados e elevados valores de decibéis. Este fato é 

justificado pela elevada atividade desenvolvida na área, com as obras de água e 

esgoto desenvolvidas pela CAESB, e devido à heterogeneidade no espaçamento da 

dinâmica populacional. Os valores médios encontrados na área central do Setor 

Habitacional Vicente Pires foram de 70 dB, porém em alguns pontos próximos a Rua 3 

estes valores atingiram 75dB, nos horários de 12h e 18h. Na proximidade da rodovia 

DF 095 e DF 085, os níveis de decibéis atingiram valores mais elevados chegando a 

80 dB, com o trafego de veículos de grande porte. Outros valores elevados de dB´s 

encontrados relacionam-se a algumas áreas na colônia agrícola Samambaia e Vicente 

Pires, nas proximidades das obras de infra-estrurura, atingindo patamares de 90dB 

Segundo a Norma Regulamentadora NR 15 da Portaria n° 3.214, publicada 

pelo Ministério do Trabalho os operários devem estar submetidos a limites máximos de 

tolerância a ruídos contínuos e intermitentes (Tabela 5). 

Tabela 5: Limites máximos de tolerância a ruídos contínuos e intermitentes. 

NÍVEL DE RUÍDO DB (A) MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL 

85 8 horas 

86 7 horas 

87 6 horas 

88 5 horas 

89 4 horas e 30 minutos 

90 4 horas 

91 3 horas e 30 minutos 

92 3 horas 

93 2 horas e 40 minutos 

94 2 horas e 30 minutos 

95 2 horas 
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NÍVEL DE RUÍDO DB (A) MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL 

96 1 hora e quarenta e cinco minutos 

98 1 hora e quinze minutos 

100 1 hora 

102 45 minutos 

104 35 minutos 

105 30 minutos 

106 25 minutos 

108 20 minutos 

110 15 minutos 

112 10 minutos 

114 8 minutos 

115 7 minutos 

Os níveis de ruído aferidos na ocasião foram adquiridos em dia habitual e ao 

nível do ouvido humano, mostrando que os mesmos, em grande parte são aceitáveis, 

se comparados aos valores determinados pela portaria do Ministério do Trabalho. 

Porém, nas áreas próximas as rodovias DF 095 e DF 085, bem como nas regiões de 

maior concentração das obras de infra-estrutura, se faz necessário um monitoramento 

mais detalhado destes níveis, principalmente para os funcionários que trabalham nas 

obras de água e esgoto, pois, conforme Tabela 5, os limites de tolerância para 90db 

seriam de apenas 4 horas. 

6.2. MEIO FÍSICO 

6.2.1. Geologia Regional 

As seqüências de rochas do Distrito Federal estão inseridas nas faixas de 

dobramentos Brasília de idade Proterozóica, englobando um conjunto de unidades 

estratigráficas metassedimentares dobradas e metamorfizadas pelo Ciclo Tectônico 

Brasiliano. Do ponto de vista regional a área do Distrito Federal inclui quatro conjuntos 

litoestratigráficos pré-cambrianos, relacionados aos grupos Paranoá, Canastra, Araxá 

e Bambuí. 

O Setor Habitacional Vicente Pires, está engajado no contexto do Grupo 

Paranoá, compondo uma seqüência areno-argilo-carbonatada de idade 
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Meso/Neoproterozóica (cerca de 1.100 a 900 milhões de anos). O empilhamento do 

Grupo Paranoá apresenta variações quando comparada às várias localidades de 

exposição da seqüência. Contudo, Faria (1995) propõe coluna integrada que pode ser 

correlacionada regionalmente na porção mais externa da Faixa Brasília. 

As unidades são denominadas informalmente por letras-código da base para o 

topo: SM, R1, Q1, R2, Q2, S, A, R3, Q3, R4, PC. As principais características das 

unidades são descritas a seguir: 

- Unidade SM (informalmente denominada de conglomerado São Miguel): é 

representada por um paraconglomerado com seixos de siltitos, quartzo, quartzitos e 

mármores flutuantes em uma matriz síltico-argilo-carbonatada. O aspecto maciço da 

rocha dificulta, em alguns casos, a observação da forma e composição dos clastos. 

Esta unidade não é contínua, embora apresente uma grande distribuição regional. 

- Unidade R1: apresenta contato concordante com o conglomerado São Miguel 

e é constituída por uma sucessão de horizontes margosos, síltico-argilosos com 

intercalações de quartzitos finos a médios, raramente grossos e geralmente 

feldspáticos. Gretas de contração são freqüentemente observadas próximo à base da 

seqüência. Em direção ao topo, predominam as alternâncias de quartzitos ondulados 

com metassiltitos argilosos. 

- Unidade Q1: é representada por quartzitos finos a médios, brancos, bem 

estratificados em bancos de 30 a 40cm e com raras intercalações de horizontes síltico-

argilosos no topo e freqüentes estratos cruzados tabulares. 

- Unidade R2: apresenta passagem abrupta a partir do quartzito anterior, sendo 

caracterizada por bancos centimétricos de quartzitos finos rosados, intercalados com 

siltitos e níveis milimétricos de lamitos de coloração esbranquiçada. São comuns as 

laminações cruzadas truncadas por ondas, marcas onduladas assimétricas, quick 

sand, estruturas de fluidização e gretas de contração. 

- Unidade Q2: composta por camadas decimétricas a métricas de quartzitos 

amarelo-esbranquiçados de granulação média. Comumente ocorrem leitos 

conglomeráticos feldspáticos, com grânulos e seixos subangulosos a angulosos. As 

estratificações cruzadas tabulares são relativamente comuns. 
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- Unidade S: é representada por metassiltitos argilosos de aspecto maciço e cor 

cinza esverdeado. Para o topo são freqüentes as intercalações rítmicas de bancos 

centimétricos de quartzitos finos a médios com níveis milimétricos de materiais sílticos 

e argilosos. São comuns as marcas onduladas, laminações plano-paralelas, 

laminações cruzadas e lentes arenosas nos níveis pelíticos. Na unidade S, localmente 

são comuns lentes de calcários e dolomitos estromatolíticos de dimensões variadas. 

- Unidade A: Unidade representativa da área de estudo, englobando mais de 

80% do Setor, mostra contato transacional com a Unidade S, é constituída por 

ardósias cinza esverdeadas com cor de alteração vermelha característica, neste litotipo 

são observadas duas foliações representadas por clivagens ardosianas penetrativas. 

- Unidade R3: Unidade também presente na área, principalmente no limite 

oeste (Mapa Geológico, no anexo II), corresponde a um metarritmito arenoso, 

caracterizado por intercalações de bancos decimétricos a métricos de quartzitos e 

materiais pelíticos, compostos por metassiltitos, metaargilitos e ardósias.  

- Unidade Q3: Esta unidade é composta por quartzitos brancos, finos, bastante 

silicificados, ricos em estratificações cruzadas tabulares e do tipo espinha de peixe 

além de marcas onduladas assimétricas. Suas constatações estão vinculadas, 

principalmente, aos pequenos morrotes associados a cambissolos pedregosos 

situados na porção retrocitada. 

- Unidade R4: metarritmito argiloso, composto por intercalações de materiais 

sílticos e argilosos além de delgados estratos de quartzitos finos rosados a 

avermelhados. Os níveis arenosos apresentam estruturas do tipo laminações cruzadas 

truncadas e hummockys.  

- Unidade PPC: dominantemente pelítica com ardósias e metassiltitos cinza 

associados a lentes de mármores finos com estruturas algais tipo estromatólitos. São 

comuns leitos decimétricos a métricos lenticulares ou não, de quartzitos médios a 

grossos, apresentando tonalidades escuras. 
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6.2.2. Geologia Local 

Durante os trabalhos de campo e utilizando-se de fotografias aéreas e imagens 

de satélite, foram identificados e discriminados diferentes litotipos atribuídos às 

unidades A e R3, todas pertencentes ao Grupo Paranoá. Foram constatadas também 

as expressivas coberturas de caráter coluvionar e residual, relacionadas ao manto de 

intemperismo e representadas por Latossolo Vermelho Amarelo (LV), Latossolo 

Vermelhos (LE), Solos hidromórficos e Cambissolos (Cb). A gleba do Setor 

Habitacional Vicente Pires está totalmente inserida na porção centro-leste do Domo 

estrutural de Brasília, representada pelas unidades R3, Q3 e A, mostrando 

microdobramentos com eixo principal Norte / Sul e foliação mergulhando para Leste e 

Oeste em alto ângulo. As unidades A e R3 estão vinculadas à área de influência direta 

do empreendimento. O resultado do mapeamento encontra-se no mapa geológico, no 

anexo II. 

Nas porções central e norte do empreendimento, devido ao relevo 

extremamente plano, associado ao espesso manto de intemperismo, não foi possível 

observar afloramentos representativos dos litotipos representantes da área. A 

correlação litológica nessas áreas se deu por meio de estudos de saprolitos existentes 

na área de influência indireta e através do mapa geológico do Distrito Federal 

elaborado por Campos & Freitas Silva, 1999. 

Os afloramentos identificados no sítio de estudo estão localizados nos canais 

de drenagens afluentes do córrego Samambaia. Nesses locais o relevo torna-se mais 

acidentado, estando marcado por linhas de drenagem com calhas superiores a 10m de 

extensão e profundidades variadas. (Figura 4). 
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Figura 4 - Afloramento de ardósia no leito de afluente do córrego Samambaia. 
 

O substrato rochoso da área em estudo é, conforme já mencionado, 

dominantemente formado por ardósias onde, de acordo com Campos & Freitas-Silva 

1998, mostra regionalmente contato transicional com a unidade S representada por 

metassiltitos argilosos, sotoposta a unidade R3 representada por um metarritmito 

arenoso.  

Ardósia A (MNPpa) 

A unidade ardósia é representativa na porção central e leste do SHVP, 

ocupando uma área de aproximadamente 80%. É constituída por ardósias cinza 

esverdeadas e vermelhas quando alteradas. Apresenta duas foliações típicas 

representadas por clivagens ardosianas. 

A ardósia apresenta reduzida porosidade efetiva e fraturas preenchidas por 

quartzo, formando veios centimétricos. Essas características conferem ao substrato 

rochoso baixa condutividade hidráulica e boa acomodação.  

Devido sua plasticidade essa rocha apresenta intenso dobramento. Fraturas 

também são identificadas, apresentando-se em diversas direções. 



 

66 

Estruturalmente, na área de influência do empreendimento, esta unidade 

mostra-se moderadamente fraturada, e foliação com dip angle de 290/70 e 275/60, na 

maioria das medidas. (Figura 5 e Figura 6). 

 
Figura 5 - Acamamento e foliação da Ardósia presente na área de estudo. 
 

 

Figura 6 - Figura evidenciando dobramento do substrato de ardósia. Leito do córrego 
Samambaia. 
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Metarritmitos R3 (MNPpr3) 

O acontecimento destas rochas ocorre na porção oeste do empreendimento. 

Porém devido ao relevo plano, associado aos solos bem desenvolvidos, a constatação 

deste substrato, tornou-se difícil, ficando a existência desta unidade, baseada na 

presença de blocos rolados de metapsamitos e metassiltitos e saprolitos observados 

principalmente em cortes de estradas e em pequenas erosões que ocorreram no 

terreno em áreas adjacentes. Esta unidade ocorre em contato superior com os 

quartzitos da unidade MNPpq3, sendo caracterizadas pela alternância rítmica de 

camadas de metarritmitos argilosos, metassiltitos e metargilitos intercalados por 

camadas finas de metapsamitos de cores variáveis, branco verde amarelo e vermelho. 

Desta unidade, foram discriminados três tipos de litotipos: metapsamitos, 

metassiltito argiloso e metassiltito. 

Os metapsamitos são representados por camadas de quartzito com espessura 

decimétrica variando entre 20-70cm e localmente chegam a alcançar alguns metros. 

Sua coloração predominante é branca e apresenta granulometria fina. Não foi 

evidenciada a presença de estratificação, mostrando textura bastante homogênea. 

Geralmente dão origem a solos do tipo areia quartzosa que resgatam sua textura 

original. 

Os metassiltitos argilosos apresentam uma coloração avermelhada e situam-se 

nas porções mais baixas do relevo. Seu contato com os metapsamitos é do tipo normal 

com espessura também decimétrica. Essas rochas são finamente estratificadas e 

localmente apresentam clivagem ardosiana típica. Estruturalmente apresentam-se 

bastante dobrados em duas direções, compondo eixos com atitude em torno de Norte-

Sul e próximos a Leste-Oeste, com mergulhos variáveis. 

Os metassiltitos ocorrem de forma intemperizada compondo um conjunto 

bastante friável. Estruturalmente apresentam-se como os metargilitos, ou seja, 

intensamente dobrados e geralmente associam-se às porções mais onduladas do 

relevo. 

Estruturalmente, estes metarritimitos mostram-se moderadamente fraturados, e 

foliação com dip angle de 270/75 e 255/70, na maioria das medidas. 
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6.2.3. Solos 

O solo corresponde ao elemento físico do ambiente natural resultante de um 

conjunto de fatores que interagem de forma dinâmica no tempo, compreendendo a 

geologia (litologia e estrutura), o relevo, o clima, tempo e, em determinado momento 

holocênico, a ação antrópica. Desta forma, são comuns associações típicas em 

regiões restritas, como é o caso do Distrito Federal, onde a variação de um ou mais 

daqueles fatores implica na variação do solo. 

Na elaboração deste estudo, foram consideradas as informações bibliográficas 

existentes sobre as condições gerais da área quanto ao clima, relevo, geologia, 

geomorfologia e vegetação. Para a definição e descrição das classes de solos foram 

observados os critérios e análises físico-químicas constantes no levantamento dos 

solos do Distrito Federal (EMBRAPA). Para a caracterização geotécnica adotou-se a 

classificação universal de Casa Grande, baseada principalmente nos parâmetros 

granulométricos e texturais de amostras observadas in loco. 

Na delimitação das unidades para o mapeamento em escala 1/10000 da área 

de influência direta e indireta foram avaliadas, em trabalhos de campo, questões 

relacionadas principalmente a composição, coloração, granulação, umidade e relevo. A 

base cartográfica utilizada nestas interpretações baseou-se em mosaico de fotografias 

aéreas geoprocessadas na escala de 1/20000 e Mapa Altimétrico, no anexo II. Os 

resultados obtidos estão apresentados no Mapa Pedológico, no anexo II.  

Na área de influência direta do Setor Habitacional Vicente Pires (região Centro–

Norte), principalmente em função das condições de relevo plano a suavemente 

ondulado, com declividades, em grande parte inferiores a 10%, os processos 

pedogênicos foram mais intensos, o que acarretou na formação de solos bem 

desenvolvidos representados pelos latossolos: LE (Latossolo Vermelho), dominante e 

LV (Latossolo Vermelho-amarelo). 

Ainda na área de influência direta do empreendimento, principalmente na 

colônia Agrícola Samambaia, onde o relevo torna-se mais inclinado com declividades 

superiores a 30%, o solo apresenta-se transportado, principalmente, em função do 

relevo. Nesta área foi identificada a presença de cambissolo. No limite Leste, mais 

precisamente nas margens do córrego do Vicente Pires, constatou-se a presença de 
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solos hidromórficos do tipo Glei, associados principalmente a um grande número de 

nascentes pertencentes a bacia do córrego do Vicente Pires. 

Caracterização dos solos da área 

Latossolo Vermelho (LE) – Esta classe de solo abrange cerca de 60% da área 

de influência direta do empreendimento (Figura 7), mais concentrado em sua porção 

central, seu contato com os solos do tipo Latossolo vermelho amarelo é transicional. 

Sua gênese é resultante de processos pedogenéticos desenvolvidos a partir da 

unidade de Ardósia, que compõe o substrato rochoso desta região. 

 
Figura 7 - Latossolo representativo da área da Colônia Agrícola Vicente Pires. 

Esta classe compreende solos minerais, residuais, não hidromórficos, 

altamente intemperizados, que se caracterizam por possuírem horizonte B latossólico 

(Bw) de cor avermelhada nos matizes 10R a 3,5 YR, com teores de Fe2O3 entre 8 e 

18%, quando argilosos ou muito argilosos, e normalmente inferiores a 8% quando de 

textura média, e com atração magnética fraca ou nula (EMBRAPA, 1999). 

Os solos desta classe se desenvolvem em regiões planas a suavemente 

onduladas. Apresentam seqüência de horizonte do tipo A, Bw, C com reduzido 

incremento de argila em profundidade. 
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Localmente, principalmente onde o relevo se torna mais aplainado, como ocorre 

na porção central do empreendimento, desenvolve-se crostas lateríticas formadas por 

concreções ferruginosas ocasionadas pelo enriquecimento residual de ferro. Estas 

concreções foram muito observadas em pontos próximos ao contato entre o latossolo e 

cambissolo 

A associação mineralógica é representada principalmente por argilominerais do 

tipo 1:1 (caulinitas e micas), hematita (óxido de Ferro), gibbsita (hidróxido de alumínio), 

goetita (hidróxido de ferro III), e quartzo. Estes minerais conferem ao solo variação 

granulométrica representada por grãos maiores relacionados aos óxidos de ferro 

formados pela translocação e acúmulo deste elemento. Esta característica proporciona 

boa permeabilidade e conseqüentemente, favorece a recarga de aqüíferos locais e 

regionais. 

Localmente, este solo apresenta concentração de fragmentos lateríticos 

dispersos em matriz areno-argilosa, às vezes formando camadas ou crostas lateríticas 

mais resistentes, cimentadas por óxidos de ferro, de coloração avermelhada, com 

espessura variando de centímetros a metros. Estas concentrações originam as 

chamadas cascalheiras, que quando exploradas de maneira irregular e mal planejada, 

provocam a degradação do ambiente e conseqüente ocorrência de processos 

erosivos. Cascalheiras abandonadas e não recuperadas foram identificadas na porção 

norte da área de estudo (Figura 8). 

 
Figura 8 - Cascalheira existente na área de influência direta do empreendimento. 
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Ensaios de infiltração realizados no Latossolo vermelho mostraram boa 

permeabilidade da ordem de 10-5. Considerando a textura, são solos silticos argilosos, 

mais localmente desenvolvem textura arenosa. 

Latossolo Vermelho-amarelo (LV) – Ocorre nas áreas de influência direta (10%) 

e indireta do empreendimento (Mapa Pedológico). Porém sua concentração na área de 

influência direta restringe-se a uma pequena mancha na porção central. Trata-se de 

solos minerais não hidromórficos, caracterizados por possuírem horizonte B 

latossólico, sem atração magnética, com teores de Fe2O3 relativamente baixos. 

Apresentam pequena variação no teor de argila e horizontes A, B e C pouco 

diferenciados e bem desenvolvidos (Figura 9). 

 
Figura 9 - Foto representativa do latossolo amarelo localizado na Colônia Agrícola Vicente 
Pires. 

Compreende solos com horizonte A com características de fraco a moderado e  

horizonte B latossólico. São solos de perfis profundos, residuais, fertilidade natural 

baixa e saturação por base variando de baixa a muito baixa. Distingue-se do latossolo 

vermelho escuro (LE) por apresentar menor teor de hematita, resultando em cromas 

com cores mais amareladas e ocres nos matizes 5YR a 2,5 YR. 

Do ponto de vista físico, a característica de destaque é a porosidade 

proporcionada pelo alto grau de floculação das partículas de argila promovido pelo 



 

72 

elevado teor de óxidos de ferro e alumínio presentes. A floculação faz com que as 

partículas muito finas se aglomerem formando grânulos que se assemelham aos grãos 

de areia fazendo com que estes solos apresentem uma alta taxa de infiltração mesmo 

quando argilosos. 

A associação mineralógica é representada principalmente por argilominerais do 

tipo 1:1 (caulinitas e micas), gibbsita (hidróxido de alumínio), goetita (hidróxido de ferro 

III), quartzo e em menor teor, hematita (óxido de Ferro).  

São formados a partir do intemperismo das rochas da unidade de Ardósia (A), 

principalmente próximo a contato com o metarritmito arenoso (MNPr3). 

Cambissolo – Estes solos estão concentrados na área de influência direta e 

indireta do empreendimento. Na área de influência direta sua predominância associa-

se às áreas de relevo inclinado e ondulado e às linhas de drenagem, principalmente ao 

córrego Samambaia e seus afluentes, conferindo a este terreno riscos geotécnicos 

maiores, e problemas com a utilização de fossas sépticas seguidas de sumidouros. Os 

cambissolos e cambissolos litólicos correspondem a solos não hidromórficos, 

seqüência de horizontes A, (Bi), C, pouco a moderadamente diferenciados com 

horizonte B incipiente (Bi), moderado a fortemente drenados, apresentando, em geral, 

baixa relação textural (Figura 10). Na área do empreendimento estes solos apresentam 

texturas silto-arenosa contendo fases cascalhentas e/ou pedregosas, muitas vezes 

formando grandes blocos rolados compostos em grande parte por quartzo e 

fragmentos de Ardósia. Os leitos dos córregos associados a este solo são leitos 

rochosos, muitas vezes formando-se calhas que chegam a atingir 10m de 

profundidade podendo ocorrer também exposições do substrato rochoso. Estes solos 

representam cerca de 15% do total do Setor Habitacional. 
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Figura 10 - Figura representativa do cambissolo existente próximo ao leito do Córrego 
Samambaia. 
 

Estes solos foram derivados a partir da pedogênese das Ardósias e dos 

quartzitos, argilitos e siltitos do metarritmito R3, que compõem o substrato rochoso 

local. Em alguns locais, desenvolve-se apenas uma fase pedregosa, rica em blocos 

angulosos de quartzo, quartzitos e Ardósia, associada a processos erosivos 

maximizados por ações antrópicas. Quanto à textura, apresentam uma matriz argilo-

siltosa de coloração bege acinzentado com presença de fase pedregosa e 

cascalhenta. Localmente ocorre floculação desta argila conferindo ao solo um aspecto 

mais arenoso. 

O horizonte A, com espessura variando entre 5cm e 20cm é, em geral, do tipo 

moderado com cor nos matizes 2YR a 10YR, com valores de 3 a 5 e cromas de 2 a 8, 

podendo, ocasionalmente, apresentar matizes mais escuras e assumir um caráter 

proeminente. Apresentam estrutura moderada granular ou em blocos subangulares, 

freqüentemente contendo fase pedregosa, ou seja, mostram-se cascalhentos e 

localmente fase rochosa, assumindo um caráter litólico. O Horizonte B pouco 

desenvolvido, com espessura variável entre 0 e 50cm, corresponde a um típico 

horizonte B incipiente, com textura argilo-silto-arenosa, estrutura granular pequena, 

fraca a moderada, cascalhento e ou pedregoso, encontrando-se assente sobre um 

saprolito argiloso (Horizonte C). 
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Solos Hidromórficos – Ocorrem exclusivamente no médio curso do córrego 

Samambaia onde o relevo é mais aplainado e a cerca de 200m das margens esquerda 

e direita do médio curso do córrego do Vicente Pires, atingindo também a área de 

influência indireta do empreendimento (Figura 11). 

Os solos hidromórficos estão relacionados a áreas cujas condições de relevo e 

regime hídrico implicam numa saturação permanente ou temporária em água, devido a 

uma baixa condutividade hidráulica condicionada a fatores físicos. O estudo das 

características morfológicas destes solos indica que estes são desenvolvidos sob 

grande influência do lençol freático próximo a superfície associado a um permanente 

processo de redução e por vezes oxidação do ferro, evidenciado pelo predomínio de 

cores acinzentadas e acúmulo de matéria orgânica nos horizontes superficiais (Figura 

12). 

Estes solos apresentam seqüência de horizonte A-C, com horizonte A podendo 

estar concentrado ou não em matéria orgânica e horizonte C com hidromorfismo 

acentuado podendo-se mostrar fortemente fendilhado quando seco (gretas de 

contração). Estes solos são, principalmente, do tipo orgânico glei de coloração cinza e 

textura argilosa. 

Na área do Setor Habitacional Vicente Pires, principalmente nas margens 

esquerda e direita do córrego do Vicente Pires, estes solos foram profundamente 

alterados, o que dificulta sua delimitação espacial precisa. Em suas áreas naturais de 

exposição, assim como em todas as outras classes de solo, foram construídas vias de 

acesso e condomínios (Figura 13). Quando não eram aterrados, estes solos eram 

drenados, para escoamento das águas concentradas. Estes fatores levaram aos 

grandes danos ambientais, muitos deles irreversíveis. 
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Figura 11 - Solo hidromórfico existente em um lote na colônia agrícola Vicente Pires, 
observando-se gretas de contração. 
 

 

Figura 12 - Constatação de solos hidromórficos associados a margem esquerda do córrego 
Vicente Pires, ao fundo aterro do solo para construção de residências. 
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Figura 13 - Perfil do solo hidromórfico do tipo Glei pouco húmico, evidenciado na margem 
direita e esquerda do córrego Vicente Pires. 

6.2.3.1. Ensaios de Infiltração 

Foram realizados seis ensaios de infiltração dentro da poligonal do Setor 

Habitacional Vicente Pires, sendo sua metodologia e resultado descritos a seguir: 

Metodologia utilizada para realização dos Ensaios de Infiltração 

A obtenção dos valores de condutividade hidráulica do solo é realizada de duas 

formas: na superfície e em profundidade. Os ensaios em superfície são feitos pelo 

método dos anéis concêntricos e em profundidade por “open and role”. 

Estes métodos consistem na medição do tempo de rebaixamento da água 

adicionada nos anéis concêntricos e nos canos de PVC (100 mm) para os ensaios em 

profundidade, e apresentam como característica comum o fato de encaminharem a 

infiltração da água predominantemente na direção vertical. 

Método dos Anéis Concêntricos 

Neste método são utilizados dois cilindros concêntricos de diâmetros diferentes, 

que devem ser cravados alguns centímetros no solo para que a água colocada nos 

mesmos não escoe lateralmente. Os cilindros devem ser nivelados e a porção do 

cilindro que foi cravada no chão deve ser medida (Figura 14). 
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Coloca-se água no cilindro externo e espera-se até que a coluna d’água 

estabilize, formando-se assim uma parede de umidade em torno do cilindro interno e 

dessa forma garantindo-se que a água que será colocada dentro deste infiltre 

verticalmente.  

A condutividade hidráulica vertical em superfície é obtida por meio da equação 

representada abaixo: 

( ) ( ) ( )[ ]ιο
h

h
t

IK ln60000
1 ×Δ×=

  

Onde: 

I - Profundidade de cravação (mm);  

h0 - Coluna d'água inicial;  

ht - Coluna d'água final;  

∆t - Tempo decorrido para o rebaixamento entre H0 e Ht (min).  

 

Figura 14 - Método dos anéis concêntricos. 
 
Método “Open and Hole” 

No método “open and hole” a condutividade hidráulica vertical é medida em 

várias profundidades. São realizados quatro furos de 50, 100, 150 e 200 centímetros 

utilizando-se trado manual. Nos locais onde foram realizados os furos, cravam-se os 

tubos de PVC, a fim de evitar-se o escoamento lateral da água (Figura 15). 

Os tubos são preenchidos com água até uma altura inicial qualquer (h0) e após 

um determinado intervalo de tempo (Δt) mede-se novamente a altura da coluna d’água 

(ht). 
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A estimativa da condutividade hidráulica é realizada aplicando-se a equação 

abaixo: 

( ) ( )[ ]τ
ο

h
h

t
RK log.4303,2 ×Δ×=

 

Onde: 
R - Raio interno do tubo (m); 
h0 - Coluna d'água inicial;  
ht - Coluna d'água final;  

∆t - Tempo decorrido para o rebaixamento entre h0 e ht (s).  

 
Figura 15 - Método "open end hole". 
 
Aplicação dos métodos 

Foram realizados seis ensaios em pontos diversificados localizados dentro dos 

limites do Setor Habitacional, sendo todos realizados em Latossolo vermelho. 

Em cada ponto foi verificada a taxa de infiltração superficial do solo (anéis 

concêntricos) e por profundidade em furos de 50, 100, 150 e 200 cm (“open and hole”). 

Resultados 

Os resultados obtidos estão expresso na Tabela 6. Foi possível constatar que 

as áreas avaliadas possuem boa permeabilidade, compatíveis com áreas de recarga 

existentes no Distrito Federal. Os resultados adquiridos em latossolos indicam a 

possibilidade de implantação de fossas sépticas seguidas de valas sumidouros, 

contudo uma análise específica será alvo de discussão adequada em item apropriado 

desse estudo. 
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Tabela 6 – Resultados dos seis testes de infiltração. 
Ponto 1 Medida (mm) ∆T (min.) h0 (mm) ht (mm) I (mm) Kv (m/s) 
anéis 165 11.35 84 65 85 3,20066E-05

Ponto 1 Medida (cm) ∆T (seg.) h0 (mm) ht (mm)  Kv (m/s) 
0,5m 57 1440 41.9 19  6,86241E-06
1,0m 106 1871 97 72  1,99157E-06
1,5m 143 1894 135.7 111  1,32624E-06
2,0m 205 1920 198 175,7  7,78064E-07

Ponto 2 Medida (mm) ∆T (min.) h0 (mm) ht (mm) I (mm) Kv (m/s) 
anéis 200 10.43 74 81 47 3,62670E-05

Ponto 2 Medida (cm) ∆T (seg.) h0 (mm) ht (mm)   Kv (m/s) 
0,5m  63.5 1823 43,5 21.6   4,80111E-06
1,0m  107 1837 89 66   2,03481E-06
1,5m  154 1908 132.1 70,2   4,14259E-06

Ponto 3 Medida (mm) ∆T (min.) h0 (mm) ht (mm) I (mm) Kv (m/s) 
Anéis 200 10.40 74 81 47 3,63570E-05

Ponto 3 Medida (cm) ∆T (seg.) h0 (mm) ht (mm)   Kv (m/s) 
0,5m  63.0 1850 43,7 21.7   4,70112E-06
1,0m  110 1830 80 66   1,03481E-06
1,5m  165 1930 132.1 70,2   4,13259E-07
2,0m  210 1950 195 176,2   4,14360E-07

Ponto 4 Medida (mm) ∆T (min.) h0 (mm) ht (mm) I (mm) Kv (m/s) 
Anéis 200 10.50 74 81 47 3,62670E-05

Ponto 4 Medida (cm) ∆T (seg.) h0 (mm) ht (mm)   Kv (m/s) 
0,5m  63.0 1850 43,6 21.6   4,80111E-06
1,0m  115 1840 84 66   2,03581E-06
1,5m  175 1930 133.1 69,0   4,14000E-06
2,0m  220 1940 135.0 70,2   4,14560E-07

Ponto 5 Medida (mm) ∆T (min.) h0 (mm) ht (mm) I (mm) Kv (m/s) 
Anéis 205 11 75 80 50 3,50070E-05

Ponto 5 Medida (cm) ∆T (seg.) h0 (mm) ht (mm)   Kv (m/s) 
0,5m  63.0 1830 42,5 22.5   4,80113E-06
1,0m  120 1850 85 65   2,03480E-06
1,5m  170 1950 120.1 72,2   4,14259E-07
2,0m  215 1960 125.1 72,2   4,14300E-07

Ponto 6 Medida (mm) ∆T (min.) h0 (mm) ht (mm) I (mm) Kv (m/s) 
Anéis 210 12 70 75 45 3,40060E-05

Ponto 6 Medida (cm) ∆T (seg.) h0 (mm) ht (mm)   Kv (m/s) 
0,5m  70.0 1835 41,5 21.5   4,80553E-06
1,0m  130 1845 85 65   2,04010E-06
1,5m  178 1940 120.1 71,2   4,15059E-07
2,0m  222 1950 125.1 70,2   4,15400E-07

 



 

80 

6.2.3.2. Aspectos Geotécnicos da Área de Estudo 

Neste tópico serão abordados os estudos relacionados aos riscos erosivos 

inerentes às obras relacionadas à construção do empreendimento e implantação de 

futuras obras no Setor Habitacional Vicente Pires. Para realização desta análise foram 

levantados os principais aspectos geotécnicos da área de estudo, onde, a partir da 

integração de informações de solos, substrato rochoso, geomorfologia (declividade), 

caracteriza-se o risco de colapso e suscetibilidade à erosão para as áreas em questão. 

Dessa forma, as classes de risco geotécnico estão definidas como: incipiente, baixa, 

média, alta e muito alta, de acordo com a integração dos parâmetros físicos 

retromencionados, estando expressas no Mapa de Riscos Geotécnicos, no anexo II. 

Nesta etapa do trabalho foi realizado caminhamento em toda a extensão do 

empreendimento utilizando base cartográfica georreferenciada apoiada com aparelho 

de posicionamento global (GPS). Nos solos o estudo efetuado focalizou principalmente 

parâmetros texturais e estruturais (arranjo granulométrico) e aspectos tipológicos. 

Todas estas características foram devidamente registradas e fotografadas. Os contatos 

e as fisionomias presentes em mapa foram confirmados e corrigidos. 

Com a compactação e conseqüente impermeabilização do solo, ocorreu a 

obstrução do curso natural da chuva, diminuindo a taxa de infiltração da água pluvial e 

aumentando o escoamento superficial. Este fato pode acarretar inundações e 

conseqüentemente provocar erosão, principalmente do tipo linear, no terreno (Figura 

16). 

Um dos principais parâmetros avaliados para determinação do risco de colapso 

atribuído a região, relaciona-se ao estudo de solos. Os materiais que constituem o 

perfil de solo do Distrito Federal apresentam estruturas resultantes de processos 

intempéricos e pedogenéticos, associados à lixiviação e laterização. Como estes solos 

são modificados pelo intemperismo, o efeito da evolução de tensões na sua estrutura e 

comportamento é mascarado ou removido progressivamente. 
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Figura 16 - Erosão causada por ausência de sistema de Drenagem Pluvial. 

Comumente são chamados de solos colapsíveis aqueles que ao entrarem em 

contato com a água apresentam considerável redução de volume. Esta redução de 

volume pode ser rápida ou gradual e está, no caso, associada à perda de resistência 

estrutural através da redução da sucção matricial existente no solo ou do ataque das 

ligações cimentíceas. 

Salienta-se, no entanto, que o solo pode ainda apresentar colapso estrutural 

sem que ocorra variação em seu teor de umidade. Assim a simples alteração do 

estado de tensões, ou da composição do fluido de saturação pode provocar colapso. 

Os principais fatores que influenciam o colapso são: o grau de saturação inicial, 

a natureza das ligações cimentíceas, a natureza do meio (fluido de saturação), a 

aplicação de tensão externa, a variação e a sucção/capilaridade inicial. Os solos, que 

constituem a maioria da cobertura superficial do Distrito Federal, apresentam-se 

constituídos por micro e macro poros, sendo a instabilização destes a causa mais 

freqüente do colapso. A queda destas estruturas internas ainda é um mecanismo não 

explicado claramente. 

Mortari (1994) mostrou que o colapso por inundação é maior na superfície e 

diminui, não linearmente, com a profundidade. Expôs também, que pelo carregamento 
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sem inundação ocorre o mesmo desmoronamento estrutural interno, nos mesmos 

moldes do observado quando da saturação.  

O potencial de colapso, definido como a deformação unitária em percentagem 

que ocorre ao saturar uma amostra de solo num ensaio oedométrico, dos solos no 

Distrito Federal, apresentam valores da ordem de 20% a 30% o que, em termos 

práticos, causaria sérios danos a estruturas implantadas neste material. 

Salienta-se que outros riscos associados à erosão laminar, conforme já 

mencionado no EIA, associam-se as áreas de solos hidromórfico (vide Mapa 

Pedológico). Estes riscos estão vinculados, principalmente, as áreas de veredas 

antropizadas, em virtude da percolação de água com o aumento do nível freático. 

Neste contexto, foi sugerido o monitoramento destas áreas utilizando-se técnicas de 

sondagem e geofísica por radar (metodologia esta já relatada). 

6.2.3.3. Características Geotécnicas dos Tipos de Solo 

Encontrados nas AII e AID 

Foram discriminados quatro tipos de solos presentes na área de influência 

direta e indireta do empreendimento, como ilustrado no mapa Pedológico, no anexo II, 

sendo classificados nas seguintes classes: Latossolo Vermelho-amarelo (LV) e 

Latossolo Vermelho (LE), Cambissolo e solos hidromórficos, cujas características 

estão descritas a seguir. 

Latossolo Vermelho (LE) – Do ponto de vista geotécnico, os latossolos- 

vermelho encontram-se enquadrados na classe dos solos grossos com finos das 

Classes SM e SC da classificação de Casagrande (Tabela 7). Em função de sua 

ocorrência em área de topografia plana a suavemente ondulada, da grande 

profundidade e da elevada permeabilidade, estes solos apresentam baixa 

susceptibilidade à erosão e risco de colapsividade baixa, sendo assim, bastante 

favoráveis ao uso e ocupação.  

A porção dominada por esta classe, principalmente, na porção central da área 

de influência direta, apresenta-se antropizada, visto que serviços de terraplanagens, 

fundações e pavimentações já foram realizados na área do empreendimento. O 
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horizonte A foi totalmente retirado, deixando exposta uma superfície argilosa. Esta 

remoção estende-se por quase toda a área do Setor Habitacional.  

Latossolo Vermelho-amarelo (LV) – Do ponto de vista geotécnico, os latossolos 

vermelho-amarelo encontram-se enquadrados na classe dos solos grossos com finos 

da Classe SM e SC da classificação de Casagrande, semelhante a dos solos LE, aos 

quais geralmente ocorre associado. Entretanto, devido às condições físicas e 

topográficas que ocorre, práticas conservacionistas devem ser empregadas a fim de se 

evitar riscos de perda por erosão, compactação e eliminação total da cobertura 

vegetal. Este tipo de solo é adequado à ocupação urbana. 

Cambissolo - Geotecnicamente os cambissolos e cambissolos litólicos 

correspondem a solos grosso com finos das classes GM ou GC da Classificação 

Universal de Casagrande, ou mais raramente quando a fração areia é importante, 

podem ser enquadrados nas classes SM ou SC. Apresentam elevada susceptibilidade 

à erosão, especialmente nas condições de declividades mais elevadas. Em função de 

suas modestas espessuras, não oferecem grandes riscos de colapsividade e erosão 

relacionados às obras civis realizadas na área de estudo. Porém, a forte inclinação do 

relevo, constatadas, principalmente, nas drenagens afluentes da margem direita e 

esquerda do córrego Samambaia aumentam o risco de colapso a erosão. 

Seus riscos erosivos estão ligados, principalmente, as suas características 

texturais, onde a maior quantidade de fases cascalhentas e pedregosas, ligadas à falta 

de preenchimento dos espaços gerados por matriz de granulação mais fina, 

maximizam estes riscos.  

A ausência da cobertura vegetal, removida durante os processos de 

urbanização, expõe o solo aos processos intempéricos e erosivos originados pelo 

escoamento superficial das águas da chuva. Este fato agrava ainda mais os riscos de 

erosão nos taludes eventualmente construídos em virtude da ocupação urbana, 

principalmente onde a declividade é mais acentuada, contribuindo para um aumento do 

escoamento superficial.  

Solos Hidromórficos - Do ponto de vista geotécnico, os solos hidromórficos 

encontram-se enquadrados na classe dos solos finos com limite de liquidez maior que 

50% (CH da classificação de Casagrande). Esses solos apresentam sérias restrições a 

sua ocupação devido à baixa profundidade do lençol freático. Estudos geotécnicos 
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mostram que, mesmo se submetidos à drenagem, estes solos apresentam restrições a 

seu uso, pois, mesmo após a drenagem, estes solos desenvolvem cavidades que 

podem comprometer estruturas civis. Sendo assim, as fundações de casas construídas 

neste solo, deverão ser constantemente monitoradas. 

Tabela 7 - Classificação geotécnica dos solos Universal de Casagrande Simplificada. 

GW Seixos e misturas de areia-seixo, bem graduados, com 
pouco ou nenhum fino. 

Li
m

po
s 

GP Seixos e misturas areia-seixo, mal graduados com pouco 
ou nenhum fino. 

GM Seixos com silte e misturas seixo-areia, mal graduadas. 

Seixos 

50% ou mais da 
fração grossa é 
retida na peneira no 
4 

C
om

 
Fi

no
s 

GC Seixos com argila e misturas seixo-areia-argila, mal 
graduadas. 

SW Areias e areia com seixo, bem graduado, com pouco ou 
nenhum fino. 

Li
m

pa
 

SP Areias e areias com seixo, mal graduadas, com pouco ou 
nenhum fino. 

SM Areias argilosas e misturas de areia e silte, mal graduadas.

So
lo

s 
G

ro
ss

os
 

Areia 

Mais de 50% da 
fração grossa passa 
na peneira no 4 e é 
retida na peneira 
200 

C
om

 fi
no

s 

SC Areias argilosas e misturas de areia e argila, mal 
graduadas. 

ML Siltes inorgânicos e areias muito finas, pó de pedra, areias 
finas siltosas ou argilosas com baixa plasticidade. 

CL Argilas inorgânicas de baixa ou média plasticidade, argilas 
com seixo argilas arenosas, siltosas e magra. 

Silte e Argilas 

Com limite de liquidez 
menor ou igual a 50% 

OL Siltes orgânicos e sua mistura com argilas de baixa 
plasticidade. 

MH Siltes inorgânicos, areias finas ou siltes micáceos ou 
diatomáceos. 

OH Argilas orgânicas de média a alta plasticidade. 

So
lo

s 
Fi

no
s 

Silte e Argilas 

Com limite de liquidez maior 
que 50% 

 CH Argilas inorgânicas de alta plasticidade, argilas gordas. 

Solos com muita matéria orgânica Pt Turfas e outros solos com muita matéria orgânica. 

Fonte: Maciel Filho (1997) 
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6.2.3.4. Parecer Geotécnico 

De acordo com os parâmetros de avaliação de Fernandes & Amaral (1998), em 

função das características litológicas, e geotécnicas de solo, ligadas às condições de 

relevo plano e suave, com declividades que não ultrapassam 10% em grande parte da 

poligonal do terreno, principalmente em sua porção Centro Norte, a área do Setor 

Habitacional Vicente Pires, pode ser caracterizada de risco geotécnico baixo, 

correspondendo, assim, a uma área com condições geotécnicas favoráveis, no sentido 

do aproveitamento da superfície para construção civil, com exceção das chácaras e 

parcelamentos em área de solo hidromórfico e próximos à borda de chapada. 

Com a remoção do perfil natural, a partir dos processos de obras civis 

relacionadas às fases de implantação e operação dos parcelamentos, além da retirada 

da vegetação nativa, deve-se tomar cuidados com a captação de águas pluviais, visto 

que o solo desnudo se torna mais suscetível à erosão.  

A estabilidade dos taludes artificiais durante a fase de operação do 

empreendimento (construção de vias de acesso, captação de água pluvial, fundações, 

entre outras atividades) é função do ângulo do plano de corte e a relação entre a 

atitude da foliação do substrato rochoso. Os riscos de desmoronamento dos cortes de 

taludes nas fases de operação das obras serão pequenos, desde que os cuidados 

acima especificados sejam tomados. 

Porém a existência de áreas onde predominam cambissolos próximo as 

vertentes das linhas de drenagens afluentes do córrego Samambaia, onde o relevo se 

torna muito inclinado, observa-se o risco de colapso, cabendo a estes locais cuidados 

mais específicos e avaliações estruturais buscando a estabilidade das edificações. 

Além disso, estas regiões devem ser trabalhadas no período seco, ou se no 

período chuvoso, tomar medidas para a minimização da erosão e transporte de 

materiais desagregados, pois o risco de carreamento de sedimentos e assoreamento 

aos cursos d’ água próximos ao Setor Habitacional Vicente Pires é iminente. A 

deposição de sedimentos finos na margem do córrego pode causar sérios riscos à 

saúde pública como a formação de ambientes propícios (brejos) ao desenvolvimento 
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de organismos insalubres a vida humana, além de ocasionar a diminuição do volume 

de água. 

Nas áreas de solos hidromórficos, muito antropizadas, o risco de 

desmoronamento de paredes e pisos nas casas é alto, principalmente nos períodos de 

chuva. Porém, a baixa declividade em que se encontram estes solos atenua um pouco 

estes riscos. Mesmo assim, a equipe elaboradora deste estudo sugere um 

monitoramento constante das condições dos aterros destas áreas, favoráveis ao 

surgimento de voçorocas e, consequentemente, riscos de desmoronamentos. 

Devido ao grande volume de aterro existente na área de todo SHVP, bem como 

a taxa de ocupação na área, a avaliação de ensaios geotécnicos pontuais não poderão 

ser espacializados, em virtude das intensas modificações existentes no solo. Neste 

contexto, a avaliação geotécnica assume caráter pontual, como por exemplo 

construção de edifícios na área e demais obras de engenharia. Neste caso cabe uma 

análise criteriosa e pontual não só dos ensaios geotécnicos relacionadas ao manto de 

intemperismo (solo e saprolito), como também do substrato rochoso sotoposto.  

Para se fazer uma análise precisa da permanência de um prédio na região, 

seria necessária uma amostragem dos testemunhos de sondagem, utilizada para 

fundação da obra, bem como cálculos estruturais específicos. Neste contexto, o 

engenheiro responsável pela construção do edifício, responde pelo risco geotécnico da 

obra. Porém, com relação a localização dos prédios existentes na área, considerando 

os latossolos bem compactados associado ao relevo plano, pode-se inferir, que riscos 

de desmoronamentos são baixos, desde que as fundações estejam dentro das normas 

técnicas vigentes.  

Com relação ao aspecto urbano e a restruturação viária sugerida no projeto de 

urbanismo, não há restrição quanto à permanência dos prédios no local.  

A implantação do projeto de recarga a ser elaborado para o SHVP, poderá 

causar riscos geotécnicos nas áreas de vereda antropizada. Isto acontece pelo fato 

destas regiões, em virtude da implantação das caixas de recarga, poderem sofrer um 

aumento do lençol freático. 

Apesar de não existir prédios em solos hidromórficos, salienta-se que do ponto 

de vista geotécnico, os solos hidromórficos apresentam restrições a sua ocupação 
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devido à baixa profundidade do lençol freático. Estudos geotécnicos mostram que, 

mesmo se submetidos à drenagem, estes solos apresentam restrições a seu uso, pois, 

mesmo após a drenagem, estes solos desenvolvem cavidades que podem 

comprometer estruturas civis. Neste contexto, a implantação de prédios nestas áreas 

não são indicadas e caso seja feita a fundação dos mesmos deverão ser posterior a 

análise rigorosa de testemunhos de sondagem em rocha sã, coesa e compacta. 

6.2.4. Suprimento e Uso de Recursos Naturais 

Na área de influência direta e indireta são encontrados recursos naturais não 

renováveis, que podem servir como possíveis fontes fornecedoras de bens minerais da 

classe II do código de mineração. Porém, alguns ensaios e testes laboratoriais 

precisam ser realizados para maior comprovação da aptidão destes bens. 

Os depósitos de argila encontrados na área de estudo são provenientes, 

principalmente, dos latossolos Vermelhos Escuros (LE), espessos, bem desenvolvidos 

de textura argilo-siltosa fina e plasticidade moderada (Figura 17). Esta argila situada 

principalmente no horizonte B deste solo pode ser utilizada como aterro na construção 

civil. 

Os materiais pétreos e areias finas são pouco abundantes na área de influência 

do parcelamento, este fato deve-se, principalmente, a superfície plana do terreno 

associada a um solo espesso e bem desenvolvido. Nas porções Sul-Sudoeste do Setor 

alguns materiais são encontrados, porém como se associam, em grande parte a calhas 

de drenagens, sua remoção seria ambientalmente inviável. 

As concreções lateríticas associadas aos latossolos são abundantes na porção 

Norte do empreendimento, onde inclusive foram desenvolvidas atividades de extração 

do bem mineral. Cascalheiras foram identificadas nessa porção da área e serão 

tratadas no item áreas degradadas (Figura 18). O cascalho é amplamente utilizado 

para aterro e sub-base de obras civis. 

A possibilidade de utilização de recursos minerais no empreendimento está 

limitada a porção Norte, uma vez que todas as porções restantes do setor já se 

encontram ocupadas. Na porção norte ocorre fonte de argila e cascalho e a utilização 

será possível desde que acompanhada pelos órgãos gestores de licenciamento, que, 
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em cada situação, apontarão as particularidades e volumes necessários às diversas 

atividades a desenvolver no setor, a saber obras de drenagem pluvial, esgotamento 

sanitário e distribuição de água, sistema viário e urbanismo. 

Não obstante cabe ressaltar a importância de se promover Planos de 

Recuperação de Áreas Degradadas, após a utilização desses recursos. 

 
Figura 17 - Caixa de empréstimo situada na rodovia do jóquei. Explotação de argila para uso 
em sub-base de rodovia. 
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Figura 18 - Antiga cascalheira situada na porção Norte da área de interesse. 

6.2.5. Geomorfologia 

6.2.5.1. Aspectos Regionais 

A área do Distrito Federal é constituída por extensos níveis planos a 

suavemente ondulados como chapadas, por níveis inclinados, constituídos por 

pediplanos, pedimentos e vales dissecados formados pela drenagem dos principais 

rios, como Paranoá, São Bartolomeu, Preto e Descoberto. As Chapadas e os 

pediplanos são considerados como superfícies de aplainamento, sendo considerado 

por Novais Pinto como residuais de aplainamento cenozóico. As chapadas são 

formadas por processos de ecthplanação e os pediplanos por processos de 

pedimentação e pediplanação (
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Tabela 8). 
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Tabela 8 - Ciclos de Aplainamento no Brasil Central proposto por diversos autores e 
relacionados à evolução proposta por Novaes Pinto (1987, 1994) e Martins & Baptista (1998). 
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Os estudos de geomorfologia da região do Distrito Federal contam com um 

razoável acervo de trabalhos, entre os quais merecem destaque Maio (1986), Novaes 

Pinto (1986ab, 1987 e 1994ab), Novaes Pinto & Carneiro (1984) e Martins & Baptista 

(1998). Dentre estes sobressaem os trabalhos de Novaes Pinto (1987 e 1994) e 

Martins & Baptista (1998) cuja evolução geomorfológica proposta é apresentada pela 
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Tabela 8, em comparação com os trabalhos de cunho regional elaborados por King 

(1956) e Ab´Saber (1964). 

A compartimentação geomorfológica do território do Distrito Federal, 

estabelecida por Novaes Pinto 1986ab (1987 e 1994ab), inclui as Regiões de 

Chapadas, Regiões de Dissecação Intermediária, Regiões Dissecadas de Vales 

acrescidas das regiões de Rebordos e de Escarpas definidas por Martins (1998) e 

Martins & Baptista (1998) (Tabela 9). 

Tabela 9 - Domínios e Unidades Geomorfológicas do Distrito Federal. 

MACROUNIDADES UNIDADES ÁREA 
(KM2) % 

Chapada da Contagem (A1) 1.028 17,7 

Chapada de Brasília (A2) 202 3,5 

Chapada do Pipiripau (A3) 445 7,7 

Chapada do divisor São Bartolomeu-Preto (A4) 188 3,2 

Região de Chapada 
(A) 

1.968 Km²  

33,8% 
Chapada do divisor Descoberto-Alagado (A5) 105 1,8 

Depressão do Paranoá (B6) 726 12,5 Área de Dissecação 
Intermediária (B) 

1.793 Km² - 30,9% Vale do Rio Preto (B7) 1.067 18,4 

Do Curso Superior do Rio Maranhão (C8) 574 9,9 

Do Alto Curso do Rio São Bartolomeu (C9) 270 4,6 

Do Curso do Rio São Bartolomeu (C10) 608 10,5 

Do Alto Curso do Rio Descoberto (C11) 237 4,1 

Do Curso Superior do Rio Descoberto (C12) 270 4,6 

Região Dissecada de 
Vale (C) 

2.053 Km² 

35,5% 

Do Alto Curso do Rio Alagado (C13) 94 1,6 

Total  5814 100 

Todas estas feições geomorfológicas têm sua gênese relacionada com a ação 

conjugada de processos morfoclimáticos e tectônicos de abrangência regional, cujos 

estudos mais recentes estabelecem uma hipótese através da qual o intemperismo 

químico é considerado um dos mais importantes agentes moduladores. 

Todas as áreas de Chapadas apresentam padrão de relevo plano a 

suavemente ondulado e são controladas pela presença de tipos petrográficos 

atribuídos às unidades R3 (observadas na porção oeste do Setor Habitacional Vicente 

Pires), Q3 do Grupo Paranoá e parte da unidade A (dominante na área do 

empreendimento). Os Vales dissecados são condicionados por rochas 
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dominantemente pelíticas muito impermeáveis, com pequena capacidade de infiltração 

e maior potencial erosivo, representado por rochas dos Grupos Canastra, Araxá e 

Unidade Psamo-Pelitico Carbonatada do Grupo Paranoá. Os rebordos são controlados 

pela região de transição ou contato brusco entre litologias com alto contraste de 

erodibilidade. 

6.2.5.2. Aspectos Locais 

Segundo Novais (1986) a porção Centro Norte da área de estudo encontra-se 

inserida no compartimento geomorfológico de Regiões de Chapada e a porção Sul na 

área relacionada à Região dissecada de vale (Mapa Geomorfológico, no anexo II). 

Mais precisamente estas unidades podem ser atribuídas a Chapada de Brasília (A2) e 

da Depressão do Paranoá (B6), esta última relacionada a sul da área de influência 

direta do empreendimento.  

A região de Chapada, correspondendo à porção Centro Norte da área, 

apresenta uma declividade relativamente baixa não ultrapassando 10%. Está 

recoberta, em quase sua totalidade, por solos bem desenvolvidos relacionados a 

latossolos espessos do tipo LV (Latossolo Amarelo) e LE (Latossolo Vermelho), que 

localmente mostram concreções lateríticas.  

Topograficamente, a área de estudo situa-se sobre uma superfície plana, 

relacionada às regiões de chapada, com declividades inferiores a 10 %. A altitude varia 

de 1095m a 1115m 

A Região de Dissecação Intermediária localiza-se mais na porção sul do 

empreendimento, mais precisamente denominada depressão do Paranoá -B6- (Tabela 

9), apresenta-se deprimida acima da cota de 1000m, situada no anticlinório de Brasília 

com substrato rochoso predominantemente composto por ardósias e metarritmitos. 

Possui uma variação topográfica moderada a elevada. 

As características geomorfológicas encontradas em grande parte na área da 

poligonal do empreendimento estudado, tais como, relevo plano, declividade baixa, 

desenvolvimento de solos bem drenados (LV e LE), que ocorrem em quase toda a 

poligonal do Setor Habitacional, são favoráveis à ocupação urbana. Contudo, a porção 

Centro Sul, conforme já mencionado, apresentam algumas restrições à ocupação, em 
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virtude de estarem em a área de dissecação intermediária, onde a declividade muda 

de forma abrupta passando de 10% para cerca de 30-50% (Figura 19). Estas 

constatações estão fundamentadas não só no aspecto geomorfológico (declividades 

elevadas), como também as características geotécnicas do solo (cambissolos) 

existente nesta porção. Sendo assim, cuidados específicos, os quais serão descritos 

no capítulo Medidas Mitigadoras, apresentadas no prognóstico, deverão ser tomados, 

principalmente com os loteamentos já construídos próximos a este limite (vide Mapa de 

Declividade, no anexo II). 

 

Figura 19 - Zona de Dissecação intermediária característica da Colônia Agrícola Samambaia. 

6.2.6. Recursos Hídricos 

6.2.6.1. Hidrogeologia 

O comportamento hidrogeológico na área de influência direta e indireta 

apresenta dois domínios bastante distintos: as águas subterrâneas rasas e as águas 

subterrâneas profundas, respectivamente atribuídas aos aqüíferos dos domínios 

porosos e fraturados As águas subterrâneas rasas estão contidas no manto de 
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cobertura das rochas, as quais compõem o Domínio Aqüífero Fraturado, armazenando 

e transmitindo às águas subterrâneas profundas. 

Os estudos sobre as águas subterrâneas do Distrito Federal são atribuídos a 

Romano & Rosas 1970, Costa 1975, Barros 1987 e 1994, Mendonça 1993, Campos & 

Freitas-Silva 1998 e 1999 e Campos & Tröger 2000. 

Domínio Poroso 

Relacionado a este domínio existem dois diferentes sistemas de aqüíferos, 

encontrados nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento. Esta 

variação deve-se, principalmente, ao tipo de solo existente (manto de intemperismo), 

que é condicionado pelo litotipo presente na região e pela declividade do terreno. 

O manto de cobertura desempenha um importante papel na hidrogeologia local, 

pois apresenta boa porosidade e permeabilidade e em geral boa condição de 

infiltração, constitui um bom aqüífero poroso. Como fator desfavorável, o domínio 

poroso apresenta uma transmissividade relativamente baixa, já que a espessura 

saturada deste sistema aqüífero é reduzida. A água recebida por este domínio 

aqüífero, a partir da precipitação pluviométrica, pode seguir três caminhos: 1) ficar 

armazenada no próprio meio poroso, 2) alimentar fontes por fluxo de base ou 3) 

alimentar os aqüíferos fraturados subjacentes, através da percolação pelas fraturas 

abertas. A água que permanece no meio poroso será parte integrante das reservas 

anuais renováveis deste sistema aqüífero; as águas do fluxo de base correspondem 

àquelas que alimentam dos exutórios locais (fontes de contato e depressão) sendo de 

grande importância na manutenção de vazões das drenagens superficiais no período 

seco (maio a setembro) e as águas de percolação vertical são aquelas que recarregam 

os sistemas aqüíferos fissurais. Estes valores são equivalentes a um aqüífero 

composto por areia de granulação média, sendo considerada boa para infiltração e 

transmissão de água. Contudo os valores observados são bastante variados, 

horizontalmente e verticalmente, em função do tipo de substrato. 

As águas do domínio aqüífero poroso são aproveitadas através de poços 

escavados (cisternas, cacimbas ou poços amazonas) de grande diâmetro e pequena 

profundidade (inferiores a 25m). Contudo no caso de abastecimento urbano, estes 

aqüíferos não devem ser considerados, pois apresentam poços com vazões reduzidas 
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e muito variáveis em função da sazonalidade climática, além das águas serem muito 

susceptíveis à contaminação. 

A recarga do sistema aqüífero poroso se dá pela infiltração direta da água da 

chuva. Os exutórios são representados por fontes e pela própria rede de drenagem 

superficial. Considerando que a topografia do terreno em questão é relativamente 

plana, relacionada quase à totalidade da poligonal da gleba em estudo, pode-se 

considerar que a principal fonte de recarga de aqüíferos deste sistema é a precipitação 

pluviométrica. Como a intensidade de precipitação anual varia entre 1400 e 1500mm, a 

recarga natural nas áreas de boa porosidade, principalmente nas áreas onde 

predominam o latossolo LE, que tende a formar solos com granulação mais arenosa, o 

que é satisfatório. Portanto, pode-se considerar que entre 10 a 15% da precipitação 

anual infiltra neste tipo de aqüífero. Dados de infiltração, realizado principalmente na 

porção oeste do Setor Habitacional, próximo a Floresta Nacional (FLONA), corroboram 

a boa condutividade hidráulica dos mesmos. 

Na área total do Setor Habitacional Vicente Pires, o sistema aqüífero (domínio 

Poroso) pode ser atribuído aos sistemas P1, P2 e localmente P4, definidos por 

Campos & Freitas-Silva (1999). Estes autores classificam estes sistemas baseados em 

2 parâmetros principais, espessura e permeabilidade, como é mostrado na Tabela 10. 

Tabela 10 - Sistemas de aqüíferos do domínio poroso. 

SISTEMA AQÜÍFERO 
(DOMÍNIO POROSO) 

CONDUTIVIDADE 
HIDRÁULICA 

TRANSMISSIVIDADE TIPOS DE SOLO 

p1 Elevada Elevada Latossolos arenosos e 
Areias quartzosas 

p2 Moderada Elevada Latossolos argilosos 

p3 Mediana Mediana Plintossolos e 
Latossolos argilosos 

p4 Baixa Baixa Cambissolos e litólicos 

O sistema P1, predominante na porção oeste do empreendimento (Mapa 

Hidrogeológico, no anexo II), corresponde a aproximadamente 20% da poligonal do 

Setor Habitacional, é característico de áreas peneplanizadas e regiões de chapada 

com baixa declividade. A profundidade média para estes tipos de aqüíferos é da ordem 

de 15m, mas em alguns casos, onde o solo é extremamente desenvolvido, pode 

chegar a 50m. As coberturas associadas a estes sistemas apresentam 

transmissividade relativamente elevada, com permeabilidade entre 10-4 a 10-6m/s, 
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dados estes corroborados pelos ensaios de infiltração realizados na porção Oeste do 

Setor Habitacional Vicente Pires. As áreas correspondentes a estes sistemas, 

apresentam uma alta capacidade de recarga. Neste contexto, caso novos 

empreendimentos venham a ser implementados nas áreas onde predominam o 

sistema P1, a implantação de projetos de recargas tanto individuais, quanto coletivas, 

devem ser avaliadas. A partir da caracterização do sistema P1 é possível concluir que 

a área da FLONA é de extrema importância hidrológica, em termos de recarga, para as 

bacias dos córregos Cana do Reino e Vicente Pires (Valo). 

No sistema P2, correspondendo a 60% da área do Setor Habitacional Vicente 

Pires, as características pedológicas e geológicas enquadram o sistema de aqüífero 

poroso associado ao tipo P2, apesar de localmente, ao longo do perfil, ter sido 

observado níveis mais arenosos. Estes tipos de sistemas foram definidos por Campos 

e Freita Silva (1999), onde os parâmetros para descriminação foram baseados em 

espessura, permeabilidade e granulometria dos solos. 

Estas características físicas retromencionadas, conferem também boas 

condições para recarga de sistemas aqüíferos fraturados, porém o substrato rochoso 

presente na gleba do empreendimento, não fornece condições favoráveis ao 

armazenamento de água.  

A instalação de fossas sépticas seguidas de sumidouros ou valas de infiltração 

é viável se forem considerados os parâmetros relacionados ao tipo de solo, litologia, 

declividade do terreno e proximidade de mananciais superficiais. O relevo plano ligado 

aos solos bem drenados e espessos, reforçado ainda pelo fato de não haver 

proximidades com mananciais superficiais e existência de substrato rochoso com 

características impermeáveis, são favoráveis a implantação deste tipo de esgotamento 

sanitário, antes da interligação com o sistema da CAESB. Porém, como as obras de 

instalação da rede de esgoto para todo o empreendimento já se iniciaram, as fossas 

existentes no local serão desativadas, diminuindo assim o risco de contaminação dos 

aqüíferos subterrâneos. 

Localmente o sistema P4 ocorre na área da colônia agrícola Samambaia 

(porção Sudoeste do Setor Habitacional Vicente Pires), onde predominam 

cambissolos, relacionados às porções de declividade mais elevada. Esse  sistema de 

apresenta baixas transmissividade e condutividade hidráulica, carcaterísticas que lhe 
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conferem um baixo potencial para recarga de aqüífero, gerando alto escoamento 

superficial. 

Domínio Fraturado 

Este domínio hidrogeológico é delimitado pelas rochas proterozóicas que 

compõem o substrato da área, onde a água fica armazenada e flui através dos 

sistemas de fendas (fraturas, diáclases, juntas e falhas) em profundidade. Estes 

sistemas de fendas representam à porosidade efetiva do domínio fraturado. 

A alimentação destes aqüíferos ocorre exclusivamente por água pluvial, pela 

infiltração direta em afloramentos destes litotipos, ou alimentação indireta oriunda do 

manto de cobertura. 

Deve-se alertar para a ocupação da área de estudo que, para preservação da 

qualidade destes aqüíferos, cuidados especiais devem ser tomados como: tratamento 

das águas servidas, serviço de coleta de lixo, evitar o uso de produtos químicos como 

fertilizantes e agrotóxicos, entre outras. 

Estes aquíferos estão enquadrados no Sistema Aqüífero Paranoá, dentro do 

Subsistema Q3/R3 e A (Campos & Freitas-Silva, 1998 ). 

Como em qualquer sistema aqüífero anisotrópico e heterogêneo, as 

características hidrodinâmicas gerais são extremamente variáveis, tanto lateral como 

verticalmente. No caso do subsistema R3/Q3, o principal condicionante do aqüífero é a 

quantidade da fração arenosa das rochas, onde os quartzitos (da unidade MNPpq3) e 

metarritmitos com espessas camadas psamíticas (da unidade MNPpr3) sendo estes os 

melhores aqüíferos. Diversos dados sobre vazões e análise físico-química deste tipo 

de aqüífero já foram obtidos, e serão comentados no decorrer do capítulo. A 

capacidade de vazão destes aqüíferos diminui com o aumento em proporção de 

materiais pelíticos.  

Subsistema Q3/R3 

Este sistema ocorre apenas no limite oeste da área do empreendimento, onde a 

recarga de aqüífero é mais intensa.  
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Campos & Freitas (1999), para determinar os parâmetros hidrodinâmicos do 

sistema aquífero fissural considerado (subsistema Q3/R3), utilizaram o software 

Aquifertest for windows a partir de dados obtidos de uma população de 27 poços 

tubulares profundos relacionados ao Distrito Federal. A Tabela 11 resume os valores 

de transmissividade (T), condutividade hidráulica (K), coeficiente de armazenamento 

(S) e condutividade hidráulica vertical (Kv). 

Tabela 11 - Características dimensionais dos aquíferos do Subsistema R3/Q3. População de 27 
poços tubulares profundos, com ensaio de rebaixamento de pelo menos 24 horas de 
bombeamento contínuo.  

R3 Q3 PARÂMETRO 

 MÁXIMO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO MÉDIA 

T 
Transmissividad
e (m2/seg) 

8,0 x 10-4 1,2 x10-4 5,0 x 10-4 1,5 x 10-4 1,5 x 10-4 4,0 x 10-4 

K- 
Condutividade 
Hidráulica (m/s) 

4,9 x 10-6 5,3 x 10-7 2,8 x 10-6 1,7 x 10-5 1,3 x 10-6 4,7 x 10-6 

S -Coeficiente 
de 
armazenamento 

87,5 0,02 33,89 87,5 0,02 30,12 

Kv- 
Condutividade 
hidráulica 
vertical (m/s) 

4,9 x 10-7 5,3 x 10-8 2,8 x 10-7 1,7 x 10-6 1,3 x 10-7 4,7 x 10-7 

Este tipo de sistema aqüífero na região do Distrito Federal e explorado através 

de poços tubulares com profundidades variáveis de 80 a 200m (em média de 150m). 

Em profundidades muito superiores, há uma tendência geral de acomodação dos 

sistemas de fissuramento em função da pressão litostática. 

A recarga destes aqüíferos, na área do Setor Habitacional Vicente Pires, ocorre 

através das águas armazenadas no sistema poroso P1 sobreposto, que, por infiltração 

laminar, alcança o topo das zonas com maior densidade de fraturas, ocupando o 

sistema fissural. Por isso a análise das águas subterrâneas não pode ser realizada 

indistintamente para cada domínio de aqüífero, uma vez que estes não são 

independentes. 

Este subsistema de aqüífero é considerado o melhor no Distrito Federal, com 

vazões médias da ordem de 10 a 12m³/h (sendo que a média geral do Distrito Federal 

é da ordem de 8m³/h), como pôde ser constatado em alguns poços tubulares 
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profundos existentes na área do empreendimento. É válido salientar que o valor obtido 

para as vazões médias considerou população de poços locados aleatoriamente. No 

entanto, caso a definição do local par a construção dos poços seja realizada a partir de 

critérios técnicos (p.ex. análise de lineamentos) estes valores podem ser mais 

elevados. O R3/Q3 é o subsistema aqüífero fraturado, no Distrito Federal, com maior 

vazão específica e com menor incidência de poços secos ou com baixas vazões. A 

Tabela 12 apresenta os dados se uma série de poços tubulares construídos em 

condições geológicas similares às encontradas na área de estudo. 

Tabela 12 - Valores obtidos a partir de ensaios de bombeamento realizados em poços 
tubulares profundos em diferentes porções do Distrito federal, relacionados aos aquíferos do 
subsistema R3. 

LOCALIZAÇÃO NÍVEL  

ESTÁTICO 

NÍVEL  

DINÂMICO 

PROFUNDIDADE VAZÃO (L/H) 

Cond. Vivendas Bela Vista 11,0 74,0 193 3.600 

Cond. Vivendas Bela Vista 8,5 60,5 185 11.600 

Mansões Santa Eulália 11,0 48,5 80 11.200 

Cond. Vivendas da Serra 1,0 69,0 121 5.000 

Cond. Jardim Botânico 18,0 33,0 143 19.500 

Cond. Jardim Botânico 7,65 60,0 100 7.900 

Loteamento Jardins do Lago 5,0 22,5 116 33.000 

Asproeste 1,5 50,5 74 7.200 

Picag (Br 070/DF 505) 1,0 16,0 90 12.000 

QNF 21 Área Especial 5,0 45,0 140 8.000 

Recanto das Emas 8,5 53,0 100 15.000 

Ceilândia 24,0 48,6 220 11.000 

Ceilândia 3,0 26,6 102 29000 

Ceilândia 2,4 35,5 203 10.500 

Ceilândia 21,0 42,0 140 12.000 

Média 8,65 47,9 123 12.680 
 

O resumo da Classificação dos Domínios, Sistemas/Subsistemas dos aquíferos 

do DF, com respectivas vazões médias estão apresentados na Tabela 13. Em 

destaque estão os aquíferos que ocorrem na área de estudo. 

Tabela 13 – Classificação dos Domínios. 

AQUÍFERO (SISTEMA/SUBSISTEMA) MÉDIAS DAS 
VAZÕES (L/H) 

AQUÍFEROS DO DOMÍNIO POROSO 
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AQUÍFERO (SISTEMA/SUBSISTEMA) MÉDIAS DAS 
VAZÕES (L/H) 

SISTEMAS P1, P2, P3 e P4 < 800 

AQUÍFEROS DO DOMÍNIO FRATURADO 

SISTEMA PARANOÁ 

Subsistema S/A 12.500 

Subsistema A 4.000 

Subsistema Q3/R3 12.000 

Subsistema R4 6.000 

Subsistema PPC 9.000 

SISTEMA CANASTRA 

Subsistema F 7.500 

Subsistema F/Q/M 33.000 

SISTEMA BAMBUÍ 5.500 

SISTEMA ARAXÁ 3.000 
Fonte – Campos & Freitas-Silva 1999 

Subsistema A 

Representando cerca de 90% do aqüífero fraturado na área do Setor 

Habitacional Vicente Pires e adjacentes, este aqüífero está associado ao substrato 

rochoso denominado de ardósia. Como já mencionado, este substrato mostra-se 

impermeável, tanto no ponto de vista granulométrico, quanto no ponto de vista 

estrutural. Apesar de possuir um grau de fraturamento elevado, estas fraturas 

encontram-se, normalmente, preenchidas por veios de quartzo remobilizado; o que 

confere a rocha pouca importância hidrogeológica. Estas características foram 

observadas, em áreas de influência direta localizadas nas porções mais dissecadas de 

relevo, como na Colônia Agrícola Samambaia. Como a área em estudo situa-se 

próximo do eixo do domo de Brasília, onde a compressão é mais intensificada, 

acredita-se ter maior quantidade de veios de quartzo remobilizado, conferindo, assim, 

maior preenchimento das juntas ou fraturas geradas.  

Os parâmetros hidrodinâmicos do sistema aqüífero fissural considerado 

(Subsistema A) são função da maior presença de fraturamento sem preenchimento e 

interligação destas na seção do aqüífero.  

Este subsistema de aqüífero fraturado apresenta valores médios de vazão da 

ordem de 4m³/h. 
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O número de poços e cisternas existentes no SHVP, incluindo das Colônias 

Agrícolas Vila São José e Samambaia, foi obtido através de carta consulta enviada a 

ADASA (nº. 21/2007). No dia 12/03/2008, a ADASA respondeu a referida 

carta/consulta pelo ofício nº. 154/2008-SOUT/ADASA, no anexo I, informando que o 

número de poços constantes na lista do cadastramento da CAESB, corresponde a 

3.458 poços e que a ADASA não tem informações referentes à contaminação dos 

poços e nem rede de monitoramento quantitativo e qualitativo no presente. 

Salienta-se que estes poços estão em processo de vedação, devido a 

interligação do sistema de abastecimento de água junto a CAESB. 

6.2.6.2. Situação dos Poços na Área de Estudo do SHVP 

As colônias agrícolas Vicente Pires e Samambaia desde sua implantação 

utilizam a água subterrânea explotada a partir de cacimbas, cisternas e poços 

tubulares para abastecimento humano e demais usos como irrigação e lazer. 

A previsão inicial de uso para as colônias destinava-se à produção de gêneros 

agrícolas de primeira necessidade com intuito de abastecer, principalmente, as áreas 

urbanas de Ceilândia e Taguatinga.  

Entretanto, com a urbanização, iniciada a partir de 1990, em especial da colônia 

agrícola Vicente Pires, ocorreu um acelerado aumento na demanda por água, 

especialmente, para abastecimento humano. 

Por este crescimento ter ocorrido em contraposição ao determinado pelas 

políticas e planos de ordenamentos estabelecidos pelo Governo do Distrito Federal, 

pouca ou quase nenhuma ação governamental de incentivo à infra-estrutura para 

abastecimento e esgotamento foram executadas na área em estudo. 

Ficou, portanto, a cargo da própria população residente a tarefa de implantar 

uma estrutura básica de abastecimento e saneamento. Sendo o abastecimento por 

água subterrânea e execução de saneamento pelo uso de fossas. 

A adoção do atual sistema implantado na área deve-se ao fato da região em 

estudo não possuir recursos hídricos superficiais em condições de absorver a 

demanda e, principalmente, pelo fato de a implantação de cisternas e fossas 
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requererem baixo aporte de capitais, sobretudo quando tais obras são executadas de 

forma irregular, sem observação de normas técnicas construtivas e sanitárias. É 

também importante salientar, que culturalmente se tem a falsa impressão que a água 

de origem subterrânea tem sempre uma boa qualidade. 

As informações elencadas no texto podem ser confirmadas a partir da consulta 

realizada a Agencia Reguladora de Água e Saneamento do Distrito Federal (ADASA), 

por meio de carta consulta nº 21/2007 e carta resposta nº 154/2008, no anexo I. 

A ADASA informou que em seu cadastro existe registro de apenas 7 usuários 

de água subterrânea nas localidades em estudo, sendo que destes, 6 (seis) estão 

localizados na colônia agrícola Vicente Pires e 1 (um) na colônia agrícola Samambaia. 

A ADASA acrescenta, ainda, que os 07 (sete) pedidos de outorgas estão com a 

documentação atualizada e em processo de análise na Superintendência de Outorga. 

Dentre os processos em análise, apenas 03 (três) usuários, apresentaram toda 

documentação necessária, como perfil construtivo do poço e laudo com a análise 

química de água subterrânea (Tabela 14). 

Tabela 14 - Consulta à ADASA. 
NÚMERO DO 
PROCESSO 

ANO TIPO DE 
CAPTAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

DA CAPTAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

DO PROCESSO 

SITUAÇÃO 

190.000.133 2002 Poço Tubular Col. Vicente Pires ADASA Análise 

190.000.098 2005 Poço Tubular Col. Samambaia ADASA Análise 

190.000.475 2005 Poço Tubular Col. Vicente Pires ADASA Análise 

190.000.871 2005 Poço Tubular Col. Vicente Pires ADASA Outorgado 

191.000.010 2005 Poço Tubular Col. Vicente Pires ADASA Outorgado 

197.000.357 2006 Poço Tubular Col. Vicente Pires ADASA Análise 

190.000.680 2006 Poço Tubular Col. Vicente Pires ADASA Análise 
OBS: Em todos os casos a finalidade da outorga é o abastecimento humano. 

Foi informado também que já foi entregue por parte da CAESB o relatório final 

dos trabalhos de cadastramento dos poços, cisternas e cacimbas localizadas nas 

colônias agrícolas Vicente Pires, Samambaia e Vila São José. Este cadastro decorre 

de exigência à cláusula décima segunda do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

necessária à devida regularização dos parcelamentos citados. 
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Nesta referida cláusula a ADASA se compromete, junto com a CAESB e a 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal (SEMARH/DF) a 

cadastrar e lacrar todos os possíveis focos de contaminação da água subterrânea 

subjacentes às localidades onde foi executada a ação (Tabela 15). 

Tabela 15 - Tabela com o resumo do cadastro parcial realizado no âmbito do TAC. 

TIPO DE CAPTAÇÃO QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO 

Poço Tubular 595 unidades Setor Habitacional Vicente Pires 

Cisternas 2028 unidades Setor Habitacional Vicente Pires 

Cacimbas 21 unidades Setor Habitacional Vicente Pires 

Total 2644 unidades

Em relação ao volume de água subterrânea explotada nos aqüíferos 

subjacentes e o respectivo efeito desta explotação sobre suas reservas, deve ser 

informado que não existem dados disponíveis, como por exemplo: as vazões dos 

poços e cisternas, para se calcular de forma direta o impacto sobre a disponibilidade 

hídrica nos subsistemas aqüíferos para o local em estudo.  

Apesar disso, pela análise da cobertura original do solo (aproximadamente 80% 

latossolos não impermeabilizados) e a forma de ocupação implantada nas colônias a 

partir de 1990, infere-se que boa parte do volume de água que anteriormente infiltrava 

para recarga dos aqüíferos atualmente escoa superficialmente. Este fato, somado ao 

aumento da explotação, provocaria uma diminuição das reservas e desequilíbrio no 

balanço hídrico local (Figura 20 e Figura 21). 

 

Figura 20 - Colônia Agrícola Vicente Pires em 2 de março de 2005 quinze minutos após o ápice 
da precipitação. Fonte: Souza, R H O. 2005, Monografia de Especialização. 
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Figura 21 - Resultado da chuva dos eventos de fevereiro de 2005.Fonte: Souza, R H O. 2005, 
Monografia de Especialização. 
 

Quanto à qualidade da água subterrânea, infere-se que as condições químicas 

e físicas deste recurso natural dependem, em primeiro lugar, de sua interação com o 

meio de reservação, ou seja, da interação da água que infiltra com o manto de 

intemperismo e as rochas. São importantes também; o tempo de circulação e os 

fatores externos, como o tipo de cobertura, precipitação atmosférica e principalmente 

utilização do solo. 

De uma maneira geral, a qualidade natural da água subterrânea dos aqüíferos 

localizados no Distrito Federal é boa, diminuindo, no entanto, em áreas onde há 

maiores riscos de contaminação. 

Foster et al. (2002), define a vulnerabilidade como um atributo inerente ao 

aqüífero, ditado por suas características físicas, enquanto o risco à contaminação 

decorre da interação dessa vulnerabilidade natural com os contaminantes porventura 

presentes. Isto significa que em superfícies que tenham contaminantes ali depositados, 

poderão ser transportados por águas de infiltração até as zonas saturadas do aqüífero, 

alterando a qualidade das águas. 

Pelas informações levantadas no estudo, aproximadamente 70% as áreas das 

colônias em análise encontram-se sobre manto de intemperismo com boa 

condutividade hidráulica o que torna o domínio poroso local com vulnerabilidade de 
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média a alta. A área também apresenta, em geral, baixa declividade e uso e ocupação 

do solo com as seguintes características gerais: alta densidade de poços, alta 

densidade de fossas (lançamento de grandes volumes de esgotos em sumidouros), 

pouco ou quase nenhum controle dos aspectos construtivos dos poços (sem 

isolamento hidráulico) e deposição desordenada de lixo. 

Para avaliação qualitativa dos aqüíferos situados na área do SHVP foram 

utilizados 14 laudos de análise química de águas coletadas pela empresa Geo Lógica 

e 3 laudos de análise de água consultados em processos existentes na ADASA. A 

pesquisa realizada gerou uma população de 17 pontos amostrados, cuja a 

espacialização pode ser visualizada no Mapa de Localização dos Poços no anexo II. 

Cópias dos laudos seguem no anexo I. 

A análise dos laudos possibilitou concluir a baixa qualidade da água utilizada 

para abastecimento humano no SHPV. Todos os poços amostrados apresentavam 

desconformidade para coliformes totais, alguns indicavam a presença de amônia, alta 

condutividade elétrica e turbidez elevada (Tabela 16). 

Amônia foi identificada em índices inadequados para os poços P2, P3 e P6 e 

condutividade elétrica mostrou-se elevada para os poços P2, P3, P4, P5, P6, P10 e 

P11. A presença de amônia geralmente indica a decomposição de matéria orgânica 

em água e para água subterrânea seus valores não devem estar presentes ou no 

mínimo aceitáveis (1,5 N-NH3/L) para consumo humano. A condutividade elétrica está 

associada à presença de íons na água. A partir dos resultados apresentados pelas 

análises químicas, verifica-se grande quantidade de sólidos dissolvidos nas águas dos 

poços amostrados e também verifica-se a associação com a dureza da água. A Dureza 

está associada a presença de íons, principalmente Cálcio e Magnésio. 

Diante das condições apresentadas acima é possível correlacionar a qualidade 

das águas dos poços P2, P3, P4, P5 e P6 à localização em solo hidromórfico. Ocorre 

que em solos hidromórficos a possibilidade de contaminação da água a partir do 

esgotamento sanitário por meio de fossas sépticas se amplifica, uma vez que os 

efluentes finais das fossas são lançados diretamente ou muito pouco acima do nível 

potenciométrico.  Com isso todas as fontes identificadas como possíveis causadoras 

das alterações da água subterrânea são justificadas, uma vez que o tratamento de 

efluentes sanitários do setor é realizado por meio de fossas sépticas seguidas de 
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sumidouro e também por fossas negras. Contudo, devem ser consideradas, ainda, as 

atividades de hortifritigranjeiros que são desenvolvidas nessas áreas de solos 

hidromórficos e, portanto, são responsáveis pelo aporte de fertilizantes e combatentes 

químicos no solo. 

Nesse grupo de poços também foi constatada alta turbidez, reforçando a tese 

de interferência por agentes externos. 

Elevados índices de DBO e DQO também foram constatados em todos os 

poços, o que também indica contaminação por agentes externos. 

Na população de poços analisada foi possível concluir algumas diferenças de 

caráter qualitativo. A exemplo, é possível citar o poço 11. Esse poço está construído à 

montante do SHPV e de certo modo deveria possuir água de boa qualidade. Porém, de 

acordo com os laudos, possui valores inadequados para Condutividade Elétrica, 

Sólidos Totais dissolvidos, Dureza Total e Coliformes Totais. Essa condição do poço 

indica alta interferência de agentes externos que pode estar associada a um problema 

construtivo do poço, a alguma fonte externa de contaminação desconhecida ou 

associação desses dois motivos. 

Quanto aos poços 15, 16 e 17 verifica-se a possibilidade de tratamento simples 

para utilização e percebe-se também a qualidade superior de suas águas perante os 

demais amostrados pela empresa Geo Lógica. Ocorre que esses poços estão sendo 

submetidos à outorga e por isso é natural pensar que os mesmos estejam com 

parâmetros adequados para consumo humano.   

De maneira geral, os dados fornecidos pelas análises de água corroboram as 

informações relativas aos riscos de contaminação local dos aqüíferos na área de 

estudo. Os resultados indicam claramente que os poços tubulares profundos, tanto o 

instalado no quartzito, quanto o instalado na ardósia, apresentaram contaminação por 

coliformes totais. Isto significa que a contaminação bacteriológica já teria alcançado os 

aqüíferos fraturados.  

Considerando que os aqüíferos porosos apresentam uma maior 

susceptibilidade à contaminação e que estes funcionam como meio de transmissão da 

água para os aqüíferos fraturados, conclui-se que o domínio poroso também está 

contaminado. 
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A constatação de contaminação bacteriológica nos aqüíferos traz preocupação, 

visto que pelo cadastramento da CAESB existem 2644 poços no Setor Habitacional 

Vicente Pires, sendo, em sua maioria, do tipo poços rasos ou cisternas, que extraem 

água dos aqüíferos porosos (mais vulneráveis a contaminação), com a provável 

finalidade de abastecimento humano. 
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RESULTADOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA DOS POÇOS EXISTENTES NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 

Tabela 16 - Resultados das análises químicas realizadas nos poços do SHVP. 
 

Parâmetros 
 

Unidades 
 

VMP 
 

P1 
 

P2 
 

P3 
 

P4 
cacim

ba 

 
P5 

cacim
ba 

 
P6 

 
P7 

 
P8 

 
P9 

 
P10 

 
P11 

 
P12 

 
P13 

 
P14 

 
P15 

 
P16 

 
P17 

Alcalinidade mg/L NR 28,0 80,0 55,0 42,0 53,0 120 26,0 41,0 58,0 16,0 88,0 21,0 24,0 37,0 24,6 11,9 8,4 

Amônia N- NH3/L 1,5 0,05 4,1 3,5 0,3 0,5 4,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - - 

Coliforme Total NMP/100mL Ausência >1.600 >1.600 >1.600 >1.600 >1.600 33 33 350 >1.600 >1.600 >1.600 14 34 >1.600 - - - 

Coliforme Termotolerantes NMP/100mL Ausência Ausênc. Ausênc. Ausênc. Ausênc. Ausênc. Ausênc. Ausênc. Ausênc. Ausênc. Ausênc. Ausênc. Ausênc. Ausênc. Ausênc. >2419,6 93,3 103,9 

Condutividade Eletrica μS/cm NR 14,7 289 144,6 129,3 124,8 525 6,6 51,6 12,2 115,2 226,2 37,4 33,8 18,9 49,4 19,4 13,9 

Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L NR 4,5 4,4 30,0  4,3 4,5 0,4 0,8 10,0 2,6 3,2 5,0 6,7 1,5    

Demanda Química de Oxigênio mg/L NR 10 50,0 80,0 40,0 50,0 50,0 20,0 40,0 40,0 30,0 10,0 10,0 40,0 10,0 0,9 1,8 1,9 

Dureza Total mg/L 500 20 100 42 58 72 220 28 58 18 36 138 42 18 18 28,3 8,0 5,6 

Ferro Total mg/L 0,3 0,010 0,11 0,11 0,07 0,03 0,60 0,03 0,010 0,03 0,07 0,03 0,03 0,010 0,03 1,443 <0,005 <0,005 

Manganês mg/L 0,1 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,025 <0,012 <0,012 

Nitrato mg N/L 10 0,27 0,13 0,29 0,1 0,1 0,1 0,1 0,73 0,1 0,56 0,1 0,06 0,58 0,26 0,038 0,048 0,031 

pH --- 6,5 a 9,5 6,0 6,5 6,5 6,5 7,8 7,5 6,0 6,0 6,0 4,7 7,5 7,3 6,0 6,7 6,1 5,8 5,7 

Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 1000 7,5 146 72,6 64,4 62,1 258 3,1 25,3 5,7 58,3 113,4 18,3 16,3 9,3 33,7 13,2 9,5 

Turbidez UT 5 0,88 15,3 26,2 64,2 10,7 48,7 1,9 1,5 2,9 1,6 30,4 1,8 0,6 1,6 10,7 0,7 0,6 

Zinco mg/L  0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 <0,006 <0,010 <0,010 

Nota – Estes resultados refletem às características da amostra no momento da análise e foram obtidos segundo a Metodologia Analítica do Standard Methods for the Examination of Water and 
Waste-Water da AWWA (American Water Eastes Association), 20ª Edição. 
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6.2.6.3. Mananciais Superficiais 

O escoamento destas águas se da através do fluxo pelas zonas mais 

densamente fissuradas, podendo inclusive apresentar fluxo concentrado em estreitas 

zonas de cisalhamento rúptil. Localmente o escoamento pode ser controlado pela 

estruturação geológica onde o fluxo pode ser confinado as calhas de sinclinais ou 

planos de contato desenvolvidos nos substrato rochoso da região, como já 

mencionado. Os exultórios deste sistema são as próprias redes de drenagem, 

representada por córregos e riachos perenes, os quais são controlados por regimes de 

fluxo hidrogeológico intermediário a regional. 

A caracterização dos recursos hídricos da área de influência direta e indireta do 

estudo em tela foi realizada com base nos dados secundários, obtidos principalmente 

pela CAESB, com ênfase nos aspectos de quantidade, qualidade e usos da água, 

observados em campo com análises em laboratório especializado, bem como novas 

análises químicas. A caracterização empreendida abrangeu uma das principais bacias 

hidrográficas do Distrito Federal a bacia do rio Paranoá, onde se insere diretamente a 

área do empreendimento em questão, a qual reúne quatorze unidades hidrográficas, 

entre córregos e rios (vide Mapa Hidrográfico, no anexo II). 

Estas unidades correspondem à: Pipiripau, Mestre D’armas, Sobradinho, 

Paranoá, Taboca, Papuda, Cachoeirinha, Santana e Saia Velha/Maria Pereira 

pertencentes a Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu e Santa Maria/Torto, 

Bananal, Lago Paranoá, Ribeirão do Gama e Riacho Fundo todas pertencentes a 

Bacia do Lago Paranoá. 

O córrego Vicente Pires nasce da convergência dos córregos Cana do Reino e 

do Valo, os quais nascem e atravessam toda a área do Setor Habitacional Vicente 

Pires. 

O córrego Vicente Pires atravessa áreas bastante urbanizadas, como o Guará e 

tem a sua foz no Riacho Fundo. 

A sub-bacia do Ribeirão Riacho Fundo, situada exclusivamente no Distrito 

Federal, drena aproximadamente 228,7km2, forma o principal tributário do Lago 
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Paranoá: o Ribeirão Riacho Fundo percorre, segundo Sá (2002), as seguintes 

unidades de conservação de uso sustentável: Área de Relevante Interesse Ecológico 

“Santuário de Vida Silvestre Riacho Fundo” criada Decreto Distrital nº 1.138, de 16 de 

julho de 1988; Área de Relevante Interesse Ecológico da Granja do criada pelo 

Decreto Distrital nº 19.431, de 15 de julho de 1998 e o Parque Ecológico e Vivencial do 

Riacho Fundo criado pela Lei nº 1705, de 13 de outubro de 1997. 

O Ribeirão Riacho Fundo, que nasce na região sudoeste da bacia, percorre 

13Km desde sua nascente até sua foz no Lago Paranoá, tendo como principais 

afluentes os córregos Vicente Pires e Guará, pela margem esquerda, e os Córregos 

Açudinho, Coqueiros e Ipê, além de outros pequenos córregos, pela margem direita. 

No contexto do Distrito Federal, o Ribeirão Riacho Fundo drena para o braço 

sul do Lago Paranoá correspondendo a um afluente pela margem direita do Rio 

Paranoá. O Lago Paranoá pertence à sub-bacia hidrográfica do Rio São Bartolomeu, 

que por sua vez está inserido na bacia hidrográfica do Rio Paraná, caracterizada por 

uma área de drenagem aproximada de 1.245.00km2 em território brasileiro. Sua 

caracterização hidrológica é dificultada pela pequena quantidade ou mesmo 

inexistência de dados fluviométricos com séries temporais, que permitam uma 

interpretação razoável do regime hidrológico dos cursos d’água. (EIA/RIMA Riacho 

Fundo II, 2006; Geo Lógica Consultoria Ambiental). 

O uso desse ribeirão é caracterizado por receber grande número de 

lançamentos de drenagem pluvial, provenientes das cidades consolidadas (Riacho 

Fundo I e II, Vicente Pires, Guará I e II e Candangolândia, bem como utilizado pela 

CAESB como corpo receptor de esgotos sanitários depurados. Destaca-se que estes 

lançamentos existentes de drenagem pluvial não possuem dispositivos de recarga ou 

bacias de detenção para reduzir as descargas de pico. Logo, o Ribeirão Riacho Fundo 

apresenta aceleramento de processos erosivos nas suas margens e no seu leito. 

De acordo com o EIA/RIMA do Riacho Fundo II (2006), quanto à qualidade da 

água do Ribeirão Riacho Fundo, análises realizadas na estação fluviométrica, que 

opera desde 1977 mostram que, após receber as águas dos córregos Vicente Pires e 

Guará, este manancial apresenta-se bastante comprometido. Segundo a Resolução 

CONAMA nº 357/05, estas águas estão enquadradas na classe 3, ou seja, podem ser 

destinadas ao consumo humano somente após tratamento convencional ou avançado. 
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Segundo SÁ (2002), em condições normais de despoluição, este manancial teria 

capacidade suficiente para abastecer 4,23% da população atual do DF.  

Essa deterioração da qualidade das águas do Riacho Fundo está diretamente 

relacionada à ocupação da sub-bacia, em função da utilização de suas principais 

drenagens como receptores de águas servidas. Destaca-se como focos de 

contaminação a intensa ocupação da bacia, com remoção da vegetação nativa e 

ampla exposição de solos, causando o aumento de sólidos suspensos; os esgotos 

sanitários da cidade de Riacho Fundo I; despejos de resíduos industriais e domésticos 

nas drenagens; lançamento, muitas vezes de forma ilícita, de águas servidas na rede 

de água pluvial.  

A avaliação do Ribeirão Riacho Fundo em receber os efluentes pluviais foi 

realizada e apresentada no EIA/RIMA Riacho Fundo II (2006) e, a partir dos resultados 

encontrados nas simulações hidrológicas, concluiu-se que a situação atual das seções 

de controle analisadas em períodos de chuvas indica problemas com extravasamento 

da calha natural, com riscos de enchentes e possível deterioração de pontes de 

travessia, em virtude do excesso de lançamentos de drenagem pluvial neste curso 

d’água. Portanto, todos os lançamentos de drenagem pluvial, já existentes no Ribeirão 

Riacho Fundo, deverão possuir reavaliações com instalações de dispositivos especiais, 

como bacias de detenção a montante, a fim de amortizar o pico de cheias. 

Os estudos fluviométricos básicos foram realizados a partir do histórico de 

dados existente na CAESB, sendo informações consistidas para postos fluviométricos 

na bacia de drenagem do ribeirão Riacho Fundo. 

As estações mais importantes para a região de interesse são: 

• Montante Zoológico (cód. 60478200) – situada no Riacho Fundo, a 

montante da confluência com o córrego Guará; 

• Ponte Aeroporto (cód. 60478400) – situada no Riacho Fundo, a jusante 

da confluência do Riacho Fundo com o córrego Guará. 

Por conseguinte, as descargas fluviais mínimas e máximas no Riacho Fundo 

para a seção após a confluência com o córrego Guará são, respectivamente:  
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• A vazão média do Riacho Fundo é de 4,94m³/s. 

• Vazão mínima de sete dias de duração e 10 anos de recorrência 

= 162 L/s; 

• Vazão máxima mensal = 6,60 m3/s. 

Qualidade Química dos Mananciais Superficiais 

A água é um dos elementos fundamentais para a existência dos seres vivos. As 

comunidades humanas têm necessidades a serem supridas com água de qualidade 

adequada e em quantidade suficiente para a proteção da saúde e desenvolvimento 

econômico. 

O conceito de qualidade da água é relativo ao uso que se faz dela, pois, existe 

um padrão de qualidade para cada uso. E, ao utilizarem a água, os seres humanos 

podem transformá-la em águas residuárias. Quando não é realizado o tratamento 

adequado, essas águas causam poluição dos corpos receptores. Causando impacto 

do ambiente mesmo nos usos menos poluentes. 

As características da água são divididas em físicas, químicas, microbiológicas e 

radiológicas, em função da metodologia utilizada nos respectivos exames, segundo a 

Portaria nº.518/04, do Ministério da Saúde. 

Na realidade, as características físicas, também conhecidas como 

organolépticas, são conseqüências diretas das características químicas e biológicas da 

qualidade da água. Existe uma forte correlação entre a intensidade dos valores e a 

potencialidade da água em causar problemas, pois as propriedades físicas são 

causadas pela presença de outras características deletérias. Geralmente são de ordem 

estética e perceptíveis sem análise, o que pode causar repugnância. 

Elementos e compostos químicos dissolvidos na água constituem as 

características químicas desse meio. Tenta-se agrupar as características químicas de 

acordo com os efeitos que são produzidos na água. Na prática, faz-se análise apenas 

das propriedades relevantes à finalidade proposta, determinada pela utilização do 

recurso hídrico em cada caso.  

As características microbiológicas constituem o grupo dos agentes etiológicos 

de doenças de veiculação hídrica, mensuradas direta ou indiretamente em exame 
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microbiológico. As medidas dos chamados Índices de Poluição Fecal, como o NMP 

(número mais provável) por 100 mililitros de coliformes, representam a potencialidade 

de um corpo hídrico conter uma quantidade estimada desses agentes perniciosos 

citados acima. 

Área de Estudo 

A área de estudo envolveu o Setor Habitacional Vicente Pires e regiões 

limítrofes como as rodovias Estrada Parque Ceilândia (EPCL) – DF-095, conhecida 

como Via Estrutural, e Estrada Parque Taguatinga (EPTG) – DF-085.  

Na área estudada são dois os mais relevantes corpos d’água: Córrego 

Samambaia e Córrego Vicente Pires. Os dois córregos estão fortemente influenciados 

por diversas ruas, inúmeros loteamentos urbanizados e habitados e também atividades 

de hortifrutigranjeiros. 

Em cada córrego, coletaram-se quatro amostras de água em diferentes pontos. 

Segue uma breve descrição de cada ponto, os quais foram marcados com GPS 

(Global Position System). 

Córrego Vicente Pires 
Nascentes 

Ponto 1: E=817228 N=8252000, UTM, zona 22 sul. Córrego Vicente Pires. 

Neste ponto o olho d’água é represado e protegido pelo proprietário da área. A área 

encontra-se cercada e possui acesso controlado (Figura 22 e Figura 23). A nascente 

está bem preservada. As folhas da vegetação marginal compõem a principal matéria 

orgânica na água. A água da nascente é utilizada para irrigação da horta da 

propriedade. 
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Figura 22 - Olho d’água represado. 
 

 
Figura 23 - Cerca na área da nascente. 
 

Ponto 2: E=820218 N=8252328, UTM, zona 22 sul. Córrego Vicente Pires. A 

água nesta estação de coleta é represada e também localizada dentro de uma 

chácara. A nascente apresenta um bom estado de conservação (Figura 24 e Figura 

25). Está protegida pela mata ciliar e também é utilizada na irrigação de hortaliças.  
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Figura 24 - Mata Ciliar fechada. 
 

 

Figura 25 - Tubulação para irrigação. 

 
Região Intermediária 

Ponto 3: E=820819 N=8250632, UTM, zona 22 sul. Córrego Vicente Pires. 

Apesar de apresentar mata ciliar preservada (Figura 26 e Figura 27), neste ponto o 

corpo hídrico já recebeu o aporte de águas e efluentes de diferentes fontes. 



 

117 

 

Figura 26 - Mata Ciliar Preservada. 
 

 

Figura 27 - Córrego Vicente Pires. 
 
Região Final 

Ponto 4: E=178748 N=8249549, UTM, zona 23 sul. Córrego Vicente Pires/ 

Samambaia. Localizado próximo à confluência do córrego Vicente Pires com o córrego 

Samambaia. Neste trecho o córrego apresenta erosão marginal e recebeu diferentes 

descargas domésticas, pois encontra-se imediatamente após alguns condomínios do 

setor. O córrego passa sob ponte na Estrada Parque Taguatinga – DF 085. O local é 

utilizado por pessoas e serve para dessedentar animais. Verifica-se muito lixo nesta 

estação (Figura 28 e Figura 29). 
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Figura 28 – Condições do curso d’água na passagem da ponte da DF-085. 
 

 
Figura 29 – Aspecto do córrego e seu trecho final. 
 
Córrego Samambaia 
Nascente  

Ponto 5: E=815310 N=8250771, UTM, zona 22 sul. Córrego Samambaia, 

próximo ao Pistão Norte de Taguatinga. As imediações deste ponto de coleta 

apresentavam sujidade e resíduos de construção civil. O local apresenta mata ciliar 

pouco preservada e conseqüentemente uma erosão.  
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Região Intermediária: 

Ponto 6: E=817495 N=8249367, UTM, zona 22 sul. Córrego Samambaia. 

Representa um pequeno afluente do córrego localizado no meio das moradias. 

Caracterizada por sua mata ciliar preservada, contudo foi identificado despejo de 

móveis domésticos. Apesar de existir objetos domésticos usados no ponto de coleta, a 

aparência não indicava o despejo de efluentes domésticos. (Figura 30 e Figura 31). 

 
Figura 30 - Mata ciliar. 
 

 
Figura 31 - Móveis jogados no córrego. 
 

Ponto 7: E=816612 N=8248014, UTM, zona 22 sul. Córrego Samambaia. Local 

de coleta extremamente comprometido pela erosão, mata ciliar substituída por capim e 

água com coloração marrom claro. (Figura 32). 
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Figura 32 - Água corrente leve coloração. 
 
Região Final: 

Ponto 8: E=819031 N=8248503, UTM, zona 22 sul. Córrego Samambaia. 

Trecho do córrego que cruza sob ponte na Estrada Parque Taguatinga – DF 085. 

Apresenta erosão na margem devida ausência de mata ciliar. Foi constatada a 

deposição de resíduos de diversas naturezas. Aparentemente a área abriga pessoas 

que utilizam a área para diversas necessidades pessoais (Figura 33 e Figura 34). 

 

Figura 33 - Lixo e erosão no córrego. 
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Figura 34 – Roupas. 
 
Avaliação Parâmetros Físicos, Químicos e Biológicos. 

Nesse tópico serão avaliados os parâmetros físicos, químicos e biológicos dos 

córregos Samambaia e Vicente Pires, com o intuito de apresentar caracterização 

qualitativa dos corpos hídricos para o estudo de impacto ambiental da região.  

Os parâmetros analisados fazem parte de um pacote criado pela Companhia de 

Saneamento do Distrito Federal (CAESB), de acordo com a Norma de Qualidade da 

Água para Consumo Humano, anexo à Portaria nº 518 de 25/03/2004 do Ministério da 

Saúde. Nessas análises, foram obtidos os valores de cor, turbidez, PH, cloreto, dureza, 

ferro total, nitrogênio de nitrato, coliformes totais e fecais (Escherichia coli).  

Todas as amostras, exceto as bacteriológicas, foram coletadas em frasco 

plástico esterilizado, com dois litros de capacidade. As amostras para análise 

microbiológica foram realizadas diretamente em vidro esterilizado, com cerca de 

duzentos mililitros de volume. A CAESB forneceu o material e as instruções para os 

procedimentos de coleta. 

Os resultados obtidos obedecem às técnicas preconizadas pelo “Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater”, da American Water Works 

Association. O Método Colilert foi empregado para a detecção de coliformes totais e 

Escherichia coli. 
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Os resultados das análises das águas superficiais dos córregos podem ser 

visualizados nas Tabela 17 e Tabela 18. 

A cor da água é atribuída aos sólidos dissolvidos. Uma vez que a 

decomposição da matéria orgânica e os elementos ferro e manganês podem ser 

responsabilizados pela coloração do corpo hídrico. Sendo um fator de mensuração 

subjetiva, as análises são realizadas com auxílio de uma tabela de cores, a serem 

comparadas com a apresentada na amostra. A unidade de medida é Unidade Hazen 

(uH). No Distrito Federal é comum ecossistemas lóticos apresentarem valores 

elevados dessa variável, visto que o ferro é abundante na região. Fatores 

antropogênicos, como resíduos industriais e esgotos domésticos, também podem 

interferir na coloração dos corpos d’água. No caso das medidas da CAESB, foi 

mensurada a cor aparente das amostras e não a cor verdadeira, que seria obtida após 

centrifugação do material. Dentre os quatro pontos amostrados no Córrego Vicente 

Pires, três apresentaram valores acima da normalidade, sendo que a estação 3 de 

coleta foi a que apresentou o maior valor (40 uH), seguidos da estação 4 (28 uH). A 

estação 3 apresenta mata ciliar fechada, contribuindo para aumento na decomposição 

da matéria orgânica. Já o Córrego Samambaia apresentou o maior valor observado na 

estação 3 (30uH), seguido da estação 1 (24 uH). Esses resultados podem ser 

corroborados com os valores obtidos pela turbidez, uma vez que os parâmetros cor e 

turbidez foram diretamente proporcionais.  

A turbidez representa o grau de interferência com a passagem da luz através 

da água, conferindo aparência turva à mesma. Os sólidos em suspensão são os 

responsáveis pelos valores de tal parâmetro. Partículas de rocha, silte e argila, bem 

como algas e outros microrganismos, podem ser causas naturais de elevados valores 

de turbidez. A unidade de medida é a uT – Unidade de Turbidez, unidade de Jackson 

ou nefelométrica.  

Em relação aos parâmetros químicos, o pH, potencial hidrogeniônico, 

representa a concentração de íons hidrogênio (H+), indicando acidez, neutralidade ou 

alcalinidade da água. Os principais responsáveis pela variável são os sólidos e gases 

dissolvidos. Na natureza fatores como a dissolução de rochas, absorção de gases, 

oxidação da matéria orgânica e o processo fotossintético (algas) interferem nos valores 

de pH. Artificialmente, o parâmetro pode ser modificado em conseqüência dos 
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despejos domésticos e/ou industriais. Os valores de pH obtido para as duas nascentes 

foram ácidos. O Córrego Vicente Pires apresentou 5,3 e o Córrego Samambaia 6,7. 

Em geral, as nascentes apresentam valores mais ácidos que podem estar relacionados 

à produção de ácidos úmicos resultantes da decomposição da folhagem. Valores de tal 

parâmetro afastados da neutralidade podem afetar a vida aquática, mas os dados 

obtidos ainda não apresentam risco em potencial porque os efeitos letais da maior 

parte dos ácidos começam a se manifestar próximo do pH 4,5 e a capacidade 

tamponizante da água exerce papel fundamental na manutenção do equilíbrio do meio. 

Todas as águas naturais contêm íons resultantes da dissolução de minerais, 

em maior ou menor escala. Os cloretos são provenientes da dissolução de sais, como 

o cloreto de sódio. Despejos domésticos e industriais, bem como águas utilizadas em 

irrigação, podem conferir alterações nos valores dessa variável. É comum, na região 

em questão, a presença de poucos sólidos dissolvidos determinantes desse 

parâmetro. Conforme o esperado, os valores de todas as amostras mostraram-se 

ínfimos, muito abaixo do máximo permitido. 

O conceito de dureza da água está relacionado à concentração de cátions 

multimetálicos em solução, em especial Ca+2 e Mg+2. A unidade de medida é mgL-1. Os 

sólidos dissolvidos são os principais constituintes da propriedade em questão. A 

dissolução de minerais contendo cálcio e magnésio, como rochas calcáreas, é uma 

causa natural da dureza da água. O lançamento de despejos industriais pode provocar 

a elevação artificial dos valores desse parâmetro. Tais valores levam à classificação 

desses corpos d’água como sendo de água mole, isenta de complicações relativas aos 

diversos usos humanos do recurso. 

O elemento químico ferro está presente em vários tipos de solo, na forma 

insolúvel (Fe+3). Tal componente pode conferir cor, sabor e odor à água, devido à sua 

dissolução do solo. Na região do Distrito Federal, é comum a verificação de valores 

elevados dessa variável nas águas naturais, possuindo pouco significado sanitário. 

Sua unidade é mgL-1. Foi observado que os maiores valores de ferro obtidos no 

Córrego Vicente Pires são da estação 3 (0,94mg/L) seguidos das estações 4 

(0,80mg/L) e 1 (0,51mg/L). Já no Córrego Samambaia a estação 3 apresentou 1,29 

mg/L seguido da estação 1 com 0,91mg/L. 
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O nitrogênio é elemento constituinte de proteínas, clorofila e vários outros 

compostos biológicos. É indispensável para o crescimento de diversos 

microrganismos, podendo eutrofizar corpos hídricos. Despejos domésticos, industriais, 

fertilizantes e excremento de animais podem originar elevações nos valores do 

componente. Dentro do ciclo do nitrogênio, várias formas e estados de oxidação se 

alternam. Nos processos bioquímicos de conversão de amônia a nitrito e deste a 

nitrato existe o consumo de oxigênio dissolvido do meio, o que é capaz de afetar a vida 

aquática. A forma utilizada no presente trabalho foi nitrogênio de nitrato, o que 

evidencia aportes remotos efetuados no corpo d’água, uma vez que algumas 

transformações já tiveram de ser realizadas para formação de nitrato. Ambientes 

lóticos apresentam valores de nitrogênio sempre inferiores aos dos lênticos que 

recebem o mesmo aporte, provavelmente devido à capacidade de autodepuração dos 

primeiros.  

Os microrganismos desempenham diversas funções de fundamental 

importância na água, principalmente as relacionadas com a transformação da matéria 

orgânica dentro dos ciclos biogeoquímicos. Um outro aspecto relevante está 

relacionado à possibilidade da transmissão de doenças. A determinação da 

potencialidade de um corpo hídrico transmitir doenças pode ser efetuada de forma 

indireta, por meio dos organismos indicadores de contaminação fecal, pertencentes 

principalmente ao grupo de coliforme de bactérias. Tais organismos não são 

patogênicos, mas os coliformes fecais, em especial, fornecem indicação satisfatória de 

quando a água apresenta contaminação por fezes humanas e de animais 

homeotérmicos e, assim, a sua potencialidade para veiculação de doenças. A unidade 

de mensuração é NMP (número mais provável) (100ml) -1. 

Os coliformes fecais são um grupo de bactérias indicadoras de organismos 

originários do trato intestinal de humanos e outros animais de “sangue quente”. 

Apresentam resistência similar à maioria das bactérias patogênicas intestinais. O 

método de análise suprime o material não fecal. A Escherichia coli é uma bactéria 

pertencente a esse grupo e as análises foram baseadas nesse microrganismo. No 

caso, os dois Córregos em estudo apresentaram valores altíssimos de coliformes nas 

amostras. 
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Tabela 17 - Variáveis físicas, químicas e biológicas analisadas no Córrego Vicente Pires. 

RESULTADOS 

PARÂMETROS UNIDADES VMP* PONTO 01 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 

Cor uH 15 16 3 40 28 

pH - 6,0 a 9,5 5,3 5,1 6,9 6,8 

Turbidez UT 5 1,7 1,5 18,3 16,3 

Cloreto mg/l 250 1,6 1,1 2,4 1,5 

Dureza mg/l 500 2,7 3,2 22,7 23,0 

Ferro total mg/l 0,3 0,51 <0,03 0,94 0,80 

Nitrogênio de 
nitrato 

mg/l 10 0,072 <0,031 0,148 0,120 

Coliformes totais NMP/100ml Ausência >2419,2 >2419,2 >2419,2 >2419,2 

Coliformes 
termotolerantes 

NMP/100ml Ausência 72,7 16,0 816,4 1299,65 

 
Tabela 18 - Variáveis físicas, químicas e biológicas analisadas no Córrego Samambaia. 

RESULTADOS 

PARÂMETROS UNIDADES VMP* PONTO 01 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 

Cor uH 15 24 11 30 14 

pH - 6,0 a 9,5 6,7 7,7 7,2 7,5 

Turbidez UT 5 9,9 1,7 6,1 5 

Cloreto mg/l 250 3,5 3,3 3,0 2,4 

Dureza mg/l 500 30,1 81,3 38,6 47,0 

Ferro total mg/l 0,3 0,91 0,15 1,29 0,40 

Nitrogênio de 
nitrato 

mg/l 10 2,187 0,355 0,040 0,194 

Coliformes totais NMP/100ml Ausência >2419,2 >2419,2 >2419,2 >2419,2 

Coliformes 
termotolerantes 

NMP/100ml Ausência 2419,17 360,9 16,9 579,4 

 
Comunidade Fitoplanctônica 

As comunidades de organismos aquáticos consistem na coexistência de 

diversos grupos taxonômicos, apesar de suas tolerâncias e exigências fisiológicas 

diferirem de acordo com as variáveis físicas e químicas (Wetzel, 1983).  
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Nos sistemas aquáticos, perturbações ambientais podem afetar as condições 

de equilíbrio da diversidade local, aumentando nos estágios mais maduros de 

sucessão ecológica (Odum, 1988). Em sistemas aquáticos oligotróficos a diversidade 

tende a ser mais alta do que em sistemas aquáticos eutróficos. De acordo com 

Reynolds et al.(1993), a diversidade em sistemas aquáticos será alta ou aumentará, 

quando as taxas de substituição das espécies forem rápidas.  

Para o estudo dos organismos fitoplanctônicos, as alíquotas foram obtidas a 

partir de amostras brutas da sub-superfície. As amostras foram acondicionadas em 

frascos “snap-cap” (±150mL). Foi utilizada a solução formol 4% para fixação do 

material fitoplanctônico para posterior identificação com o auxílio de microscópio. A 

contagem das amostras foi realizada em câmaras de sedimentação, mediante o uso de 

microscópio invertido. A câmara de sedimentação utilizada variou em função da 

densidade de organismos presentes, podendo ser de 5mL e 10mL. 

A identificação das algas foi realizada até o menor nível taxonômico possível, 

com suporte da seguinte bibliografia: Prescott (1962; 1978), Joly (1963), Bourrely 

(1966, 1968, 1970 e 1972), Bicudo & Bicudo (1970), Krammer & Lange-Bertalot (1986, 

1988, 1991a, 1991b), Metzelin & Lange-Bertalot (1998), Patrick & Reimer (1966, 1975), 

Germain (1981) e Hino & Tundisi (1984).  

Foram registrados 35 taxas fitoplanctônicos distribuídos em seis classes nas 

estações de coleta e são elas: Chlorophyceae, Zygnemaphyceae, Bacillariophyceae, 

Cyanophyceae, Chrysophyceae e Dinophyceae (Tabela 19). No geral, as 

Bacillariophyceae foram freqüentes, ocorrendo em todas as estações de amostragem. 

Em algumas estações, essa classe foi dominante, sendo a única classe a ocorrer, 

como nas estações 7 e 8 (Gráfico 6). Essa elevada ocorrência mostra o sucesso 

adaptativo das Bacillariophyceae aos ambientes lóticos. Essa classe fitoplanctônica 

apresenta a parede celular rica em sílica, o que confere resistência à turbulência nos 

ambientes lóticos. 

As Zygnemaphyceae foi a classe, seguidas das Bacillariophyceae, que 

apresentou a maior riqueza e freqüência de ocorrência (Gráfico 7). O ponto 4 

apresentou cinco espécies fitoplanctônicas, seguidas do ponto 6, que apresentou 3 

espécies fitoplanctônicas. Esses organismos ocorrem quando há um aporte 

considerável de matéria orgânica no sistema. Vale ressaltar que o ponto 4 foi o que 
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apresentou a maior riqueza. Esse local é caracterizado por apresentar alta quantidade 

de matéria orgânica, supostamente oriunda de esgoto doméstico. 

 
Gráfico 6 - Densidade dos organismos fitoplanctônicos (ind/L) encontrados nos Córregos do 
Valo (Ponto 1 a 4) e Córrego Samambaia (Ponto 5 a 8) entre 08/09 e 19/09/05. 
 

 
Gráfico 7 - Riqueza dos organismos fitoplanctônicos encontrados nos Córregos do Valo (Ponto 
1 a 4) e Córrego Samambaia (Ponto 5 a 8) entre 08/09 e 19/09/05. 
 
Tabela 19 - Lista dos organismos fitoplanctônicos encontrados nos Córregos do Valo (Pontos 1 
a 4) e Córrego Samanbaia (Pontos 5 a 8), na data de 08/09 e 19/09/05. 

TAXA PONTO 
1 

PONTO 
2 

PONTO 
3 

PONTO 
4 

PONTO 
5 

PONTO 
6 

PONTO 
7 

PONTO 
8 

Chlorophyceae         

Mougeotia sp x x       

Espirulina sp  x       

Quadrigula closterioides    x     
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TAXA PONTO 
1 

PONTO 
2 

PONTO 
3 

PONTO 
4 

PONTO 
5 

PONTO 
6 

PONTO 
7 

PONTO 
8 

Lagerheimia longiseta    x     

Monoraphidium sp    x     

Ichtyocercus cf longispinus    x     

Chroococales    x     

Zygnemaphyceae         

Cosmarium cf margaritatum  x       

Euastrum sp  x       

Pleurotaenium sp   x x     

Staurastrum chaetoceras   x x  x   

Staurastrum rotula    x     

Staurodesmus cuspidatus    x     

Staurastrum leptocladum    x     

Closterium parvulum     x    

Cosmarium angulosum      x   

Closterium kuetzingii      x   

Bacillariophyceae         

Cyclotella sp x        

Fragilaria sp  x x x x  x  

Eunotia bilunaris  x       

Surirela sp   x      

Navicula sp   x      

Aulacoseira granulata    x   x x 

Anomoeoneis sp     x x x x 

Nitzschia heufleriana     x    

Frustulia rhomboides       x  

Diatoma sp       x x 

Surirella cf capronii       x  

Cymbella sp       x  

Frustulia saxonica        x 

Gomphonema sp        x 

Gyrosigma cf acuminatum        x 

Cyanophyceae         

Microcystis sp    x     

Anabaena sp    x     
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TAXA PONTO 
1 

PONTO 
2 

PONTO 
3 

PONTO 
4 

PONTO 
5 

PONTO 
6 

PONTO 
7 

PONTO 
8 

Crysophyceae         

Dinobryon sp1 x        

Dinophyceae         

Peridinium sp x   x     

Resultados e Discussão 
 
Córrego Vicente Pires: 

Os resultados obtidos para as análises da água coletada das nascentes 

indicam que tais pontos têm pouca perturbação. Para a água tornar-se potável, 

medidas simples e baratas podem ser tomadas. A preservação da mata ciliar e o 

isolamento desses pontos são fatores que ajudam na boa qualidade da água coletada 

no local. 

A água do córrego coletada nas regiões intermediária e final do corpo hídrico 

apresenta no seu resultado a expressão de todo o escoamento da poluição gerada 

desde a Cidade Estrutural até os Condomínios de Vicente Pires, além do lixo jogado 

pela comunidade no leito dos rios. Os altos valores de coliformes fecais (E. coli) são 

indicativos do despejo de esgoto domestico no córrego. 

Córrego Samambaia: 

O Córrego Samambaia apresenta uma degradação elevada, isso se deve ao 

fato de sua nascente estar localizada em área já urbanizada e sem qualquer proteção. 

A exceção do córrego Samambaia ponto 7, a água está poluída com elevados valores 

de coliformes fecais, o que indica o despejo, ilegal, de esgoto no córrego.  

A assistência dos corpos d’água não se limita apenas à manutenção da mata 

ciliar, pois esta não é suficiente para impedir o assoreamento. Neste sentido, reforça-

se a necessidade de se implantar as faixas de proteção previstas, tanto no Córrego 

Vicente Pires quanto no córrego Samambaia, que já se encontram num estágio 

avançado de assoreamento. Medidas mitigadoras mais específicas a respeito da 

recuperação destas áreas serão esclarecidas nos próximos tópicos. 
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6.2.6.4. Capacidade de Suporte 

O ribeirão Riacho Fundo não pode ser avaliado em separado de outros cursos 

d’água que drenam para o lago Paranoá, ou seja, é necessário um estudo mais amplo, 

considerando a bacia hidrográfica do lago Paranoá. Outras bacias hidrográficas do DF 

também demandam tal serviço, o qual está previsto no plano diretor de drenagem 

urbana, ainda não existente para o Distrito Federal. 

Neste estudo foi elaborado estudos hidrológicos com diferentes cenários de 

ocupação urbana e, conseqüentemente, de impermeabilização do solo e geração de 

águas pluviais (escoamento superficiais). Esses estudos também avaliaram o 

comportamento das águas pluviais juntamente com dispositivos de recarga artificial de 

aqüíferos e bacias de detenção.  

A principal diretriz encontrada pelos estudos hidrológicos foi a instalação de 

caixas de recarga artificial de aqüíferos, em latossolos, com profundidade de lençol 

freático a 7,0 metros e a instalação de bacias de detenção no urbanismo do SHVP, 

devidamente espacializadas em distintos planos de drenagem. 

Salienta-se que todas as áreas mapeadas como latossolo (Vide Mapa 

Pedológico, no anexo II) apresentam lençol freático com profundidade superior a 7m, 

estes fatos foram corroborados a partir de cisternas existentes, furos a trado e 

levantamento topográfico realizado na área. No momento e com base nos dados 

levantados, pode-se admitir que os latossolos associados à cota altimétrica superior a 

1125m possuem profundidade do lençol freático superior a 7m. Porém, sabe-se que o 

ciclo hidrogeológico é muito dinâmico, neste contexto, atividades mais específicas 

deverão ser aplicadas após a aprovação e execução do projeto de recarga artificial de 

aqüífero. 

A definição do volume, ou seja, dos tamanhos das bacias de detenção, se deu 

a partir da diferença de volume de escoamento superficial (geração de águas pluviais) 

entre o cenário de ocupação urbana plena (situação mais desfavorável) e o cenário 

original do setor, isto é, o uso rural. Assim, o acréscimo estimado de águas pluviais 

quando da impermeabilização do solo no setor (ocupação urbana plena) será 

compensada pela instalação de bacias de detenção. 
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Tal proposta não é ideal, porém mitiga consideravelmente o impacto ambiental 

negativo proveniente da ocupação urbana no setor e tenta evitar o lançamento de 

águas pluiviais nos cursos d’água em quantidade superior a suas quantidades (riscos 

de extravasamento e alagamentos ao longo dos talvegues dos cursos d’água). 

Outro aspecto importante na instalaçao de bacias de detenção é a possibilidade 

de elas funicionarem também como caixas de retenção de sólidos suspensos, 

reduzindo o aporte de lixo e particulados (coletados em conjunto com as águas pluviais 

urbanas) para os cursos d’água. 

6.2.6.5. Risco à Inundação 

Um dos principais danos causados pela implantação de sistemas de drenagem 

pluvial é a possibilidade de ocorrer, a jusante dos pontos de lançamentos finais, 

descargas maiores que a capacidade máxima do corpo hídrico receptor. Tal fato 

implica em riscos de extravasamentos da calha natural do curso d’água, podendo 

provocar conseqüências graves à população próxima e o aceleramento de processos 

erosivos graves. 

As principais causas desse fenômeno são atribuídas a crescente elevação da 

taxa de impermeabilização da bacia hidrográfica e da redução do tempo de 

concentração da bacia contribuinte, em virtude da canalização das águas de chuva. 

A comparação entre a capacidade máxima de descarga fluvial em determinado 

corpo d’água e as vazões máximas de lançamentos de sistemas de drenagem pluvial 

é, então, de extrema importância, a fim de evitar possíveis problemas de 

extravasamentos. 

Nesse contexto, uma avaliação de riscos de inundação nos recursos hídricos 

superficiais que atravessam a área em estudo são pertinentes para evitar possíveis 

danos à população local e ao meio ambiente. 

A área em estudo abriga as áreas de drenagem dos córregos Vicente Pires e 

Samambaia, ambos afluentes do ribeirão Riacho Fundo. Tais cursos d’água possuem 

pequena área contribuinte e, conseqüentemente, pequenas extensões de talvegue. 

Assim, uma avaliação determinística de descargas máximas demandaria a 
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disponibilidade de informações de estações fluviográficas e pluviográficas, as quais 

não existem. 

Outra possibilidade de obtenção de descargas máximas nos referidos cursos 

d’água é a metodologia de regionalização de vazões, a qual também necessita de 

dados fluviográficos e pluviográficos em regiões hidrologicamente semelhantes no 

Distrito Federal, devido às dimensões dos corpos hídricos envolvidos. De forma 

análoga ao item anterior, a utilização da metodologia de regionalização de vazões 

também fica prejudicada. 

A modelagem matemática do comportamento hidrológico dos referidos córregos 

é possível, porém necessita também das estações pluviográficas e fluviográficas para 

a fase de calibração e verificação do modelo hidrológico escolhido. 

Dessa forma, uma resposta determinística (exata) dos valores de descargas 

máximas nos córregos em análise não é possível atualmente, em virtude da ausência 

de informações sobre o comportamento das chuvas e dos cursos d’água em um 

intervalo de tempo inferior a um dia. 

Em virtude da necessidade de uma análise do comportamento dos recursos 

hídricos superficiais na área em estudo, a partir da ocupação urbana, a alternativa 

proposta neste estudo ambiental é uma análise de riscos ambientais, considerando a 

possibilidade de deslizamentos de terra, inundações e aceleramento de processos 

erosivos ao longo dos córregos Vicente Pires e Samambaia. 

Metodologia Utilizada 

A metodologia utilizada na análise de riscos ambientais nos recursos hídricos 

superficiais consistiu em: 

• Levantamento topobatimétrico de seções transversais dos cursos 

d’água, por meio de trena e GPS portátil (não faz parte do escopo deste 

trabalho um levantamento topográfico cadastral dos corpos hídricos), 

sendo que cada seção transversal levantada equivale ao perfil do curso 

d’água correspondente. A localização das referidas seções transversais 

identificadas está representada no Mapa de Riscos Ambientais nos 

Recursos Hídricos Superficiais (anexo II); 
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• Determinação das principais características fisiográficas em cada seção 

transversal (aspectos visuais) dos cursos d’água; 

• Determinação da declividade longitudinal dos cursos d’água pelas cartas 

SICAD, em escala 1:10.000; 

• Determinação da capacidade máxima de descarga fluvial em cada 

seção transversal determinada, por meio da equação de Manning, 

sendo que o coeficiente de Manning foi ajustado por meio de tabela 

constante na literatura consagrada de hidráulica; 

• Determinação das vazões de pico de escoamento superficial (incluindo 

a parcela proveniente do sistema de drenagem pluvial) até as seções 

transversais determinadas, considerando o cenário de implantação de 

sistema de drenagem pluvial com dispositivos de infiltração de água de 

chuva em latossolos e implantação de bacias de detenção. A geração 

do hidrograma em cada seção transversal foi obtida por meio do uso do 

modelo hidrológico precipitação-vazão HEC-HMS, versão 2.2.2, sem a 

fase de calibração e verificação (ausência de dados pluviográficos e 

fluviográficos); 

• Comparação entre a vazão de pico de escoamento superficial e a 

capacidade máxima de descarga fluvial em cada seção transversal 

determinada. Não foi considerado o escoamento de base, em virtude do 

desconhecimento do comportamento e valores dos escoamentos 

subterrâneos; 

• Foi associado um índice para as diferenças observadas entre a vazão 

de pico e a descarga fluvial em cada seção transversal, adotando o 

valor “4” para a menor diferença e o valor “1” para a maior diferença, 

implicando em níveis de riscos ambientais, ou seja, o valor referente a 

“1” é atribuído ao menor risco e o valor “4” para o maior risco observado; 

• Análise final após os resultados encontrados. 

Resultados Encontrados 

A Tabela 20 apresenta as características geométricas das seções típicas 

utilizadas nos córregos Vicente Pires e Samambaia. A localização destas secções, 

encontram-se  no Mapa de Riscos Ambientais (inundações) nos Recursos Hídricos, no 

anexo II.  
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Tabela 20 - Características geométricas das seções típicas utilizadas. 

Seções 
Largura 
da Base 

(m) 

Largura do 
talude da 

esquerda (m) 

Altura do 
talude da 

esquerda (m) 

Largura do 
talude da 
direita (m) 

Altura do 
talude da 
direita (m) 

Localização 

1 3,00 5,00 4,00 7,00 4,00 Córrego 
Vicente Pires 

2 3,00 4,00 4,60 4,00 4,60 Córrego 
Vicente Pires 

3 2,50 8,20 2,20 7,00 2,20 Córrego 
Vicente Pires 

4 3,40 5,95 3,00 5,95 3,00 Córrego 
Vicente Pires 

5 3,00 6,00 5,50 6,00 5,50 Córrego 
Samambaia 

6 4,00 6,00 5,40 6,00 5,40 Córrego 
Samambaia 

7 3,00 9,00 5,60 8,54 5,20 Córrego 
Samambaia 

A Tabela 21 apresenta as características das seções típicas utilizadas nos 

córregos Vicente Pires e Samambaia para a estimativa de descarga fluvial. 

Tabela 21 - Características das seções típicas utilizadas para descarga fluvial. 

Córrego Seções
Declividade 
do Fundo 

(m/m) 

Rugosi-
dade 

Inclinação 
do talude 

(m/m) 
Natureza das paredes 

Vicente 
Pires 1 0,0053 0,035 0,69 

Com meandros, bancos e poços pouco 
profundos, limpos, com vegetação e 

pedras (condições boas) 

Vicente 
Pires 2 0,0074 0,035 1,15 

Com meandros, bancos e poços pouco 
profundos, limpos, com vegetação e 

pedras (condições boas) 

Vicente 
Pires 3 0,0129 0,045 0,29 

Com meandros, bancos e poços pouco 
profundos, limpos, com vegetação e 

pedras (condições más) 

Vicente 
Pires 4 0,0167 0,045 0,50 

Com meandros, bancos e poços pouco 
profundos, limpos, com vegetação e 

pedras (condições más) 

Samambaia 5 0,0229 0,033 0,92 
Limpos, retilíneos e uniformes, porém 
com vegetação e pedras (condições 

boas) 

Samambaia 6 0,0093 0,033 0,90 
Limpos, retilíneos e uniformes, porém 
com vegetação e pedras (condições 

boas) 

Samambaia 7 0,0121 0,033 0,62 
Limpos, retilíneos e uniformes, porém 
com vegetação e pedras (condições 

boas) 
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A Tabela 22 apresenta os principais resultados da capacidade de descarga 

fluvial nas seções típicas utilizadas nos córregos Vicente Pires e Samambaia. 

Tabela 22 - Escoamento máximo do leito natural. 

Córrego Seções
Número 

de 
Froude 

Vazão 
(m³/s)

Velocidade 
(m/s) 

Vicente 
Pires 1 0,6 71,21 3,09 

Vicente 
Pires 2 0,8 160,48 4,21 

Vicente 
Pires 3 0,59 17,13 2,48 

Vicente 
Pires 4 0,78 54,32 3,69 

Samambaia 5 1,45 369,77 8,36 
Samambaia 6 0,94 263,33 5,50 
Samambaia 7 0,95 191,61 5,61 

A Tabela 23 apresenta as vazões de pico de escoamento superficial (drenagem 

pluvial) de cada sub-bacia de contribuição discretizadas por seções típicas utilizadas 

nos córregos Vicente Pires e Samambaia. 

Tabela 23 - Vazões de escoamento superficial nas seções típicas. 
Vazões contribuintes das bacias (m³/s) 

Córrego Seções 
Bacia A Bacia B Bacia C Bacia D Bacia E

Bacia do 
Cana do 

Reino 

Total 
(m³/s)

Vicente 
Pires 1 - - - - - 8,29 8,29 

Vicente 
Pires 2 - - - - - 8,29 8,29 

Vicente 
Pires 3 1,21 - - 2,32 - 8,29 11,82

Vicente 
Pires 4 14,91 - - 13,20 - 8,29 36,39

Samambaia 5 - - 5,15 - 3,86 - 9,01 
Samambaia 6 - 5,98 7,13 - 17,04 - 30,16
Samambaia 7 - 4,36 6,34 - 15,09 - 25,79

A Tabela 24 apresenta a diferença encontrada entre as vazões de pico do 

escoamento superficial (drenagem pluvial) e a capacidade hidráulica de escoamento 

fluvial nas seções típicas utilizadas nos córregos Vicente Pires e Samambaia. 
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Tabela 24 - Diferença entre vazões de pico e capacidades hidráulicas de cada seção. 

Córrego Seções Vazão de 
pico (m³/s) 

Capacidade 
hidráulica (m³/s) 

Diferença 
(m³/s) 

Vicente Pires 1 8,29 71,21 62,92 

Vicente Pires 2 8,29 160,48 152,19 

Vicente Pires 3 11,82 17,13 5,31 

Vicente Pires 4 36,39 54,32 17,93 

Samambaia 5 9,01 369,77 360,76 

Samambaia 6 30,16 263,33 233,17 

Samambaia 7 25,79 191,61 165,82 

 

A Tabela 25 apresenta a classificação dos riscos de inundação por seções 

típicas utilizadas nos córregos Vicente Pires e Samambaia. Esta tabela foi 

complementada com algumas características típicas de cada seção utilizada dos 

cursos d’água, a fim de auxiliar no entendimento dos resultados. 

O mapa de riscos ambientais nos recursos hídricos superficiais encontra-se no 

anexo II. 

Tabela 25 - Riscos de inundação nos cursos d’água superficiais. 

Córrego Seções

Dif. entre 
capacidade 

hidráulica e vazões 
de pico (m³/s) 

Risco Caracterização típica da seção 

Vicente 
Pires 1 62,92 3 

Margens degradadas, assoreamento do 
leito, presença de resíduos sólidos, 
presença de vegetação exótica nas 

margens e no leito natural 

Vicente 
Pires 2 152,19 2 

Margens degradadas, assoreamento do 
leito, presença de resíduos sólidos, 
presença de vegetação exótica nas 

margens e no leito natural 

Vicente 
Pires 3 5,31 4 

Margens degradadas, assoreamento do 
leito, presença de resíduos sólidos, 
presença de vegetação exótica nas 

margens e no leito natural 

Vicente 
Pires 4 17,93 3 

Margens degradadas, assoreamento do 
leito, presença de resíduos sólidos, 
presença de vegetação exótica nas 

margens e no leito natural 

Samambaia 5 360,76 1 

Margens degradadas, erosão laminar do 
fundo, desestabilização dos taludes das 
margens, presença de vegetação exótica 

nas margens e no leito natural 



 

137 

Córrego Seções

Dif. entre 
capacidade 

hidráulica e vazões 
de pico (m³/s) 

Risco Caracterização típica da seção 

Samambaia 6 233,17 2 

Margens degradadas, erosão laminar do 
fundo, desestabilização dos taludes das 
margens, presença de vegetação exótica 

nas margens e no leito natural 

Samambaia 7 165,82 2 

Margens degradadas, erosão laminar do 
fundo, desestabilização dos taludes das 
margens, presença de vegetação exótica 

nas margens e no leito natural 
Obs: Risco 1 – Possibilidade insignificante. 
 Risco 2 – Possibilidade reduzida. 
 Risco 3 – Possibilidade média. 

Risco 4 – Possibilidade máxima. 
 

Considerações Finais 

Os resultados encontrados fundamentaram-se em uma avaliação qualitativa do 

risco de inundação nos cursos d’água que cortam o Setor Habitacional Vicente Pires. 

O córrego Vicente Pires é o mais vulnerável para ocorrências de inundação, 

principalmente nas seções típicas 3 e 4. Os fatores preponderantes para tal fato são a 

reduzida declividade longitudinal, localização de áreas alagáveis (como as veredas) e 

forte presença de assoreamento no leito natural (notadamente resíduos sólidos e solo 

carreado de áreas a montante). 

O córrego Samambaia possui baixos riscos de inundação, entretanto, as 

velocidades estimadas de escoamento fluvial no leito natural indicaram sérias 

possibilidades de processos erosivos nas margens, com conseqüências de 

desestabilização dos taludes das margens (desmoronamentos). 

Diante do exposto, o presente estudo ambiental sugere: 

• a preservação das áreas de veredas no córrego Vicente Pires, bem como a sua 

recuperação, devido aos riscos existentes de inundações; 

• deverá ser estudada a atividade de dragagem no córrego Vicente Pires, 

principalmente no trecho compreendido entre a via EPCL e EPTG, o qual 

possui grande quantidade de resíduos sólidos e solos carreados de áreas a 

montante; 
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• a preservação das faixas marginais ao longo do córrego Samambaia, em 

virtude dos riscos existentes de desmoronamentos das margens; 

• a recuperação das margens do córrego Samambaia com a tentativa de 

estabilização dos taludes com recomposição topográfica; 

• a elaboração e execução de PRAD (Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas) para a revitalização da mata ciliar ao longo dos córregos; 

• realizar topo-batimetria no lago artificial existente no córrego Vicente Pires, 

notadamente no sistema de descarga (vertedouro), objetivando analisar a 

possibilidade de rompimentos do barramento; 

• a elaboração de um programa de monitoramento ambiental nos recursos 

hídricos superficiais do Setor Habitacional em tela, a fim de construir um banco 

de informações para a sugestão do enquadramento dos cursos d’água na 

Resolução CONAMA nº 357/2005. As principais informações a serem obtidas 

são: 

o medições de vazões nos cursos d’água, com a instalação de uma estação 

fluviográfica, com o intervalo máximo entre as medições de 15 minutos; 

o coleta de amostras de água dos cursos d’água, com a determinação das 

características físicas, químicas e bacteriológicas e freqüência de 

amostragem a serem definidos em um plano específico; 

o instalação de piezômetros e a medição sistemática da variação do lençol 

freático em todo o Setor Habitacional, conforme um plano específico a ser 

elaborado; 

o instalação de um pluviógrafo no Setor Habitacional, com intervalo máximo 

entre as medições de 15 minutos; 

o levantamento pedológico detalhado no Setor Habitacional, com o auxílio 

de furos de sondagens; 

o elaboração de testes de infiltração nos distintos tipos de solo no Setor 

Habitacional; 

o monitoramento remoto da dinâmica do uso e ocupação do solo no Setor 

Habitacional, por meio de imagens de satélite; 

o o período mínimo para a realização deste referido programa de 

monitoramento é de 36 meses, a fim de proporcionar dados confiáveis 

para a sugestão de enquadramento dos cursos d’água. 
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6.2.7. Áreas Degradadas 

Na poligonal do SHVP foram identificados várias ações e atitudes de potencial 

degradativo do meio ambiente; contudo quatro temas de degradação são os mais 

graves e merecem especial atenção, a saber: 

1. Áreas degradadas por explotação mineral. 

2. Depósito de entulhos e resíduos variados. 

3. Processos erosivos. 

4. Desmatamento de APP. 

Todos os fatores de dregradação listados acima ocorrem na área do 

parcelamento e estão apresentados no Mapa de Áreas Degradadas, no anexo II. 

6.2.7.1. Áreas degradadas por explotação mineral 

Na porção norte do empreendimento existe áreas onde foram explotados 

recursos minerais para utilização de obras civis (vide Mapa de Áreas Degradadas, no 

anexo II). Os bens minerais extraídos referem-se a argila e cascalho (Figura 35). 

 
Figura 35 - Cascalheira abandonada sob regeneração natural. 
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As áreas encontram-se sob regeneração natural e ainda estão expostas as 

crateras realizadas pelas escavações para retirada do bem mineral. 

Os impactos gerados pela exploração mineral estão correlacionados a retirada 

da camada fértil do solo, alteração da paisagem e propensão à deposição de lixo e 

entulho, o que ocorre na área (Figura 36). 

 
Figura 36 - Depósito de lixo e entulho no interior da cascalheira. 

 

A recuperação dessa área se dará a partir da recomposição topográfica para 

implantação do futuro urbanismo. 

6.2.7.2. Depósito de entulhos e resíduos 

Áreas de depósito de lixo e entulho são visualizadas por todo Setor, estando os 

pontos mais expressivos situados na porção norte do empreendimento. Essa porção 

está mais afetada em virtude da baixa ocupação, que ocorre apenas por chácaras. A 

não ocupação da área dá a falsa impressão de terreno baldio e isso ocasiona a 

deposição clandestina de resíduos ao longo de estradas de terra existentes no interior 

da porção norte do empreendimento. 
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Os resíduos depositados na área são oriundos de demolição e também estão 

representados por utensílios domésticos danificados (Figura 37). Não foram 

identificados resíduos orgânicos nos depósitos avaliados. 

 
Figura 37 - Depósito clandestino de entulho na porção norte do empreendimento. 

Os impactos gerados pela deposição desses resíduos estão correlacionados 

com a alteração da paisagem, efeitos nocivos à fauna e amplificação dos riscos de 

queimadas. 

A recuperação dessa área se dará a partir da limpeza para implantação do 

futuro urbanismo. 

Pelas características dos resíduos depositados, estima-se que não houve 

contaminação do solo ou do aqüífero subterrâneo. 

6.2.7.3. Processos erosivos 

Processos erosivos estão em desenvolvimento em todas as porções do setor, 

atuando mais fortemente nas áreas urbanizadas. Foram identificados processos 

erosivos de todas as magnitudes, contudo todos estão associados ao escoamento 

indevido de águas pluviais. A drenagem pluvial do SHVP é ineficiente e é responsável 

por processos erosivos lineares que em alguns casos ocasiona a abertura de sulcos 

profundos que destroem ruas inteiras (Figura 38). 
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Figura 38 - Processo erosivo em rua interna do SHVP. Percebe-se o preenchimento do cratera 
com restos de obras, podas e lixo. 

Os impactos nocivos gerados pelos processos erosivos causam assoreamento 

de córregos, alteração da paisagem, perda das características do solo, riscos de 

acidentes à transeuntes, além de abrir espaço para deposição de lixo e entulho, atitude 

grave e que vem ocorrendo com freqüência no SHVP. 

A recuperação desses focos erosivos e a completa extinção serão realizadas 

pela implantação de um sistema de drenagem pluvial devidamente dimensionado para 

atendimento de todo o setor. 

6.2.7.4. Desmatamento de APP 

Os córregos Vicente Pires, Samambaia e seus afluentes são os principais 

cursos d’água existentes no SHVP e devido a intensa e desordenada ocupação urbana 

estão sofrendo com o desmatamento das suas áreas de proteção permanente 

definidas pelo Código Florestal. 

Os impactos nocivos causados pela retirada da vegetação de APP estão 

correlacionados a perda de pontos de pouso para aves transeuntes e residentes, perda 

da barreira biótica de contenção de resíduos que são transportados pela ação do vento 

e da água até o leito dos cursos d’água, alteração da paisagem, aspecto de abandono, 
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tornando assim a área passível de uso para destinação de resíduos sólidos e 

ocupações ilegais. 

A recuperação dessas áreas se dará a partir da elaboração de planos de 

recuperação que deverão atentar-se para a retirada de edificação em APP, limpeza da 

área, correção topográfica leve, escolha de espécies vegetais adaptadas ao ambiente 

e posterior plantio e monitoramento (vide Mapa das Áreas a serem Recuperadas, no 

anexo II). 
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6.3. MEIO BIÓTICO 

O Cerrado constitui o segundo maior bioma/domínio morfoclimático do Brasil e 

da América do Sul, ocupando cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 

22% do território brasileiro (Macedo, 1995) e abrigando um rico patrimônio de recursos 

naturais renováveis adaptados às condições climáticas, edáficas e píricas que 

determinam a sua existência (Figura 39). Cerrado é uma savana tropical na qual uma 

vegetação rasteira, formada principalmente por gramíneas, coexiste com árvores e 

arbustos esparsos, que ocupava originariamente cerca de um quarto do território 

brasileiro. A sua região nuclear com 150 milhões de km2 situa-se no Planalto Central 

Brasileiro, estendendo-se pelos estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, parte 

dos estados de Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso Mato Grosso do Sul, Maranhão, 

Piauí e Rondônia. 

 

Figura 39 - Distribuição do Bioma Cerrado pelo Brasil. 

A província do Cerrado apresenta um clima tropical com precipitação variando 

entre 750 a 2.000mm/ano, em média. A duração da estação seca é de 

aproximadamente cinco meses, de meados de maio até meados de outubro, sendo 

que o mês mais seco tem até 30mm de chuva em média, podendo chegar a zero em 

determinados anos resultando em um clima estacional onde o estresse hídrico é 

elevado na estação seca. 
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O Cerrado é um Bioma complexo, apresentando-se sob diversas formas: desde 

extensos campos, onde predominam a vegetação rasteira e de pequeno porte, até 

grandes florestas, recobertas por arvores onde todas as suas copas se tocam. 

O fogo é um fator determinante nas formações vegetais do cerrado. Suas 

principais fontes de combustível são as gramíneas que formam a camada rasteira. As 

queimadas podem ser intensas na estação seca afetando principalmente a camada 

arbustiva e arvores ainda jovem. 

A herbivoria e a ação de insetos, principalmente cupins e formigas, é intensa e 

também desempenha um papel importante na composição das formações vegetais. 

As principais formas de intervenção do homem no Cerrado têm sido os 

processos de urbanização, a formação de pastagens plantadas e a lavoura comercial. 

As lavouras mais importantes da região são: soja, milho, arroz, café e feijão. Na 

pecuária, coexistem estabelecimentos modernos e eficientes com fazendas de criação 

extensiva e baixa produtividade. Estimativas apontam para uma perda de cobertura 

vegetal nativa da ordem de sessenta por cento.  

6.3.1. Estudo da Fauna 

Atualmente os principais impactos sobre a fauna silvestre brasileira é o uso do 

solo e dos recursos naturais de forma degradante, causando perda e fragmentação 

dos habitats naturais (Saunders et al., 1991; Meffe & Carrol, 1992). A expansão 

descontrolada do agronegócio (agricultura e pecuária) e a ocupação humana 

(urbanização) não planejada são as principais causas de perda e degradação 

ambiental. Efeitos indiretos destas atividades antrópicas também contribuem para o 

depauperamento da fauna nativa em escala local e regional. 

Neste aspecto, as matas de galeria dentro do Bioma Cerrado, além de 

possuírem a maior riqueza e diversidade de espécies dependentes ou utilizadoras 

deste habitat, também possuem um papel fundamental como corredores de fluxo 

gênico (Marinho-Filho & Reis, 1999). 
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6.3.1.1. Ecossistemas Terrestres 

Herpetofauna 

Levantamentos recentes indicam que a herpetofauna do Cerrado possui uma 

alta taxa de endemismo, apesar de compartilhar uma parte significativa de seus 

representantes. Possui a metade das 16 espécies de cobras-de-duas-cabeças 

(Amphisbaenidae), 12 das 47 espécies de lagartos (Lacertília) e 32 das 113 espécies 

de anfíbios (anura), são exclusivas desse ambiente (Brandão & Araújo, 2001; Costa, 

1996). 

Dentre as serpentes (Subordem Ophidia) do Cerrado, as informações a respeito 

da sua história natural são escassas, mas sugerem que a maioria das 103 espécies 

conhecidas [famílias Anomalepididae (2 espécies), Typhlopidae (1 espécie), Aniilidae 

(1 espécie), Boiidae (5 espécies), Colubridae (84 espécies), Elapidae (2 espécies) e 

Viperidae (5 espécies)] são generalistas ambientais (Brandão e Araújo, 2001). A 

dificuldade de obtenção de informações se deve, em grande parte, a camuflagem 

eficiente e baixa densidade de espécies encontradas no cerrado. Isso faz com que o 

estudo desses animais dependa de um grande esforço amostral, abrangendo grandes 

áreas por longos períodos, o que invariavelmente dificulta a determinação do seu nível 

de endemismo (Borges e Araújo, 1998). 

As tartarugas e jacarés estão fortemente associados a ambientes aquáticos 

permanentes, como rios, lagoas, brejos e reservatórios (Brandão e Araújo, 2001; 

Pough et al., 2001). No Distrito Federal são registradas apenas três espécies de 

tartarugas nativas, todas da família Chelidae e apenas duas espécies nativas de jacaré 

da família Crocodylia (Caiman crocodilus e Paleosuchus palpebrosus). Assim como 

ocorre para as tartarugas, as espécies de jacarés podem estar sofrendo competição 

com espécies introduzidas (Brandão e Araújo, 2001). 

De modo geral, a maioria das espécies de cerrado tem sua dispersão limitada 

pela distribuição dos recursos no ambiente. Anfíbios, por exemplo, dependem da água 

para realizar suas trocas gasosas (essencialmente cutâneas) e para se reproduzirem, 

depositando seus ovos em corpos d’água (Duellman e Trueb, 1986; Pough et al., 

2001). Estas limitações condicionam a ocupação do espaço, mantendo grandes 
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concentrações populacionais em áreas úmidas perenes ou sazonais (Brandão e 

Araújo, 1998; Pough et al., 2001). 

Répteis não são tão limitados a este tipo de recurso, possuindo adaptações 

fisiológicas para a vida em ambientes secos, pode-se citar como exemplo a pele 

impermeável, a postura de ovos com casca e respiração pulmonar (Pough et al., 

2001), podendo, assim, explorar áreas maiores e diversificadas, como campos e matas 

de galeria (Brandão e Araújo, 1998).  

Em situações de perda de habitats, seja por destruição ou por isolamento, a 

diversidade da área pode ser drasticamente reduzida ou alterada, pela perda de 

espécies predadoras ou competidoras. Pode ocorrer, em comunidades sensíveis como 

as de anfíbios, a extinção de algumas espécies (Brandão, 2002).  

Essa dependência a determinados ambientes, como campos rupestres e matas 

de galeria, os torna bons indicadores da qualidade ambiental, pois com a expansão 

das populações humanas ocorre a fragmentação de áreas, forçando o deslocamento e 

rearranjo das populações de animais. Com a restrição, espécies sensíveis podem ser 

extintas localmente, abrindo espaço para as generalistas. (Borges e Araújo, 1998; 

Brandão e Araújo, 2001).  

Aumentando a degradação do ambiente, limita-se a dispersão e o fluxo gênico 

entre as populações e, ao mesmo tempo, estas populações se tornam mais sensíveis 

aos parasitas (endoparasitas e ectoparasitas), patologias e competidores (A. Sebben, 

Comunic. Pessoal). Esse evento está mais bem documentado em anfíbios (Stebbins e 

Cohen, 1997; Duellman e Trueb, 1986). 

Avifauna 

O Brasil é o terceiro País em maior diversidade de espécies de aves, 

apresentando aproximadamente 1.784 espécies (Ridgely e Tudor 1989; 1994; Sick 

1997; CBRO 2005), distribuídas entre cinco grandes biomas. O Cerrado, por estar 

numa região central da América do Sul e por possuir limites com outros grandes 

biomas, apresenta uma composição de avifauna com influências da Amazônia, 

Caatinga, Mata Atlântica e também do Chaco (Silva 1995; 1997). 
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No Cerrado, a diversidade de fitofisionomias existente constitui um mosaico de 

habitats, favorecente a existência de uma avifauna bastante rica. Foram levantadas 

841 espécies de aves em 64 Famílias para o Cerrado (Silva, 1995; Bagno e Marinho-

Filho, 2001), das quais, cerca de 4,3% (36 espécies) são endêmicas (Silva, 1997; 

Cavalcanti, 1999; Zimmer et al., 2001; Macedo, 2002) e 90,7% se reproduzem nessa 

região. As espécies restantes incluem: visitantes da América do Norte, visitantes da 

porção Sul da América do Sul, prováveis migrantes altitudinais do sudeste do Brasil e 

espécies com status desconhecido. Das espécies que se reproduzem no domínio do 

Cerrado, 393 (51,8%) são dependentes de ambientes de floresta, 208 (27,4%) vivem 

em áreas abertas e 158 (20,8%) vivem tanto em florestas como em áreas abertas 

(Silva, 1995).  

A avifauna do Distrito Federal é bastante rica e está representada em diversos 

estudos realizados na região. Os primeiros trabalhos relacionados à ornitologia do 

Distrito Federal foram realizados por Snethlage (1928), Sick (1958) e Ruschi (1959), e 

descreveram duas novas espécies para a avifauna brasileira, Syndactyla mirandae e 

Scytalopus novacapitalis. Na década de 1980, Negret et al. (1984) publicaram a 

primeira lista das aves do Distrito Federal, composta por 429 espécies.  

Dezessete anos depois Bagno e Marinho-Filho (2001) publicaram o trabalho 

mais recente sobre a avifauna do Distrito Federal, com 451 espécies de aves, o que 

corresponde a 53,8% do total de espécies reconhecidas para o Cerrado (Silva, 1995). 

Apesar de todos os trabalhos com levantamentos de avifauna no DF, muitas áreas 

continuam sem levantamentos de dados ou estudos de longo prazo, como é o caso da 

região do Setor Habitacional Vicente Pires. 

De acordo com Stotz et al. (1996) algumas características das aves podem 

servir como indicadoras de ambientes com necessidades de proteção: 1) aves 

especialistas a um determinado tipo de habitat; 2) aves endêmicas; 3) aves raras e 4) 

aves sensíveis a distúrbios em seu habitat. As espécies podem se encontrar sob o 

risco de extinção caso apresentem uma ou mais dessas características. Áreas onde 

várias espécies com estas características ocorram juntas, estão em bom estado de 

conservação, merecendo maior atenção e prioridade frente à implementação de 

programas de conservação. 
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Mastofauna 

A mastofauna é representada pelo grupo de animais com a mais ampla 

distribuição no planeta, praticamente não existindo habitat onde não possam ocorrer. 

Entretanto, sua maior diversidade apresenta-se nas zonas tropicais (Reis e Juarez, 

site). 

As espécies de mamíferos com ocorrência no Cerrado totalizam 195, sendo 18 

endêmicas (Ministério do Meio Ambiente, 2002). A região do Distrito Federal e Entorno 

possui mais de 113 espécies de mamíferos (21,5% em relação ao Brasil e 57,9% em 

relação ao Cerrado), pertencentes a nove ordens. Dentre eles inclui-se registros de 13 

espécies de mamíferos que constam da lista de espécies brasileiras ameaçadas de 

extinção. Apesar de o Distrito Federal ser uma das mais bem estudada regiões de 

Cerrado, apenas na década de oitenta, foram descritas 3 espécies novas de roedores 

(Marinho-Filho et al., 1998). 

As Matas de Galeria correspondem a apenas 5% da área total do Cerrado, no 

entanto, elas abrigam 80% das espécies de mamíferos do Cerrado, 50% dos 

endemismos e 24% das espécies ameaçadas (Marinho-Filho e Gastal, 2000). 

De acordo com critérios estabelecidos durante o workshop “Ações Prioritárias 

para Conservação da Biodiversidade do Cerrado e do Pantanal”, realizado na 

Universidade de Brasília entre 23 e 27 de março de 1998, a região do Distrito Federal e 

Entorno foi classificada como Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade de 

Mamíferos, devido a forte pressão antrópica pela criação de novas áreas urbanas, pela 

alta diversidade de espécies e pelo alto número de espécies endêmicas que ocorrem 

na região (MMA, 2002). 

Fauna Doméstica 

As infestações por micro ou macroparasitas são comuns tanto em populações 

de animais silvestres como de animais domésticos. Porém, a influência de ambientes 

alterados no entorno de pequenos fragmentos naturais podem ameaçar uma 

população silvestre inteira ao criar condições que possibilitem o perigo da infecção 

(Morell, 1994; Primack, 2001). 
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Populações densas, tanto em ambientes fragmentados como em cativeiro, 

podem enfrentar pressão direta e crescente de parasitas e doenças. Os efeitos 

indiretos da destruição do habitat também podem aumentar a suscetibilidade do 

organismo à doenças, através do estresse social pelo aumento da densidade, dos 

efeitos deletérios da consanguinidade ou com a deteriorização da qualidade do habitat 

e da disponibilidade de alimento, o que gerará indivíduos mais fracos e propensos a 

infecções.  

O microambiente numa borda é diferente daquele no interior. Alguns dos efeitos 

de borda mais importantes, como o aumento nos níveis de luz, temperatura, umidade e 

vento, também podem deixar os animais mais vulneráveis as doenças.  

A fragmentação do habitat aumenta drasticamente a sua quantidade de borda, 

colocando as populações nativas em contato com animais domésticos. As doenças 

das espécies domésticas podem então alastrar rapidamente nas espécies silvestres 

pouco imunes. Os efeitos de borda em áreas fragmentadas e as criações em cativeiro 

permitem que uma espécie mantenha contato com outras espécies que raramente ou 

jamais teriam em condições naturais, disseminando infecções de uma espécie para 

outra.  

6.3.1.2. Metodologias dos estudos da Fauna Terrestre 

A metodologia utilizada neste diagnóstico ambiental foi proposta por Sobrevilla 

& Bath (1992), sendo conhecida como Avaliação Ecológica Rápida (RAP). A escolha 

do método baseou-se em três fatores principais: a oportunidade de comparar os 

resultados deste diagnóstico com outros, que foram e estão sendo preparados, a 

disponibilidade de tempo, esforço de amostragem e a potencialidade analítica do 

método, que explora diferenças de habilidade de investigação de uma equipe de 

especialistas. Os indicadores escolhidos foram: o exame da paisagem, descrições das 

fitofisionomias (designadas como habitats de animais) e a análise dos registros de 

espécies de plantas superiores, mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes, 

macroinvertebrados bentônicos, comunidade planctônica (zooplâncton) e análise 

físico-química da água. Todo levantamento faunístico foi feito sob a licença número 12 

de 2006 GEREX/IBAMA.  
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Área de Estudo 

Na poligonal do Setor Habitacional Vicente Pires são encontradas diversas 

fitofisionomias características do Bioma Cerrado, como campo limpo, cerrado sensu 

stricto e mata de galeria (Figura 40). 

Dentro das áreas de influência indireta, há vegetação de cerrado sensu stricto e 

campo sujo (Jóquei Clube de Brasília); eucaliptal, campos e cerrado sensu stricto 

(FLONA); matas de galeria, campos, pomares e jardins (Águas Claras). 

 
Figura 40 - Imagem da área da poligonal de Vicente Pires, Distrito Federal com indicações das 
cidades satélites de Taguatinga, Águas Claras e Guará. 
 

A região direta do empreendimento inclui as áreas da Colônia Agrícola de 

Samambaia, Colônia Agrícola de Vicente Pires, Vila São José, Chácaras Gemetris e 

Colônia Agrícola Cana do Reino. Esta região encontra-se praticamente toda 

urbanizada (exceto a Colônia Agrícola Cana do Reino), apresentando além de áreas 

urbanas (condomínios, casas, ruas, comércio, etc), chácaras e plantações (em geral, 

horticultura), jardins e pomares urbanos (em geral, com plantas ornamentais e 

frutíferas), eucaliptal, capinzais, mata da galeria nas margens dos córregos, campos e 

cerrado. 
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Herpetofauna 

Os anfíbios e os répteis foram observados e/ou coletados através de visitas 

diurnas e noturnas em pontos distintos nas áreas de impacto direto e indireto, 

determinadas no início do estudo (Figura 41). Quando fora de seu período de atividade 

(ex. vocalização e termorregulação), estes animais foram buscados ativamente em 

seus locais de abrigo (ex. troncos caídos, cupinzeiros e sob rochas). As observações 

noturnas foram realizadas utilizando-se lanternas de luz branca. 

 
Figura 41 - Imagem da área de estudo indicando as áreas de coleta utilizadas para a 
herpetofauna. 
 

Para as coletas foram empregadas as seguintes técnicas: 

• Anfíbios: manualmente, busca ativa, encontros visuais e com auxílio de 

“pitfall traps”. 

• Lagartos: manualmente ou com auxílio de estilingues, laços e “pitfall 

traps”. 

• Quelônios: manualmente ou com uma rede de arrasto oito milimetros; 

• Jacarés: com o auxílio de laços e redes; 
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• Serpentes: as não-venenosas, manualmente, e as venenosas com 

auxílio de ganchos e laços apropriados. Após a captura, as serpentes 

foram transportadas em caixas de madeira e os demais répteis 

acondicionados em sacos plásticos ou de pano e transportados em 

caixa de isopor. 

• “Pitfall traps” é técnica de colocação de alçapões ao nível do solo. Está 

técnica é bastante eficiente para coletas de anfíbios e lagartos (Costa, 

1996). Uma amostra dos anfíbios foi coletada em visitas noturnas por 

“encontros visuais”. Essa técnica é apropriada para inventários e 

estudos de monitoramento, sendo importante para determinar riqueza e 

a abundância relativa de espécies de uma área (Stebbins, 1954). 

Os anfíbios adultos coletados manualmente foram acondicionados em sacos 

plásticos adicionado um pouco de água e substrato do local (ex. terra ou folhas), a fim 

de evitar e minimizar choques mecânicos, stress e principalmente sua desidratação. As 

desovas, os girinos e formas juvenis imaturas foram coletados e transportados em 

sacos plásticos contendo a água do local. 

Os animais foram eutanasiados em solução de lidocaína a 5%, fixados em 

dissolução de formalina a 5% e posteriormente preservados em solução de álcool a 

70% (v/v). As desovas e girinos foram fixados, preservados em solução de formalina a 

10% e levados para identificação em laboratório.  

A identificação dos animais adultos foi realizada segundo bibliografia 

especializada e por comparação com indivíduos depositados em coleções, 

principalmente na Coleção Herpetológica da Universidade de Brasília. 

Por fim, entrevistou os moradores da região quanto a observação de espécies 

de anfíbios, quelônios, serpentes, lagartos e jacarés, de encontro comum ou ocasional, 

bem como os locais e os períodos onde os encontros ocorreram. Fotografias das 

espécies que provavelmente ocorrem na região, e que ainda não foram observadas 

foram exibidas aos moradores a fim de confirmar a ocorrência das mesmas. 

Eventualmente pode haver variações no nome popular empregado para uma espécie, 

ou também, o mesmo nome para espécies diferentes. Nesses casos busca-se obter do 
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leigo a descrição do animal da forma mais detalhada possível. Quando isso não é 

possível, ou quando os dados são insuficientes o relato é descartado. 

Esta metodologia é importante visto a dificuldade de amostragem de algumas 

espécies cuja densidade populacional é baixa ou no caso de existirem em sítios de 

difícil acesso na área. Além disso, esses relatos fornecem informações importantes, 

mesmo que indiretas, quanto ao nível de impacto antrópico gerado, permitindo uma 

estimativa prévia da abundância de espécies generalistas.  

Avifauna 

Dentre as áreas próximas da Poligonal de Vicente Pires, o Parque Nacional de 

Brasília foi amostrado por Antas (1995; 1999) e Abreu (2000), com 278 espécies 

registradas, pertencentes 21 Ordens e 60 Famílias. Segundo Antas (1995; 1999), a 

avifauna do Parque Nacional de Brasília é rica e abundante, representando as 

fitofisionomias típicas do Cerrado.  

Em um estudo mais recente, Abreu (2000) avaliou o efeito de queimadas sobre 

a comunidade de aves do Cerrado e constatou que a avifauna presente nas áreas 

amostradas do Parque Nacional de Brasília, de modo geral, apresenta adequada 

adaptação ao fogo, pois mesmo em áreas recentemente queimadas ocorreu alta 

diversidade de espécies. Durante este trabalho, foram identificadas 104 espécies, 

destacando 13 novos registros para o Parque Nacional de Brasília, como Taoniscus 

nanus (inhambu-carapé), Porzana albicollis (sanã-carijó), Aratinga jandaya (jandaia-

verdadeira), Rhinoptynx clamator (coruja-orelhuda), Podager nacunda (corucão), 

Chlorostilbon aureoventris (besourinho-de-bico-vermelho), entre outros. 

O cerrado sensu stricto e o campo sujo da área do Jóquei Clube de Brasília 

também foram inventariados anteriormente por Machado (2000), tendo sido 

identificadas 61 espécies de aves. Este estudo caracterizou a área como sendo um 

fragmento de cerrado, com significativa degradação, o que se refletiu na composição 

de aves. Apesar da degradação constatada durante o estudo, a área do Jóquei Clube 

de Brasília apresentou seis espécies endêmicas do bioma Cerrado, Salvatoria 

xanthops (papagaio-galego), Melanopareia torquata (tapaculo-de-colarinho), 

Cyanocorax cristatellus (gralha-do-campo), Cypsnagra hirundinacea (bandoleta), 
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Neothraupis fasciata (cigarra-do-campo) e Saltator atricollis (bico-de-pimenta) 

(Machado, 2000). 

Apesar da Poligonal de Vicente Pires apresentar condições estruturais de 

vegetação e de conservação distintas do Parque Nacional de Brasília, devido seu alto 

grau de ocupação urbana e degradação da vegetação nativa, as listas de aves do 

Parque Nacional de Brasília (Antas, 1995; 1999; Abreu, 2000) e do Jóquei Clube de 

Brasília (Machado, 2000), servem como dado secundário para o Estudo de Impacto 

Ambiental do empreendimento. 

Foram realizados levantamentos de campo durante a estação seca (entre 29 de 

agosto e 2 de setembro de 2005) e estação chuvosa (entre 19 de dezembro de 2005 e 

19 de janeiro de 2006), em áreas de influência direta e indireta do empreendimento 

(Figura 42). Os métodos utilizados consistiram de observações diretas com o auxílio de 

binóculos, reconhecimento auditivo, e gravação de vocalizações, além de alguns 

registros fotográficos (Bibby et al., 1992; Develey, 2003). A técnica do “play-back” 

também foi utilizada no intuito de se identificar espécies presentes nas áreas, bem 

como gravações para posterior identificação comparativas com bancos de cantos de 

aves. 

As observações foram realizadas no período da manhã entre 6:00 e 11:00h. e 

no período da tarde compreendido de 16:00 às 18:00h. Foram realizados, ainda ao 

longo do trabalho, censos noturnos para identificação de espécies de corujas, urutaus 

e bacuraus, através de auxílio de lanternas e gravadores. Para cada espécie 

identificada foram anotados o tipo de registro (visual e/ou auditivo) e o habitat ao qual 

se encontrava associada (mata de galeria, cerrado, brejo, etc). 

Para verificar o grau de dependência das espécies de aves do DF a ambientes 

florestais, foram utilizadas as categorias de Silva (1995): 1- independentes; 2- 

semidependentes; 3- dependentes.  
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Figura 42 - Imagem da área de estudo e os pontos de amostragem para o levantamento de 
aves (de 1 a 17). Área de Influência direta e indireta: A – Vicente Pires; B – Colônia Agrícola 
Cana do Reino e Flona; C – Jóquei Clube de Brasília; D – Águas Claras; E – Parque Nacional 
de Brasília. 

A ordem sistemática e nomenclatura científica adotadas estão de acordo com o 

CBRO (2005). Para a identificação das espécies foram utilizados guias de campo, bem 

como livros de referência (Hilty e Tudor 1986; Ridgely e Tudor 1989;1994; Sick, 1997; 

De la Peña e Rumboll, 2000; Souza, 2004). 

Mastofauna 

O levantamento da mastofauna foi realizado através de entrevistas, rondas, 

levantamento de dados secundários e capturas (licença nº 012/06 GEREX/IBAMA) na 

área de influência direta e indireta do Setor Habitacional Vicente Pires (Figura 43). 
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Figura 43 - Área da Poligonal de Vicente Pires. Pontos M1 a M4 - amostras em matas para 
mamíferos voadores; P1 a P5 - amostras para pequenos mamíferos tanto em áreas de mata 
como em áreas de cerrado. 
 

Os pequenos mamíferos não-voadores foram capturados durante um período 

de cinco dias por ponto, com a colocação de 90 armadilhas “Sherman”, totalizando um 

esforço de captura de 450 armadilhas por noite por ponto. As armadilhas foram 

iscadas com uma mistura de sardinha em lata, creme de amendoim, banana e fubá e 

foram vistoriadas sempre pela manhã. Os animais capturados foram identificados em 

nível de espécie, quando possível, sedados com o anestésico inalatório Isoflurano. A 

marcação dos animais foi feita pelo Método Australiano, que consiste em um sistema 

de códigos representados por cortes nas orelhas. Estes indivíduos foram pesados, 

sexados e avaliados quanto ao estado reprodutivo. Após os procedimentos, os 

mesmos foram soltos no local de captura. 

Para mamíferos voadores, três redes de neblina “mist nets” ficaram montadas 

durante três noites consecutivas por ponto, no período das 18:00 às 24:00hs, sendo 

revisadas a cada 20 minutos. As redes foram posicionadas no interior e borda das 

matas de galeria e nas áreas abertas, amostrando o maior número de habitats 
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disponíveis na área. Os animais capturados foram identificados, sexados, medidos e 

individualizados através de marcação numérica de furos no plagiopatágio. 

Alguns indivíduos foram coletados para compor material de referência para 

área amostrada e serão depositados na Coleção de Mamíferos da Universidade de 

Brasília (UnB). 

Fauna Doméstica 

O levantamento de dados secundários foi realizado através de visitas nas 

clínicas veterinárias Reino dos Bichos e Agropet Vivendas, localizadas nas ruas 03 e 

08 respectivamente da Colônia Agrícola de Vicente Pires, onde foi questionado aos 

veterinários responsáveis sobre as doenças mais freqüentes que acometem os 

animais domésticos da região.  

Também foi feito um levantamento de dados sobre as doenças de notificação 

obrigatória no Centro de Controle de Zoonoses do Distrito Federal e Ministério da 

Saúde, e perguntas no questionário feito pela equipe de sócio-economia sobre a 

quantidade de animais domésticos nas chácaras e condomínios por eles visitados. 

O levantamento dos animais domésticos foi realizado no período de 01 de 

fevereiro a 08 de março de 2006 através de avistamentos e visitas em chácaras e 

ambientes urbanizados que circundam matas de galeria e manchas de cerrado e 

campos. Foram percorridos, também, transectos nas ruas 3, 5 e 8 da área urbana de 

Vicente Pires, ruas 2 e 3 da Colônia Agrícola Samambaia e rua 8, ramificando para 

outros pontos, da Vila São José (Figura 44). 
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Figura 44 - Imagem da poligonal de Vicente Pires, indicando os transectos percorridos para o 
inventário da fauna doméstica e os locais visitados. 

Em cada chácara visitada foi realizada a contagem e identificação dos animais 

domésticos, observação quanto ao estado geral de saúde e presença de ectoparasitas 

e coletada uma amostra de fezes para exame parasitológico. Durante a entrevista os 

proprietário das chácaras foram questionado sobre a vacinação anual. 

As amostras de fezes foram coletadas frescas, com um palito de madeira, e 

conservadas em pequenos potes plásticos, devidamente limpos, contendo MIF 

(Mertiolate-Iodo-Formol), para conservação dos ovos de helmintos (Santos, 1999). 

As amostras de fezes foram encaminhadas ao laboratório de análises clínicas 

do Centro Veterinário Asa Sul e analisadas quanto à presença de endoparasitas 

intestinais, os quais foram identificados em espécie.  

A técnica utilizada para pesquisa de ovos de helmintos e cistos de protozoários 

em amostras de fezes de mamíferos consistiu no método direto e de sedimentação 
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fecal, utilizando lentes de 10 e 40X no microscópio (Sloss et al., 1999). Para as 

amostras de fezes das aves foi utilizado o exame de sedimentação centrifugado (Sloss 

et al., 1999).  

6.3.1.3. Resultados 

Herpetofauna 

Foram identificadas 12 espécies de répteis (sendo 4 espécies de lagartos, 2 de 

cágados e 6 de serpentes) e 11 espécies de anfíbios ao longo de 45 dias de 

amostragem. Considerando o esforço amostral, período de execução (Dezembro/2005 

e Fevereiro/2006) e recursos disponíveis, o levantamento foi concentrado nas áreas de 

mata de galeria dos córregos do Valo e Samambaia e nas adjacentes. A região central 

da Colônia Agrícola Vicente Pires (CAVP) encontra-se em avançado grau de 

ocupação, com condomínios formados e limitados por muros, asfaltos, áreas 

cimentadas, residências, jardins, etc, o que inviabiliza a colocação de armadilhas tipo 

“pitfall”. Visto isso, a região central da CAVP foi amostrada com avistamento direto e 

entrevistas.  

A baixa riqueza encontrada de lagartos (4 encontrados, 23 listados para o DF, 

Colli, 2006a) e anfíbios (11 encontrados, 36 listados para o DF, Colli, 2006b) pode ser 

explicada devido ao histórico de ocupação da área que remonta à década de 70, onde 

os atuais condomínios eram pequenas chácaras que faziam parte do cinturão verde de 

Brasília. Boa parte da cobertura vegetal original de cerrado já foi retirada para dar 

espaço às plantações. Portanto, as espécies até agora encontradas são sinantrópicas 

e abundantes. 

A presença de serpentes de grande porte foi constatada por entrevistas com os 

moradores da região. Interessantemente, estas só foram relatadas nos extremos Norte 

e Sul da poligonal, região de chácaras onde o adensamento populacional é menor. 

Répteis 

A área localizada no extremo norte, bem menos adensada, se caracteriza pela 

presença de pequenas chácaras destinadas à produção de hortaliças para consumo 

local.  
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A área central se caracteriza pela alta fragmentação ambiental e ocupação 

humana, sobretudo pela presença de diversos condomínios já bem estabelecidos. Em 

um cenário de alta ocupação como esse, as condições para a manutenção da 

diversidade são muito precárias e, considerando o fato destas serem áreas particulares 

voltadas ao uso residencial e/ou comercial, a extinção de certas populações é dada 

como certa. Os efeitos da fragmentação do habitat sobre a herpetofauna são variados. 

Já foi registrada para anuros, lagartos (Costa, 1996) e serpentes (Kjoss  e Litvaitis, 

2001) uma associação positiva entre a diversidade de espécies e o tamanho dos 

fragmentos. A fragmentação do habitat também provoca a diminuição do fluxo gênico e 

o aumento da deriva genética em populações isoladas, reduzindo sua capacidade para 

adaptação, especiação e mudanças macroevolutivas (Silvano et al., 2003) 

Nos locais habitados foram encontradas e/ou relatadas espécies generalistas 

de lagartos como Hemidactylus mabouia (lagartixa de parede), Tropidurus torquatus 

(calango), e Ameiva ameiva (calango-verde), espécies estão relacionadas á áreas 

degradadas e ocupação humana. A espécie de lagarto teídeo Ameiva ameiva 

(linnaeus, 1758), conhecida vulgarmente por calango ou calando-verde, tem umas das 

distribuições geográficas mais amplas entre os lagartos neotropicias e ocorre em áreas 

abertas na América do Sul e em Galápagos (Vanzolini et al., 1980). No Brasil, é 

encontrado na maior parte do país. É geralmente abundante onde ocorre e parece 

alcançar densidades altas tanto em áreas naturais quanto em antropicamente 

alteradas (Vitt & Colli, 1994).  

Hemidactylus mabouia ocorre na América do Sul, África, Madagascar, Caribe e 

México. No Brasil a espécie ocorre em todas as regiões. Presumivelmente, ela foi 

introduzida no Novo Mundo através de navios negreiros vindos da África. Esta 

espéccie está sempre associada à habitats antrópicos ou periantrópicos. É bastante 

comum em habitações humanas. 

A ausência de registros das espécies Micrablepharus atitcolus e Mabuya spp. 

nas regiões de cerrado, bem como de Anolis meridionalis e Enyalius bilineatus nas 

regiões de mata e adjacências, espécies comuns em regiões conservadas (Costa, 

1996), podem indicar processos de degradação.    

De um modo geral os relatos de encontros com serpentes são esporádicos e 

geralmente associados ao início do período das chuvas, quando geralmente a 
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população de roedores tende a aumentar, devido à disponibilidade de alimento, assim 

como o processo de recrutamento nas comunidades de répteis em geral. 

Entre as serpentes encontradas destacamos as peçonhentas Phillodryas sp.  

(cobra-cipó), Bothrops neuwiedi (Jararaca) e Crotalus durissus (Cascavel) Os relatos 

de encontros de  Jararacas e Cascavéis se concentram na porção sul da poligonal De 

qualquer forma os relatos de Viperídeos são vistos com atenção devido a grande 

importância médica, por serem responsáveis por grande parte dos acidentes anuais 

causados por animais peçonhentos. No Distrito Federal Jararacas e Cascaveis são 

responsáveis por mais de 70% dos casos de envenenamento (Sebben et al, 1996).  

Destacamos também a presença de indivíduos de Liotyphlops cf ternetzii 

Boulenger, 1896 (Cobra cega ou Minhoca-preta), uma serpente não peçonhenta de 

pequeno porte geralmente confundida com minhocas pela comunidade leiga devido 

aos seus hábitos fossoriais. Esta espécie é comum na região aparecendo quando 

ocorre a capina de lotes e/ou suas galerias são imundadas pelas fortes chuvas. 

Essa dificuldade de obtenção de informações se deve, em grande parte, a 

camuflagem eficiente e baixa densidade de espécies encontradas no cerrado. Isso faz 

com que o estudo desses animais dependa de um grande esforço amostral, 

abrangendo grandes áreas por longos períodos, o que invariavelmente dificulta a 

determinação do seu nível de endemismo (Borges & Araújo, 1998).  

Nos locais habitados foram encontradas e/ou relatados espécies generalistas 

de lagartos como Tropidurus torquatus (calango) e Ameiva ameiva (calango), e 

Serpentes venenosas como Phillodryas sp. (cobra-cipó), Bothrops neuwiedi (jararaca) 

e Crotalus durissus (cascavel). 

De um modo geral os relatos de encontros com serpentes venenosas são 

esporádicos e geralmente associados ao início do período das chuvas, quando 

geralmente a população de roedores tende a aumentar, devido à disponibilidade de 

alimento, assim como o processo de recrutamento nas comunidades de répteis em 

geral. 

Os relatos são concentrados na família Viperidae (jararacas e cascavéis) na 

porção sul da poligonal, embora espécies da família Colubridae sejam mais 
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abundantes na área. De qualquer forma os relatos de Viperídeos são vistos com 

atenção devido a grande importância médica, e por serem responsáveis por grande 

parte dos acidentes anuais causados por animais peçonhentos. 

Também foram relatadas as ocorrências de cobras-corais, mas as descrições 

indicam que a maioria dos relatos referem-se a falsas-corais (Oxyrhopus trigeminus e 

Oxyrhopus rombipher), colubrídeos cujo padrão de pigmentação é muito semelhante 

as espécies do gênero Micrurus (Elapidea) ocorrentes no DF.  

É possível que a fauna de lagartos e cobras tenha sofrido um grande declínio 

com a transformação de chácaras em condomínios, selecionando somente as 

espécies mais adaptáveis e generalistas. A destruição de abrigos, como cupinzeiros, e 

remoção de troncos e vegetação, bem como a presença de animais de estimação, 

como gatos, galinhas e cachorros, promovem a extinção de populações locais. 

Entre os Quelônios, uma pequena população de cágados Phrynops cf 

geofroanus foi encontrada no córrego Vicente Pires, contudo destacamos a presença 

do quelônio Trachemys scripta, encontrada como animal de estimação por moradores 

e solta no Córrego do Valo. Este espécie, que entra ilegalmente no Brasil sendo 

também comercializada ilegalmente, é liberado no meio ambiente pelas pessoas que 

os adquirem. Aquisição comum para criação doméstica como animal de estimação; e a 

falta de conhecimento sobre a espécie, como o tamanho que atinge quando adulta, o 

custo de manutenção, causando desinteresse, tem sido o principal motivo da 

disseminação da espécie nos ecossistemas brasileiros. Este espécie apresenta um 

grande potencial invasor, por além de sua rápida adaptabilidade, se reproduz com 

facilidade. Os principais impactos ambientais da introdução deste espéceis são: 

ocupação de nichos de outras espécies de tartarugas, competição por alimento e 

espaço de assoalhamento, eliminação de espécies nativas, ocupação de áreas de 

desova, competição com outros grupos animais. 

Nenhuma das duas espécies nativas de jacarés (Caiman crocodilus e 

Paleosuchus palpebrosus) (Brandão e Araújo, 2001) tiveram-se relato ou avistamento.   

Dentre as espécies de répteis encontradas, podemos listar como possíveis 

indicadores ambientais; o lagarto Polychrus acutirostris e o quêlônio Phrynops cf 

geofroanus, pois ambos apresentam uma sensibilidade a alterações ambientais como 
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desmatamento e poluição de mananciais. As demais espécies encontradas são 

generalistas ambientais e são comumente encontradas em ambientes antropizados.  

Anfíbios 

Na área de influência direta foram encontradas 8 espécies de anfíbios (vide 

Tabelas da Fauna, no anexo I), sendo que a maior parte foi avistada durante buscas 

ativas nos brejos e matas.  

Foram registradas as mesmas espécies de anfíbios nas áreas de influência 

direta e indireta, sendo a maior parte avistada durante buscas ativas nos brejos e 

matas.  

Destaca-se a ocorrência pontual do anfíbio ápoda Siphonops paulensis em uma 

chácara de plantação de morangos dentro do Poligonal do Vicente Pires. Este espécie 

é raramente observado, pois apresenta hábitos fossoriais, sua observação foi realizada 

devido ao alagamento de suas galerias subterrâneas e conseqüentemente ida a 

superfície. Os agricultores também relataram que na época da aeração do solo e 

plantio é comum o encontro desses animais. 

Leptodactilideos como Leptodactylus fuscus e Physalaemus cuvieri foram 

encontrados em atividades. L. fuscus é um complexo de várias espécies com ampla 

distribuição geográfica a ser resolvida taxonomicamente (A. Giaretta, Comunicação 

pessoal). A segunda é uma espécie generalista e se adapta bem a áreas impactadas, 

sobretudo quando cursos d’água são alterados para a formação de reservatórios, onde 

este deposita seus ovos enquanto as demais são mais sensíveis. A presença de 

Leptodactilus labirynthycus foi relatada por moradores das chácaras do extremo norte 

da Poligonal do SHVP, contudo os mesmos relataram que os moradores da Vila 

Estrutural, adensamento populacional próximo, utilizavam esta rã como alimento, e seu 

“avistamento” tem diminuído. 

É possível que algumas espécies da família Leptodactylidae, como 

Leptodactilus  occelatus e L. furnarius existam nas mata de galeria da porção sul da 

Poligonal e nas matas de galeria que circundam o Córrego Vicente Pires, devido a 

estrutura destes ambientes, porém não foram encontradas durante as coletas deste 

estudo. 



 

165 

Foram também encontradas em áreas de mata hilídeos generalistas como 

Scinax fuscovarius, Dendropsopus minutus, D. rubincudulus, Hypsiboas albopuctata, 

Phyllomedusa hipocondrialis, pererecas que normalmente são encontradas em regiões 

ocupadas e com lagoas. 

O represamento indevido do córrego Vicente Pires propiciou a formação de 

uma lagoa de porte médio. A substituição do regime hídrico lótico para lêntico beneficia 

anuros como Bufo scheneideri, contudo pode causar uma diminuição na população 

local de H. lundii, uma perereca habtat-especialista, que habitat mata de galerias e se 

reproduz em pequenos córregos. 

A ausência de espécies sensíveis a alterações ambientais como 

Proceratophrys spp., Odontophrynus spp. e Aplastodiscus pervirides podem indicar um 

estado de degradação das matas de galerias, contudo as outras espécies encontradas 

são comuns a ambientes alterados e naturais. 

Em situações de perda de habitats, seja por destruição ou por isolamento, a 

diversidade da área pode ser drasticamente reduzida ou alterada, pela perda de 

espécies predadoras ou competidoras. Pode ocorrer, em comunidades sensíveis como 

as de anfíbios, a extinção de algumas espécies (Brandão, 2002).   

A principal ameaça à conservação de anfíbios no Brasil é a destruição de seus 

habitats. O desmatamento, o avanço da fronteira agrícola, a mineração e os projetos 

de desenvolvimento (p. ex: empreendimentos imobiliários, barragens, estradas e 

indústrias) são as principais causas dessa destruição. Altas taxas de destruição de 

habitats estão presentes nesse bioma e pouco se sabe sobre a fauna. 

Dentre as espécies de anfíbios anuros encontradas nenhuma foi considerada 

como boa indicadora de qualidade ambiental, pois todas são generalistas e são 

comumente encontradas em ambientes antropizados.  

Avifauna 

A Tabela 26 apresenta as paisagens e locais amostrados (17 pontos) durante o 

levantamento de campo, composto por formações campestres, savânicas e florestais, 

e também em áreas que incluíram ruas arborizadas, jardins e pomares de algumas 

chácaras. 
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Para as aves, quanto maior diversidade de tipos de habitats e estratificação da 

vegetação melhor é a contribuição para sua diversidade, pois permite que as espécies 

utilizem estruturas distintas numa vegetação. Porém, grande parte das aves do 

Cerrado, assim como de Mata Atlântica, apresenta um alto grau de dependência a 

ambientes florestais (Silva 1995; Stotz et al., 1996). O desmatamento e fragmentação 

destes ambientes têm causado impactos negativos nas populações de diversas 

espécies (Marini 1996; 2001, Machado et al., 1998; Pizo 2001). 

Tabela 26 - Coordenadas geográficas (latitude; longitude), local e fitofisionomia dos 17 pontos 
de amostragem da avifauna da região de Vicente Pires, DF. As fitofisionomias do Cerrado de 
acordo com Ribeiro e Walter (1998) e Oliveira-Filho e Ratter (2002). 

PONTO COORDENADAS LOCAL FITOFISIONOMIAS 

1 
15º 48’ 58’’ S; 48º 

03’ 20’’ W Colônia Agrícola Vicente Pires urbano, alterado 

2 
15º 49’ 33’’ S; 48º 

03’ 04’’ W Colônia Agrícola Samambaia 
urbano, alterado, mata de 

galeria 

3 
15º 49’ 50’’ S; 48º 

02’ 33’’ W Colônia Agrícola Samambaia urbano, eucaliptal 

4 
15º 48’ 15’’ S; 48º 

01’ 06’’ W Colônia Agrícola Vicente Pires urbano, alterado 

5 
15º 48’ 01’’ S; 48º 

00’ 45’’ W Colônia Agrícola Vicente Pires 
urbano, alterado, jardins e 

pomares 

6 
15º 48’ 50’’ S; 48º 

02’ 51’’ W Colônia Agrícola Vicente Pires mata de galeria, córrego 

7 
15º 48’ 53’’ S; 48º 

02’ 45’’ W Colônia Agrícola Vicente Pires mata de galeria, córrego 

8 
15º 48’ 09’’ S; 48º 

00’ 26’’ W Colônia Agrícola Vicente Pires 
mata de galeria, córrego, 

vereda 

9 
15º 47’ 50’’ S; 48º 

00’ 21’’ W Colônia Agrícola Vicente Pires mata de galeria, lagoa 

10 
15º 48’ 19’’ S; 47º 

59’ 59’’ W Jóquei Clube de Brasília 
cerrado sensu stricto, campo 

sujo 

11 
15º 50’ 06’’ S; 48º 

02’ 02’’ W Parque de Águas Claras mata de galeria, lagoa, campos

12 
15º 49’ 23’’ S; 48º 

00’ 41’’ W Colônia Agrícola Vicente Pires 
mata de galeria, chácaras, 

alterado 

13 
15º 47’ 02’’ S; 48º 

02’ 36’’ W Colônia Agrícola Cana do Reino 
campo úmido, campo limpo, 

plantações 

14 
15º 47’ 08’’ S; 48º 

01’ 58’’ W Colônia Agrícola Cana do Reino 
cerrado sensu stricto, campo 

sujo, capoeira 

15 
15º 47’ 00’’ S; 48º 

01’ 32’’ W Colônia Agrícola Cana do Reino cerrado sensu stricto, alterado 
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PONTO COORDENADAS LOCAL FITOFISIONOMIAS 

16 
15º 46’ 47’’ S; 48º 

01’ 60’’ W Colônia Agrícola Cana do Reino 
mata de galeria, córrego, 

capoeira, alterado 

17 
15º 46’ 21’’ S; 48º 

00’ 38’’ W Cana do Reino/FLONA eucaliptal, campo sujo 

O levantamento da avifauna na Poligonal do SHVP e demais áreas de 

influência registrou 131 espécies distribuídas em 45 Famílias e 17 Ordens (vide Tabela 

da Fauna, no anexo I). A ordem dos Passeriformes foi a mais representativa com 75 

espécies, seguida de Psittaciformes (8 espécies) e Falconiformes (7 espécies). A curva 

acumulativa de registro de espécies mostra um elevado acréscimo de registros a partir 

de 20 horas de esforço de amostragem (Gráfico 8). Este aumento é explicado pela 

forma da amostragem, sendo primeiramente amostradas áreas urbanas, com ambiente 

bem alterado e baixa riqueza de espécies, posteriormente áreas melhor conservadas, 

elevando a riqueza de espécies. 
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Gráfico 8 - Curva acumulativa das espécies de aves registradas na poligonal de Vicente Pires e 
áreas de influência pelo tempo de observação em horas. 
 

Considerando os dados primários e secundários, a lista de aves total para a 

região de influência do empreendimento é de 285 espécies, pertencentes a 62 

Famílias, 21 Ordens (vide Tabelas da Fauna, no anexo I), ou seja, 154 espécies da 

lista do Parque Nacional de Brasília que não foram registradas durante o período de 

observação de campo, apresentam provável ocorrência para o local. 
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Utilizando os critérios de Silva (1995), das 285 aves relacionadas para a região 

de estudo, 17 espécies (6,0%) são essencialmente florestais, 194 espécies (68,0%) 

são semidependentes de ambientes florestais, e 74 espécies (26,0%) são 

independentes de ambientes florestais. Se forem consideradas apenas as 131 

espécies registradas no campo, o percentual de espécies essencialmente florestais é 

menor, entretanto o restante continua equivalente (Tabela 27). 

Tabela 27 - Número e porcentagem de espécies de aves de Vicente Pires e áreas de influência 
(registradas em campo e dados secundários), em relação aos ambientes florestais, segundo 
critério de Silva (1995). 

NÚMERO DE ESPÉCIES 

RELAÇÃO COM 
AMBIENTES FLORESTAIS 

DADOS DE 
CAMPO (%) 

DADOS  

(CAMPO E BIBLIOGRAFIA) (%) 

Independentes 35 26,7 74 26,0 

Semidependentes 93 71,0 194 68,0 

Dependentes 3 2,3 17 6,0 

Total 131 100,0 285 100,0

Considerando a riqueza de espécies por localidade (Tabela 28), o Parque 

Nacional de Brasília apresenta o maior número de espécies, porém, a região do 

córrego Cana do Reino apresentou alta riqueza, com um número razoável de espécies 

endêmicas (Figura 45 e Figura 46) e ameaçadas (Tabela 28), principalmente espécies 

de ambientes abertos (campos e cerrados). A mata de galeria que circunda a região do 

córrego Vicente Pires, apresentou três registros importantes de espécies endêmicas 

Herpsilochmus longirostris (chorozinho-de-bico-comprido), Antilophia galeata 

(soldadinho) e Basileuterus leucophrys (pula-pula-de-sobrancelha). 
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Figura 45 - Bando de Salvatoria xanthops (papagaio-galego) observado no cerrado sensu 
stricto da colônia agrícola cana do reino. Foto: I. P. Faria. 
 

 

Figura 46 - Fruto aberto de Caryocar brasiliense (pequi) comido por Salvatoria xanthops. Foto: 
I. P. Faria. 



 

170 

Tabela 28 - Riqueza de aves, espécies endêmicas, espécies ameaçadas ou bioindicadoras de qualidade ambiental no Distrito Federal, migratórias e 
porcentagem de acordo com o tipo de hábito, por localidade no DF. 

HÁBITO TÍPICO DAS ESPÉCIES2 (%) LOCALIDADE 

 

RIQUEZA 

 

ENDÊMICAS1 

 
AMEAÇADAS OU 

BIOINDICADORAS2

MIGRATÓRIAS2

 CAMPESTRE FLORESTAL AQUÁTICO ANTRÓPICO 

Área Estudada (dados de campo) 131 11 25 2 55,0 34,3 9,2 1,5 

Área Estudada (dados de bibliografia 
e campo) 285 16 63 10 42,6 44,0 12,7 0,7 

Parque Nacional de Brasília 278 14 60 10 42,6 43,7 13,0 0,7 

Vicente Pires 71 3 9 1 39,5 40,8 16,9 2,8 

Cana do Reino 83 8 17 0 73,5 22,9 1,2 2,4 

Jóquei Clube de Brasília 63 6 12 1 79,4 14,3 4,8 1,5 

Parque de Águas Claras 47 0 1 1 51,1 42,6 4,2 2,1 
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Cinco espécies registradas durante este estudo não pertencem à lista de aves 

do Parque Nacional de Brasília: Asio Flammeus (mocho-do-banhado), Anthracothorax 

nigricollis (beija-flor-de-veste-preta), Suiriri islerorum (suiriri-da-chapada), Euphonia 

violacea (gaturano-verdadeiro), Herpsilochmus atricapillus (chorozinho-de-chapéu-

preto) e H. longirostris (chorozinho-de-bico-comprido). 

O bioma Cerrado apresenta 36 espécies de aves endêmicas, aproximadamente 

4,3% da riqueza total para a região (Silva, 1995; 1997; Cavalcanti, 1999; Zimmer et al., 

2001, Macedo, 2002, Silva e Bates, 2002). Durante o levantamento de aves realizado 

na Poligonal de Vicente Pires e áreas de influência, foram observadas 11 espécies 

endêmicas, porém, considerando os dados secundários o número aumenta para 16 

espécies (Tabela 29). 

Das aves relacionadas para a região do Setor Habitacional, 12 espécies estão 

incluídas em algum grau de ameaça de extinção, sendo 7 vulneráveis e 5 quase 

ameaçadas (Tabela 29). Cinco espécies de aves globalmente ameaçadas foram 

observadas durante o levantamento, principalmente as espécies Culicivora caudacuta 

(papa-moscas-do-campo) e Coryphaspiza melanotis (tico-tico-de-máscara-negra), 

ambas típicas de campos limpos e consideradas propensas de extinção (Figura 47). As 

demais espécies não foram registradas durante o levantamento, porém pertencente à 

lista de aves do Parque Nacional de Brasília, apresentam provável ocorrência na 

Poligonal de Vicente Pires e demais áreas de influência. 

De acordo com Bagno e Marinho-Filho (2001), cerca de 30% (134 espécies) do 

total de aves para o DF são consideradas como bioindicadoras de qualidade ambiental 

ou ameaçadas de extinção. Na região da Poligonal SHVP e áreas de influência, 63 

espécies (cerca de 22%) se encontram nesta categoria, sendo que 25 espécies foram 

registradas durante o levantamento (vide Tabelas da Fauna, no anexo I). 
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Figura 47 - Espécie campestre registrada na área de influência da poligonal do SHVP, e 
considerada globalmente ameaçada de extinção (vulnerável): Coryphaspiza melanotis (tico-tico-
de-máscara-negra). Foto: I. P.Faria. 

Foram registradas no SHVP, três espécies introduzidas pelo homem. As 

espécies Columba livia (pombo-doméstico) e Passer domesticus (pardal) são exóticas 

da fauna brasileira. Durante o levantamento, as duas espécies foram registradas em 

grandes quantidades na área da Poligonal, indicando o alto grau de urbanização e 

alteração dos ambientes amostrados. As duas espécies também foram observadas 

nas áreas rurais da Colônia Agrícola de Cana do Reino. 

Dez espécies encontradas na lista (vide Tabelas da Fauna, no anexo I) são 

consideradas migratórias no DF (Bagno e Marinho-Filho, 2001). As espécies Tringa 

flavipes (maçarico-de-perna-amarela) e Stelgidopteryx ruficollis (andorinha-serradora) 

fora registradas durante o levantamento. 

Segundo Bagno et al., (2005), 21 espécies de aves apresentam valor cinegético 

para a população local do DF, pertencentes às famílias Tinamidae, Rheidae, 

Cariamidae, Anatidae, Jacanidae, Columbidae e Cracidae. Outras aves, devido à 

beleza estética ou a capacidade de canto, sofrem a retirada de ovos e filhotes dos 

ninhos para o tráfico de animais e criação doméstica, o que pode constituir numa 

ameaça à conservação local das espécies. 



 

173 

Durante o levantamento de campo, foi observada a ação de “passarinheiros” 

(criadores ou traficantes de animais silvestres) nas áreas do Jóquei Clube de Brasília e 

Colônia Agrícola Cana do Reino, como a utilização de armadilhas para captura ilegal 

de aves (Figura 48) (Internacionational, 2004; IUCN, 2005). 

Figura 48 - Principais ameaças a avifauna local. (a) armadilha de captura ilegal de fauna; (b) 
lixo e entulho; (c) desmatamento na área da colônia agrícola cana do reino; e (d) corte de 
madeira na mata de galeria do córrego valo. Fotos: I. P. Faria. 

 

A B 

C D 
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Tabela 29 - Espécies de aves citadas para a Poligonal de Vicente Pires e áreas de influência e que pertencem a algum grau de ameaça de extinção 
e/ou consideradas endêmicas do Cerrado. 

STATUS4 
FONTE0 NOME CIENTÍFICO1 NOME POPULAR 1 ENDÊMICOS2 HABITAT3 

MMA BIRDLIFE IUCN COLLAR ET AL. 

B  Rhea americana (Linnaeus, 1758) Ema - Cerrado - - QA QA 

B  Nothura minor (Spix, 1825) codorna-mineira END Cerrado VU VU VU VU 

B  Taoniscus nanus (Temminck, 1815) inhambu-carapé END Cerrado VU VU VU VU 

B C Salvatoria xanthops (Spix, 1824) papagaio-galego END Cerrado - - QA VU 

B C Melanopareia torquata (Wied, 1831) tapaculo-de-colarinho END Cerrado - - - - 

 C Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868 chorozinho-de-bico-comprido END Floresta - - - - 

B  Scytalopus novacapitalis Sick, 1958 tapaculo-de-brasília END Floresta - - QA VU 

B  Geositta poeciloptera (Wied, 1830) andarilho END Cerrado VU QA QA - 

 C Suiriri islerorum Zimmer, Whittaker & Oren, 2001 suiriri-da-chapada END Cerrado - - - - 

B C Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818) papa-moscas-do-campo - Cerrado VU VU VU QA 

B  Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816) galito - Cerrado VU VU VU QA 

B C Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823) soldadinho END Floresta - - - - 

B C Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823) gralha-do-campo END Cerrado - - - - 

B C Cypsnagra hirundinacea (Lesson, 1831) bandoleta END Cerrado - - -  

B C Neothraupis fasciata (Lichtenstein, 1823) cigarra-do-campo END Cerrado - - QA QA 

B  Porphyrospiza caerulescens (Wied, 1830) campainha-azul END Cerrado - - QA QA 

B C Charitospiza eucosma Oberholser, 1905 mineirinho END Cerrado - QA QA QA 

B C Coryphaspiza melanotis (Temminck, 1822) tico-tico-de-máscara-negra - Cerrado VU VU VU VU 

B C Saltator atricollis Vieillot, 1817 bico-de-pimenta END Cerrado - - - - 

B C Basileuterus leucophrys Pelzeln, 1868 pula-pula-de-sobrancelha END Floresta - - - - 

0Fonte: (B) bibliográfica, (C) registro em campo.1CBRO (2005).3Silva (1997), Cavalcanti (1999), Zimmer et al. (2001), Macedo (2002). 3Bagno e Marinho-Filho 

(2001). Hábitat: Cerrado refere-se as fitofisionomias abertas (cerrado sensu stricto, campo cerrado, campo sujo, campo limpo, vereda e campo rupestre). Floresta refere-se à 

mata de galeria, mata ciliar, cerradão e ambientes destas formações. 4MMA (2003), Birdlife International (2005), IUCN (2004), Collar et al. (1994). 
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Mastofauna 

Estudos realizados no Córrego Vicente Pires revelaram a presença do 

marsupial Didelphis albiventris (saruê) (Gurgel-Gonçalves et al., 2004) e há registros 

dos roedores Bolomys lasiurus (rato do mato), Oecomys bicolor (rato do mato), 

Calomys expulsus (rato do mato), Calomys tener (rato do mato), Oligoryzomys sp. (rato 

do mato) e Thalpomys sp. (rato do mato) (dados não publicados; Rodrigo Gurgel-

Gonçalves, comunicação pessoal). 

Através das entrevistas realizadas obteve-se o registro de Dasyprocta sp 

(cutia), Cavia aperea (preá), Gracilinanus agilis (Catita), Cerdocyon thous (Cachorro-

do-mato), Tapirus terrestris (anta) e Euphractus sexcinctus (tatu-peludo); porém não 

foram encontrados indícios que comprovassem a presença destas espécies na área. 

Obteve-se registro de Callithrix penicillata (mico-estrela), Hydrochoerus 

hydrochoeris (capivara), Cebus apella (macaco-prego), Mazama sp. (veado) e 

Didelphis albiventris (saruê) através de observação direta. 

A amostragem com redes de neblina foi realizada em três pontos ao longo do 

Córrego Vicente Pires, totalizando 60 horas/redes/dias. Foram capturados 38 

indivíduos pertencentes a 04 espécies (Artibeus lituratus; Sturnira lilium; Glossophaga 

soricina e Platyrrhinus lineatus) (Tabela 30). 

Tabela 30 - Relação das espécies da mastofauna voadora amostrada por ponto de coleta no 
setor Habitacional, ao longo do Córrego Vicente Pires e Samambaia. (S = 4; N = 58; esforço de 
captura = 120 horas.redes.dias). 

ORDEM CHIROPTERA CHÁCARA 
13B 

CHÁCARA  
38 

CHÁCARA 
16B 

CHÁCARA 
89 

FAMÍLIA PHYLLOSTOMIDAE 
SUB-FAMÍLIA PHYLLOSTOMINAE 

Artibeus lituratus X X X  
Platyrrhinus lineatus X  X X 

SUB-FAMÍLIA GLOSSOPHAGINAE 
Glossophaga soricina X    

SUB-FAMÍLIA STURNIRINAE 
Sturnira lilium X X X X 

Além dos estudos realizados através de capturas com redes e armadilhas, das 

entrevistas e do levantamento de dados secundários, o estudo da mastofauna ainda 

apresentou o incremento do estudo da fauna doméstica encontrada na região. Este 

estudo, apesar de não constar do Termo de Referência, foi sugerido pelo Coordenador 
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de Fauna à época, Sr Adilson, para auxiliar ao Órgão Ambiental (IBAMA/DF) no 

levantamento dos canídeos da região de Vicente Pires e da Estrutural, que poderiam 

invadir o Parque Nacional de Brasília. Este estudo foi feito por Médico Veterinário e 

consta do EIA-RIMA apresentado. 

O pequeno número de mamíferos encontrado na área do SHVP se deve, 

obviamente, ao impacto da ocupação humana desordenada na região. Aliado a este 

fato, a “invasão” de cachorros de rua, tanto em Vicente Pires, como na Estrutural com 

conseqüências no Parque Nacional de Brasília, também influencia a ocorrência de 

pequenos mamíferos silvestres na região. Esta situação está no EIA-RIMA 

apresentado (Programas de Monitoramento da Mastofauna). 

Fauna Doméstica 

O levantamento da Poligonal de Vicente Pires e demais áreas de influência 

registrou 12 espécies de animais domésticos distribuídas em 11 Famílias e 07 Ordens 

(vide Tabelas da Fauna, no anexo I). 

O cachorro doméstico (Canis familiaris) e a galinha (Gallus gallus domesticus) 

foram as espécies mais representativas em todas as áreas de estudo, totalizando 

respectivamente 109 e 55 indivíduos avistados no período de amostragem. O Cairina 

moschata (pato doméstico) e o Eqqus caballus (cavalo) vieram em seguida com 37 e 

15 espécimes, sendo que 90% dos cavalos encontravam-se puxando carroça pelas 

ruas das áreas estudadas. A maioria dos patos, assim como das galinhas, encontrava-

se solta, transitando livremente pelas matas. 

Na Vila São José foi encontrado um maior número de cães transitando nas ruas 

e cavalos puxando carroça. E, segundo moradores entrevistados, os habitantes da Vila 

São José estão criando bastante Felis cattus (gato doméstico) com o objetivo de 

predar os ratos que estão em número cada vez mais crescente na região. 

Em todas as áreas foi relatada a presença de cães e gatos parasitados, 

principalmente por pulgas e carrapatos. 

A maioria dos moradores entrevistados vacinou seus animais na campanha de 

vacinação contra a raiva, porém, na Colônia Agrícola Cana do Reino foi diagnosticado 

o atraso desta imunização em alguns cães. A vacinação contra as demais viroses, na 
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maioria das vezes é feita com vacina de má qualidade (comprada em agropecuárias) 

ou simplesmente não é feita. 

Foram observados pombos domésticos (Columba livia) em criações de cativeiro 

ou convivendo intimamente com outras espécies domésticas (vide Tabelas da F). Este 

pombo foi introduzido no Brasil no século XVI como ave doméstica, continuou como tal 

tornando-se, entretanto, parcialmente selvagem, arisco e independente de cuidados 

humanos (Sick, 1997).  

Durante o percurso também foi feito o levantamento da criação em cativeiro de 

animais silvestres na Colônia Agrícola Samambaia (Tinamídeos e Columbiformes) e na 

chácara 111 da Colônia Agrícola Vicente Pires (Psitacídeos). 

Foram analisadas 20 amostras de fezes de Canis familiaris das áreas de 

estudo, e 90% destas apresentou o diagnóstico de Giardia intestinalis ou Toxocara 

canis. 

Segundo levantamento nas clínicas veterinárias Reino dos Bichos e Agropet 

Vivendas, as doenças mais freqüentes que acometem os animais domésticos de 

Vicente Pires são a parvovirose, cinomose e hemoparasitoses. Hepatite, 

provavelmente causadas por Leptospira, são freqüentes em cães da Vila São José. 

Três cães vindos de Unaí-MG com diagnóstico confirmado de Leishmania foram 

atendidos nas referidas clínicas (vide Tabela da Fauna, no anexo I). 

Na região da Vila São José foi observado um cão com mioclonias acentuadas 

na cabeça e membro anterior, sugestivo de sintomatologia nervosa da cinomose. 

Segundo levantamento no Centro de Controle de Zoonoses do Distrito Federal 

e Ministério da Saúde, o Distrito Federal não apresenta casos de raiva em cães desde 

2002 e em gatos desde 2004. Porém, em 2005 foram apresentados 15 casos desta 

doença em bovinos, 16 em eqüinos, 01 em morcego hematófago e 01 em morcego 

não hematófago.  

Bovinos e eqüinos criados de forma extensiva entram freqüentemente nos 

fragmentos contribuindo para a degradação da porção florestal, já que o pisoteio 

excessivo juntamente com o pastoreio de espécies nativas do sub-bosque e a 
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introdução de plantas forrageiras, danifica consideravelmente esse estrato de 

vegetação (Vieira et al., 2003 e Fiszon et al., 2003). Além do gado criado de forma 

extensiva, outros animais domésticos podem invadir e prejudicar a fauna dos 

fragmentos. Segundo Vieira et al. (2003) na cidade de Una (BA), a presença do 

cachorro doméstico parece estar relacionada à menor abundância de algumas 

espécies terrestres de pequenos mamíferos. 

Em fragmentos onde o gado se faz presente, ocorre substancial alteração no 

estrato graminoso devido à substituição de espécies nativas por exóticas, que 

provocam o sombreamento do solo e o desaparecimento de diversas espécies de 

répteis e anfíbios associadas ao folhiço. Além disso, cachorros e gatos predam 

diversas espécies de répteis e anfíbios (Silvano et al., 2003).  

Além dos efeitos devidos da presença física da criação de animais próximos 

aos fragmentos, deve-se considerar, também, os agentes contaminantes 

(estreptococos, coliformes fecais e outros) presentes nas fezes carreadas para os 

cursos de água, podendo contaminar outros animais, alimentos e o próprio homem 

(Fiszon et al., 2003).  

Os sagüis (Callithrix jacchus e Callithrix penicillata), que foram levados para o 

estado do Rio de Janeiro como animais de estimação e que, posteriormente, invadiram 

as florestas locais e tornaram-se potenciais portadores de doenças de origem 

antrópica (herpes, influenza), ou de elementos patogênicos associados aos animais 

domésticos (parvovírus) capazes de devastar populações de primatas e outros 

mamíferos nativos da região (Fiszon et al., 2003).  

O pombo doméstico (Columba livia) começou a criar problemas com a sujeira 

que fazem e com a possibilidade de transmitirem doenças. Estão sujeitos à virose de 

Newcastle (Altman et al., 1997; Benez, 1998; Ritchie, 1995; Ritchie el al., 1994; 

Rupley, 1999) e alguns indivíduos examinados em São Paulo mostraram estar 

infectados pelo protozoário Toxoplasma gondii (Sick, 1997). 
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6.3.1.4. Ecossistemas Aquáticos 

Organismos Planctônicos: 

A água existe no planeta em grande abundância, e, apesar disso, apenas uma 

pequena fração está disponível para o consumo dos organismos vivos. A água doce 

vem a cada ano tornando-se mais escassa em virtude do uso indiscriminado dos 

recursos naturais. Estima-se que esse recurso natural, representa apenas 3,5% da 

água no planeta. Dessa fração mais da metade (68,6%) está aprisionada na forma de 

gelo nos pólos norte, sul e no cume de montanhas de neve eterna. Outra grande 

fração dessa água encontra-se aprisionada em mananciais subterrâneos. A água doce 

disponível de forma direta para os organismos vivos representa cerca de 0,00931% de 

toda água existente no Planeta(Von Sperling, 1995).  

Na região do planalto central Brasileiro, por estar localizada em uma região de 

altitude elevada se comparada com o restante do território, é caracterizada pela 

existência de grande quantidade de nascentes e corpos hídricos de tamanho pequeno 

e intermediário. Essa região engloba parte do Bioma Cerrado, um ambiente singular 

com elevado nível de endemismo de espécies animais e vegetais. Localiza-se 

geograficamente em posição intermediária entre outros grandes biomas brasileiros, 

como os Pampas Gaúchos, o Pantanal Mato-Grossense, a Floresta Amazônica, a 

Caatinga e também a Mata Atlântica.  

Todos esses biomas recebem alguma fração de água originária de nascentes 

localizadas na região do Cerrado brasileiro, uma vez que o Cerrado é drenado por um 

complexo sistema hidrográfico formado pelas cabeceiras das três maiores bacias do 

Brasil (Tocantins/Amazônica, Paranaíba/Paraná e São Francisco). Apesar da 

importância da hidrografia deste bioma, o conhecimento sobre a biota aquática ainda é 

primário, principalmente com relação à diversidade de organismos aquáticos. Existem 

apenas dados gerais sobre estes organismos, como por exemplo, para o filo Rotifera, 

um dos grupos de invertebrados planctônicos mais estudados no Brasil e presentes em 

quase todos os tipos de habitat de água doce. Estes dados indicam uma riqueza de 

176 espécies de Rotifera para os corpos d´água do Centro-Oeste, 32% das espécies 

descritas para o Brasil. Das espécies encontradas no Centro-Oeste, 66 foram recém 

descritas, sendo provavelmente endêmicas (MMA, 1998).  
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As alterações causadas no ambiente aquático, seja por mudanças no clima, 

seja pela ação direta do homem, são refletidas diretamente nas suas características 

limnológicas, que por sua vez acabam influenciando as comunidades aquáticas. Vários 

estudos têm abordado os organismos planctônicos, visto que estes respondem de 

forma relativamente rápida a estas alterações. 

Macroinvertebrados Bentônicos 

O biomonitoramento de corpos hídricos através do uso de macroinvertebrados 

bentônicos é cada vez mais usado e aceito como uma importante ferramenta na 

avaliação da qualidade da água. Embora seja uma ferramenta utilizada desde o início 

do século XX na Europa e na América do Norte, no Brasil esta técnica tem apenas 

algumas décadas e existem poucas publicações de protocolos específicos para a 

coleta de macroinvertebrados em rios tropicais. Na América do Norte, em particular, a 

publicação de Rosenberg e Resh (1993) constitui uma das principais obras sobre o 

tema, sendo uma boa fonte de consulta para os iniciantes no estudo do 

biomonitoramento da qualidade das águas. Por ser uma metodologia de baixo custo e 

de aparato técnico simples, é interessante que se estabeleça um protocolo padrão 

para utilização em riachos nos Países em desenvolvimento, a fim de que estudos 

futuros possam ser comparados, desde que desenvolvidos em áreas de clima e 

geografia semelhantes. Esta metodologia apresenta várias vantagens quando 

empregada em associação à tradicional análise de parâmetros físicos, químicos e 

físico-químicos da água. 

O uso de indicadores biológicos para avaliação da qualidade das águas é 

sustentado também pela legislação dos Recursos Hídricos (Lei nº.9433/97, que institui 

a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos), a qual tem como um de seus preceitos “considerar que a saúde 

e o bem estar dos seres humanos, bem como o equilíbrio ecológico aquático, não 

devem ser afetados como conseqüência da deterioração da qualidade das águas”. 

Desse modo, justifica-se a necessidade de avaliar a condição da comunidade biológica 

para a manutenção da integridade dos ecossistemas aquáticos, a qual pode ser 

definida como a capacidade do sistema em manter a sua biodiversidade natural e os 

processos ecológicos essenciais para seu perfeito funcionamento. Segundo Barbosa et 

al. (1995), os métodos biológicos pressupõem que as atividades antrópicas produzem 

efeitos que afetam a organização e o funcionamento das comunidades naturais, 
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comprometendo, conseqüentemente, a integridade desses ecossistemas. A 

comunidade de invertebrados bentônicos apresenta uma elevada riqueza taxonômica, 

incluindo protozoários, vermes pertencentes a diversos filos, crustáceos, moluscos e 

insetos (adultos e imaturos), entre outros. Devido à sua grande diversidade de 

espécies, a comunidade macrobentônica apresenta diversas formas e modos de vida, 

adaptando-se ao hábitat local, os quais podem ser: fundos de corredeiras, riachos, 

rios, lagoas e represas.  

Segundo Metcalfe (1989) e Brandimarte et al. (2004), algumas das vantagens 

que destacam os invertebrados bentônicos como os mais utilizados nas avaliações de 

efeitos de impactos antrópicos sobre os ecossistemas aquáticos são: 

• constituem um grupo bastante diverso e cosmopolita, sendo 

sensíveis a vários tipos de poluentes e distúrbios físicos 

(processos de erosão e assoreamento, por exemplo); 

• sua coleta é de baixo custo e requer aparelhagem relativamente 

simples e não onerosa; 

• por estarem associados ao sedimento e serem relativamente 

sésseis, permitem: 1) registrar um tempo maior de impactos do 

que a avaliação de parâmetros físicos, químicos e físico-

químicos, servindo como testemunhas tanto de impactos 

recentes como de médio prazo; e 2) associar sua presença ou 

ausência às alterações dascondições de seu hábitat, já que 

estão intimamente associados a eles; 

• presença de espécies com ciclo de vida longo em relação a 

outros organismos, possibilitando um maior tempo de efeitos de 

ações antrópicas sobre a comunidade. 

Ictiofauna 

As interferências antrópicas sobre os ecossistemas aquáticos, tais como 

construção de barragens, uso descontrolado de pesticidas e fertilizantes, destruição de 

florestas (principalmente da vegetação ripária), assoreamento, introdução de espécies 

exóticas, entre outros; ocasionam modificações na estrutura e nos processos desses 

ecossistemas, agindo de forma diferenciada na capacidade de sobrevivência das 

diferentes populações (Menezes, 1996). 
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A comunidade de peixes apresenta grandes vantagens como organismos 

indicadores de integridade biótica. São organismos que ocupam posições no topo das 

cadeias tróficas em relação a outros indicadores de qualidade de água, favorecendo 

assim uma visão integrada do ambiente aquático (Araújo, 1998). A disponibilidade de 

informações sobre a biologia de um grande número de espécies favorece a análise do 

ambiente; além disso, a análise da estrutura da comunidade íctica, sua composição e 

integridade subsidiam a determinação do grau de conservação dos ambientes 

aquáticos. 

A presença de organismos sensíveis a alterações antrópicas é uma condição 

freqüentemente observada em ambientes considerados menos alterados (Karr, 1981). 

Os riachos com boas condições de integridade, como mostra Lyons (1995), possuem 

espécies de peixes nativas de várias classes de tamanho e uma estrutura trófica 

balanceada. No entanto, em ambientes impactados não são observadas espécies 

migratórias e muitas espécies nativas são substituídas por espécies exóticas 

(Welcomme, 1995). 

O presente estudo teve como objetivo identificar os componentes da fauna 

íctica dos córregos inseridos na área do empreendimento e de nascentes relacionadas 

a estes, com capacidade de abrigar comunidades de peixes. Também buscar-se-á 

relacioná-las ao grau de conservação ambiental e fazer uma estimativa das respostas 

destas comunidades a possíveis variações ambientais decorrentes da instalação do 

empreendimento em questão. 

6.3.1.5. Metodologias dos estudos da Fauna Aquática 

Para a seleção das estações de coleta será utilizado o sistema de 

hierarquização de drenagens de Horton. Este sistema já foi empregado em vários 

estudos com comunidades de peixes e reconhecidamente tem significação biológica, 

refletindo as mudanças que ocorrem nas comunidades ícticas ao longo de pequenos 

cursos d’água (Horwitz, 1978; Kuehne, 1962; Lotrich, 1973; Sheldon, 1968). A 

hierarquização se faz da seguinte forma: as cabeceiras recebem ordem 1. a união de 

dois trechos de ordem 1 forma um de ordem 2, a união de dois trechos de ordem 2 

forma um de ordem 3, e assim sucessivamente. A ordem de um trecho não se altera 

com a entrada de um curso d’água de ordem inferior. 
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Organismos Plantônicos 

Utilizou-se uma rede de zooplâncton com malha 68µm. Os pontos de coleta 

foram os mesmos utilizados para a coleta dos macroinvertebrados bentônicos (Figura 

49). Apenas no ponto 6A não foi feita coleta do zooplancton, pois este ponto 

apresentava uma quantidade muito pequena de água, inviabilizando a coleta. Foram 

filtrados 110L de água em cada ponto de coleta. As amostras, com os organismos 

ainda vivos, foram coradas com substância Rosa de Bengala e então a amostra foi 

fixada com formol 4%. Os organismos foram identificados e contados durante as 

análises de todas as amostras, devido à pequena quantidade de indivíduos. 

Para a identificação dos organismos zooplanctônicos foram utilizados trabalhos 

especializados, como os de Pennak (1978); Brandorff et al. (1982); Matsumura-Tundisi 

(1986); Branco (1991); Elmoor-Loureiro (1997) e Smith (2001). 

A diversidade das comunidades planctônicas foi estimada pelos índices de 

diversidade de Shannon-Weaver (H’, em bits/indivíduo) e de equitabilidade de Pielou 

(J) (Brower et al. 1990). 

Macroinvertebrados Bentônicos 

A comunidade de macroinvertebrados bentônicos Foi amostrada em 15 pontos 

de coleta ao longo dos Córregos Cana do Reino, do Valo, Samambaia e Vicente Pires, 

pertencentes à Bacia do Lago Paranoá (Figura 49). 

A amostragem de macroinvertebrados bentônicos foi baseada na metodologia 

da Agência de Proteção Ambiental Norte Americana (EPA), conhecida como EPA 

Rapid Bioassessment Protocol II, porém modificada utilizando redes do tipo Surber e 

D-net (EPA 1996). Primeiramente, foram identificados em cada estação de coleta os 

diferentes microhabitats existentes segundo a classificação: remansos de silte e folhas; 

corredeiras de cascalho e de pedras; macrófitas (não encontradas) e vegetação 

marginal. Para áreas de correnteza foi utilizado o amostrador Surber e para áreas de 

remanso e de vegetação foi utilizada rede em “D” (Figura 50). 
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Figura 49 - Mapa evidenciando os Córregos Cana do Reino, Samambaia, Vicente Pires e 
Vicente Pires, e com demarcação dos pontos de coleta de organismos bentônicos. 

Para toda amostragem foram feitas 3 (três) réplicas – pseudoréplicas - dentro 

de uma área de aproximadamente 50m de distância durante 5 minutos por réplica. 

Grandes pedras e substratos foram levantados e escovados levemente, dentro da rede 

Surber, para desprender a fauna aderida. Além da rede, amostras de sedimento foram 

lavadas em uma rede tipo “D” de malha 500mm, onde folhas, galhos, e outros 

sedimentos foram lavados e descartados. O sedimento restante desta lavagem foi 

preservado em etanol 70%. Todos os organismos foram triados em laboratório ou no 

campo e preservados em etanol 70%. 

  
Figura 50 - Amostradores de macroinvertebrados bentônicos , Surber e Rede de Bentos tipo D, 
respectivamente. 
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Os macroinvertebrados foram identificados e enumerados sob lupas 

estereoscópicas e microscópios óticos com o auxílio de literatura especializada (Merritt 

& Cummings, 1978; Trivinho-Strixino & Strixino, 1995; Epler, 1995). Valores de 

tolerância e grupos tróficos funcionais foram registrados. 

Foram calculados para cada estação de coleta as seguintes estatísticas:  

 riqueza; 

 índice biótico; 

 abundância de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT);  

 riqueza de EPT;  

 taxa de EPT/Chironomidae; 

 porcentagem de Chironomidae; 

 porcentagem de espécies dominantes (EPA 1996, Ncdehnr 1997, 

Mcdep 1996). 

Os organismos classificados como: coletores, filtradores, predadores, 

raspadores, fragmentadores e onívoros segundo a disposição de grupos funcionais de 

alimentação de Merrit & Cummings (1984). 

A taxa de riqueza é a medida mais simples de diversidade. A riqueza é 

calculada através número total de espécies encontrados nas amostras. A riqueza de 

espécie diminui com a queda na qualidade da água, pois as espécies menos tolerante 

a poluição são eliminadas.  

Boas condições de qualidade da água refletem nas comunidades bentônicas 

que apresentam uma distribuição homogênea entre os quatro grupos (Ephemeroptera, 

Trichoptera, Plecoptera e Chironomidae). Em ambientes poluídos a densidade de 

chironomideos, no geral, é muito maior do que a densidade de organismos mais 

sensíveis, ETP, portanto indicando o stress ambiental (EPA, 1989). 

A porcentagem da familia Chironomidae na amostra indica-se o quanto um 

córrego está oligotrófico ou eutrófico. Deste modo, uma amostra com mais de 50% de 

Chironomidae sugere condições eutróficas. Algumas espécies de Chironomidae 

também são tolerantes a metias pesados. Desta forma, a porcentagem de 

Chironomidae aumenta com a queda na qualida de água.  
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Uma comunidade dominada por poucas especies é um indicador de stress 

ambiental. A dominância de espécies maior que 35% sugere presença de poluentes na 

água, entre 23%-35% indica provável presença de poluentes na água, e dominância 

menor que 25% indica boa qaulidade da água (EPA, 1996). 

O índice biótico de família é apropriado para uma avaliação inicial da qualidade 

de águas de rios e córregos. Desta forma, ele pode ser usado prioritariamente em 

Métodos de Avaliação Rápida, pois necessita de pouca replicação, e não necessita de 

outros testes físico-químicos complementares. 

Valores de tolerância variam de 0 a 10 entre as famílias, aumentando com a 

queda na qualidade de água, ou seja, quanto mais próximos os valores de 10 mais a 

família é tolerante aos poluentes orgânicos; e quanto mais próximo de 0 mais sensível 

é a família. 

O índice foi desenvolvido por Hilsenhoff (Hilsenhoff, 1988) para resumir com um 

único valor, as várias tolerâncias da comunidade bentônica. O índice biótico de família 

modificado (IBF) foi desenvolvido para detectar a poluição orgânica e, é baseado no 

índice biótico original (IB), em nível específico, de Hilsenhoff (Tabela 31). 

Os valores da tolerância para cada família foram estabelecidos de acordo com 

sua abundância relativa no Distrito Federal e na Bacia estudada. O IBF indica 

geralmente uma poluição maior em córregos limpos, pois superestima valores de IB, e 

por outro lado, indica menor poluição em córregos muito poluídos por subestimar 

valores de IB. Sendo assim, o IBF é bastante útil apenas em avaliações rápidas de 

campo (RAP protocol assessment), não substituindo o IB em análises mais complexas, 

pois é menos acurado que os índices bióticos em termos de espécies. O IBF 

modificado é mais utilizado para avaliação de presença e concentração de poluição 

orgância, apesar de poder ser aplicado para outroas fontes de poluentes. A fórmula 

para calcular IBF é:  

Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição., 
onde  

Xi = número de individuos do táxon 
Ti = valor de tolerância do táxon 
n = numero total de organismos na amostra  
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Tabela 31 - Avaliação da qualidade de água usando o índice biótico de família (Hilsenhoff, 
1988). 

ÍNDICE BIÓTICO DE 
FAMÍLIA 

QUALIDADE DA ÁGUA GRAU DE POLUIÇÃO ORGÂNICA 

0.00-3.75 Excelente Poluição orgânica improvável 

3.76-4.25 Muito Bom Possível pouca poluição orgânica 

4.26-5.00 Bom Poluição orgânica provável 

5.01-5.75 Razoável Razoável presença de poluentes  

5.76-6.50 Razoavelmente poluído Provável presença de poluentes  

6.51-7.25 Poluído Substancial presença de poluentes 

7.26-10.00 Muito poluído  Poluição orgânica severa 

 
Ictiofauna 

Para coleta da ictiofauna foi utilizado um Protocolo de Avaliação Rápida. Foram 

selecionados, ao longo dos córregos, trechos utilizando o sistema de hierarquização de 

drenagens de Horton (Tabela 32 e Figura 51). As áreas amostradas em cada estação 

cobriram o maior número de variações de condições ambientais, tais como: trechos 

encachoeirados, corredeiras e remansos; áreas sombreadas e expostas; trechos rasos 

e profundos; fundos de lama, de areia, seixos ou blocos. 

A captura dos peixes foi feita com o emprego de peneiras, com dimensões de 

30m de raio e malha e dois milímetros, e redes de arrasto com tamanho, de 3x1 

metros e malha 2mm, ao longo das margens dos riachos, cobrindo um trecho de 

aproximadamente 100m, com duração aproximada de 40 minutos. Nos trechos mais 

profundos foram utilizadas redes de emalhar de área 10x1,5m com 2cm entre nós, que 

permaneceram dentro d’água por 24 horas. A realização de entrevistas com os 

moradores locais foi empregada como metodologia complementar. 

Pelo fato do método da captura elegido não causar a morte dos animais, os 

indivíduos foram contados e pré-identificados no campo e, até 10 indivíduos foram 

coletados de cada espécie como material testemunho. Esses exemplares foram 

fixados em solução formol 10% e, posteriormente, conservados em etanol 70%, 

conforme metodologia amplamente empregada. 
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A identificação foi feita com o uso de chaves para grupos específicos (Britski et 

al., 1986; Britski et al., 1999; Castro et al., 2003; Castro et al., 2004) e o material 

testemunho foi depositado no Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília. 

Tabela 32 - Localização, altitude, hierarquia fluvial (ordem) e data de coleta dos trechos dos 
córregos na área de influencia direta – AID, amostrados para ictiofauna, bacia do Paranoá, DF. 

TRECHO CÓRREGO COORDENADAS ALTITUDE 
(M) ORDEM DATA 

1 Samambaia 15º48’19,7’’S   48º02’48,5’’W 1.138 1 X.2005 

2 Samambaia 15º48’51,1’’S   48º02’35,5’’W 1.150 2 X.2005 

3 Samambaia 15º49’11,0’’S   48º02’16,3’’W 1.103 1 X.2005 

4 Samambaia 15º49’05,8’’S   48º01’55,0’’W 1.099 2 X.2005 

5 Samambaia 15º49’25,4’’S   48º01’58,8’’W 1.138 1 X.2005 

6 Samambaia 15º49’14,5’’S   48º01’14,7’’W 1.095 3 X.2005 

7 Cana do Reino 15º46’56,3’’S   48º02’13,4’’W 1.178 1 XI.2005 

8 Cana do Reino 15º46’44,0’’S   48º01’32,3’’W 1.136 2 XI.2005 

9 Cana do Reino 15º46’51,6’’S   48º00’43,9’’W 1.109 2 XI.2005 

10 Vicente Pires  15º47’51,9’’S   48º00’23,3’’W 1.086 3 XI.2005 

11 Vicente Pires 15º48’59,4’’S   48º00’18,7’’W 1.077 3 XI.2005 

 

Figura 51 - Pontos amostrados nos córregos Samambaia (vermelho), Cana do Reino (laranja) e 
do Vicente Pires (amarelo). 
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6.3.1.6. Resultados 

Organismos Planctônicos: 

Foram amostrados 8 taxa zooplanctônicos, sendo 4 do filo de Rotifera, 2 de 

Cladocera, 2 de Copepoda (um ciclopoida e um calanoida), além de um outro não 

zooplanctônico (larva de insecta). Dentre os organismos zooplanctônicos os nauplios 

de Copepodes, tanto Calanoida quanto Ciclopoida, tiveram altos índices de densidade 

relativa, chegando a 100% nas amostras 2 A e 5B (vide Tabelas da Fauna, no anexo 

I). 

A composição da comunidade zooplanctônica não sofreu variações entre as 

estações amostrais 2 A, 3 A e 4B, e entre as estações 8 A e 5B. Possivelmente pontos 

com condições físico-químicas semelhantes (Tabela 33). 

Tabela 33 - Índice de Similaridade qualitativo de Sorensen, dos pontos amostrados, Vicente 
Pires, Distrito Federal. 

 2A 3ª 4A 5A 7A 8A 9A AB 1B 2B 4B 5B 

2A - 1 0,5 0,33 0 0 0 0 0,5 0,28 1 0 

3A - - 0,5 0,33 0 0 0 0 0,5 0,28 1 0 

4A - - - 0,75 0 0,5 0,8 0,66 0,66 0,66 0,5 0,5 

5A - - - - 0 0,33 0,57 0,75 0,75 0,72 0,33 0,33 

7A - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 

8A - - - - - - 0,66 0,5 0 0,28 0 1 

9A - - - - - - - 0,8 0,4 0,5 0 0,66 

AB - - - - - - - - 0,33 0,44 0 0,5 

1B - - - - - - - - - 0,66 0,5 0 

2B - - - - - - - - - - 0,28 0,28 

4B - - - - - - - - - - - 0 

5B - - - - - - - - - - - - 

Segundo Galkovskaja (1987) e Talling e Lemoalle (1998), o desenvolvimento de 

populações zooplanctônicas está intimamente relacionado com o estado trófico do 

ambiente. O filo Rotifera é considerado por vários autores como indicadoras de 

elevado nível de trofia, tendo em vista a capacidade de ingerir pequenas partículas, 

como material particulado em suspensão e pequenos organismos como bactérias, 
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(Blancher, 1984; Wetzel, 2001; Nogueira, 2001). Nos pontos amostrados, o mais alto 

índice de Rotifera encontrado foi no ponto 1B com 43%, e no ponto 5A , com 22%. 

A maior diversidade das comunidades zooplanctônicas ocorreram nos pontos 5 

(Tabela 34) Os maiores ocorreram nos pontos 1B e 2B com valores de H’= 3,15; 2,49; 

2,44 respectivamente, enquanto as menores ocorreram nos pontos 2 A, 3 A, 7 A, 8 A, 

4B e 5B, ambos com H’= 1. 

Tabela 34 - Riqueza, diversidade (H’) e equitabilidade (J’) dos pontos amostrados, Setor 
habitacional Vicente Pires, Distrito Federal. 
 

PONTO RIQUEZA DIVERSIDADE EQUITABILIDADE 

2A 1 1 1 

3A 1 1 1 

4A 3 2,13 0,71 

5A 5 3,15 0,63 

7A 1 1 1 

8A 1 1 1 

9A 2 1,69 0,84 

AB 3 1,68 0,56 

1B 3 2,49 0,83 

2B 6 2,44 0,4 

4B 1 1 1 

5B 1 1 1 

Segundo Brower et al., (1990) amostragens com um pequeno número de 

repetições tendem a subestimar a diversidade das comunidades. Dessa forma os 

valores de eqüitabilidade tenderão a ser superestimados, o que explica os elevados 

valores de eqüitabilidade observados, apesar da baixa diversidade das comunidades 

zooplanctônicas. 

Macroinvertebrados Bentônicos  

Durante o período amostrado, foram obtidos 1603 organismos, representando 

oito classes, sendo que o principal grupo taxonômico foi o de insetos aquáticos em 

suas formas larvais e adultas. As ordens mais freqüentes foram Diptera, da família 

Chironomidae, Odonata e Trichoptera (vide Tabelas da Fauna, no anexo I). A simples 

observação dos riachos coletados já permitiria inferir que a comunidade bentônica 
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estaria comprometida, visto como, na maioria dos córregos a vegetação marginal 

estava bastante comprometida, o assoreamento era intenso, e foram encontradas 

entradas de esgotos domésticos; fatos que prejudicam muito a sobrevivência de 

espécies mais sensíveis a impactos antrópicos. 

Biomonitoramento da Qualidade da Água 

Estações A e 4B:  

Apesar dos baixos valores, de abundância e riqueza, de EPT estas estações de 

coleta podem ser consideradas umas das menos impactadas, com bons valores de 

riqueza e baixas porcentagens de Chironomideos e Tubificidae (Tabela 35). Esta 

evidência foi confirmada pelo IBF calculado para a estação A (4,73), podendo ser 

qualificada como de boas condições. Por outro lado, fica evidente que esta estação já 

apresenta aporte de efluentes domésticos e retirada de vegetação marginal que pode 

ser o motivo da baixa riqueza de EPT observada. Com relação aos grupos funcionais 

os predadores foram os mais abundantes, provavelmente devido a maior riqueza de 

oferta de alimentos nestes pontos mais preservados (Figura 52). 

Estações 3A e 7A:  

São as estações de coleta mais preservadas, com altos valores de riqueza, 

abundância e riqueza de EPT, além da baixa presença de organimos tolerantes 

(Chironomideos, Chironomii, e Tubificidae). O IBF comprova a boa qualidade de água 

nestas estações. 

Estações 2A, 4A, 5A, 8A, 9A E 5B:  

Estas estações apresentam grande assoreamento das margens e retirada de 

vegetação ripária e, portanto, já se encontra em um certo grau de impacto sobre a 

comunidade bentônica. São estações que apresentam riquezas totais e de EPT 

intermediárias, com maior abundância de organismos tolerantes (Chironimii). O índices 

de IBF confirmam estes dados, qualificando-as como estações de qualidade de água 

razoável (Tabela 36).  
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Estações AB, 1B e 2B:  

São mais poluídas que as anteriores, com alta retirada de vegetação marginal e 

entrada de efluentes domésticos in natura. Os baixos valores de riqueza e abundância 

de EPT demonstram esta poluição nestes pontos. O IBF calculado qualifica estes 

pontos como razoavelmente poluídos (Tabela 36). 

Estações 6A e 0B:  

Foram as estações que apresentaram maior grau de pertubação, com 

baixissimos valores de riqueza e abundancia de EPT e altas densidades de 

organismos tolterantes. A estação 6A aparentemente é a de maior degradação 

ambiental. Este fato fica claro pela alta porcentagem de Tubificidae associada à baixa 

porcentagem de Chironomidae tolerantes que permitem supor a presença de produtos 

químicos na água - que dificultam a presença de artrópodes - tais como inseticidas e 

herbicidas organofosforados, elementos comuns na região de chácaras de Vicente 

Pires. O IBF qualifica estes trechos como muito poluídos. A estação 6A apresentou 

grande número de organismos fragmentadores devido a abundante ocorrência de 

Chironomídeos.  
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Tabela 35 - Análise estatística das estações de coleta da área de AID do Setor Habitacional  Vicente Pires. 

ESTAÇÕES DE COLETA A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A AB 0B 1B 2B 4B 

 

5B 

Riqueza 16 9 42 14 12 3 28 9 10 15 4 13 8 13 9 

Abundância de  EPT 2 16 43 26 22 0 30 18 10 35 0 44 0 5 2 

Riqueza de EPT 2 4 15 12 7 0 16 6 3 8 0 12 0 3 2 

EPT/Chironomidae 0,67 1,33 1,59 0,32 0,61 0,00 2,00 3,00 2,50 0,44 0,00 0,49 0,00 0,28 0,04 

% Chironomidae 11,54 32,43 20,61 54,30 33,64 11,39 19,48 9,52 6,35 27,62 3,42 42,79 81,63 38,30 81,25 

% Tubificidae 0,00 0,00 1,53 0,66 0,93 70,89 1,30 0,00 0,00 9,79 1,71 8,65 2,72 0,00 0,00 

% Dominância 29,00 62,00 35,00 64,00 62,00 90,00 36,00 65,00 63,00 72,00 92,00 74,00 69,00 27,66 67,00 

                
 
 
Tabela 36 -: Valores do Índice Biótico de Família (IBF) e suas respectivas qualificações nas estações de coleta de Vicente Pires. 

ESTAÇÕES DE 
COLETA A 2A 3A 4A 5ª 6A 7A 8A 9A AB 0B 1B 2B 4B 

Valor de IBF 4,73 5,05 4,92 5,41 5,14 7,31 4,92 5,26 5,25 6,19 7,33 6,17 6,02 4,87 

Qualidade da água B R B R R MP B R R RP MP RP RP B 

E- EXCELENTE; B – BOM; R – RAZOÁVEL; RP – RAZOAVELMENTE POLUÍDO; MP – MUITO POLUIDO 
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Estação 7A Estação 8A

 

Estação 9A Estação AB

 
Estação 0B estação 1B Estação 2B

 

Estação 4B Estação 5B

 
 

 
Figura 52 - Porcentagens de grupos funcionais de alimentação em todas estações de coleta. 



 

195 

Ictiofauna: 

A comunidade íctica da Bacia Rio Paranoá é formada por 67 espécies, das 

quais 52 (77,6%) são nativas e 15 (22,4%) exóticas. Entre as nativas, 42 espécies 

ocupam os tributários formadores do lago, 17 distribuem-se no baixo Rio Paranoá, a 

jusante da barragem, e apenas 11 (21%) adaptaram-se às condições do Lago 

Paranoá (Ribeiro et al., 2001). 

Os peixes nativos da Bacia do Rio Paranoá se encontram, principalmente 

distribuídos nas ordens Characiformes (peixes de escamas) representando 57% e 

Siluriformes (peixes sem escamas e de couro) representando 30,6%. Essa 

composição ictiofaunística com dominância absoluta de Siluriformes e Characiformes, 

reflete aquela esperada para riachos não estuarínos da região neotropical (Lowe-

McConnell, 1999; Castro, 1999).  

As famílias Characidae, com 12 espécies (25%) e Crenuchidae, com oito 

espécies (16,6%), são as mais representativas na comunidade. Os gêneros 

Characidium (com oito espécies) e Astyanax (com quatro espécies) apresentam os 

maiores números de espécies. Para a Bacia Platina, a riqueza de espécies do Rio 

Paranoá é relativamente alta quando comparada a outras drenagens de planalto 

(Ribeiro et al., 2001). 

A bacia abriga, ainda, espécies novas e endêmicas. O Pirá-Brasília 

(Sympsonichthys boitonei), um peixe anual, descoberto em 1958 nas veredas do 

Riacho Fundo é um exemplo. Seus adultos, com até 10cm de comprimento, vivem 

apenas um ano, reproduzindo-se nos brejos no início da seca, quando enterram os 

ovos no solo orgânico e úmido desse ecossistema. Durante o pico da seca, os adultos 

morrem, mas seus ovos permanecem protegidos no solo e os filhotes somente 

nesceram quando as chuvas retornam e enchem novamente os brejos. Por isso 

mesmo, os pirás-brasília são muito frágeis e possuem pequenas populações que 

vivem isoladas em pequenas poças, hoje restritas à Reserva Ecológica do IBGE, 

Distrito Federal (Costa, 2002). 

Ribeiro et al. (2001), apresenta também, em estudo realizado na sub Bacia do 

Riacho Fundo a ocorrência de 24 espécies de peixes, distribuídas em 9 famílias e 5 

ordens; sendo, 21 espécies nativas e 3 exóticas (Phallocerus caudimaculatus, Poecilia 

reticulata e Xiphophorus helleri). 
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A fauna íctica dos tributários do lago Paranoá apresenta baixa similaridade 

(30%) em relação às demais comunidades de peixes do Distrito Federal; fato esse 

explicado pelo isolamento dessas comunidades imposto pela barragem do Lago 

Paranoá, local onde se encontrava a antiga Cachoeira do Paranoá (Ribeiro, 1998).  

No Estudo de Impacto Ambiental – EIA (2004) e no Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA (2004) para o parcelamento urbano da Vila Estrutural, o córrego 

Vicente Pires foi amostrado desde sua nascente e apenas uma espécie de peixe foi 

coletada (Phalloceros caudimaculatus). O Guarú, como popularmente é conhecido, 

pertence à ordem Cyprinodontiformes representada por algumas espécies omnívoras 

bastante tolerantes a alterações ambientais. O estudo alerta ainda para a precária 

situação que se encontra o córrego e seu provável desaparecimento; visto as baixas 

capturas e a não ocorrência de espécies nativas, indicando uma grave perda de 

diversidade. 

Mauro César Lambert de Brito em comunicação pessoal (apud Estudo de 

Impacto Ambiental, 2004) relata a ocorrência de oito espécies de peixes (todas 

nativas) em coletas realizadas na década de 80 antes da instalação do loteamento da 

Estrutural. 

Nos córregos Vicente Pires, Cana do Reino e Samambaia, localizados na área 

de influencia direta, foram coletados um total de 953 indivíduos distribuídos em 4 

ordens, 6 famílias e 11 espécies (vide Tabelas da Fauna, no anexo I) e (Figura 53), 

das quais, 7 são nativas (63,6%) e 4 são introduzidas (36,4%). Nenhuma das espécies 

se encontra ameaçada de extinção. 

Descrição das famílias encontradas nos córregos Vicente Pires, Cana do Reino 

e Samambaia (Buckup, 1999; Britski et al., 1986): 

Família Characidae: 

Caracterizaca por ser a com o maior número de espécies, mais 885 (Nelson, 

1994 apud Buckup, 1999), sendo intensamente encontradas em riachos. A maioria das 

espécies é de pequeno porte, sendo conhecidas no Brasil pelos nomes de lambari, 

piquira, piaba e matupiri; entretanto são conhecidas também espécies de maior porte, 

tais como: dourados, piranhas, pacus, tabaranas, peixes-cachorro, entre outros. As 

espécies dessa família geralmente formam o principal conjunto de espécies de meia 

água em riachos de médio ou baixo gradiente vertical, possuem hábitos alimentares 
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muito diversificados (herbívoros, omnívoros, carnívoros) e exploram uma grande 

variedade de habitats. Nos riachos Brasileiros há predomínio de espécies da 

subfamília Tetragonopterinae, representada por peixes de pequeno porte (não 

ultrapassando 10cm de comprimento) que habitam um grande número de ambientes, 

sendo a maioria das espécies omnívoras e muito ativas. 

Família Poeciliidae: 

Possuem aproximadamente 293 espécies em 30 gêneros, ocorrem no leste 

dos Estados Unidos, México, América Central, América do Sul, África e Madagascar 

(Nelson, 1994 apud Buckup, 1999). São conhecidos como barrigudinhos, pela 

ocorrência de fecundação interna. São pequenos e muito comuns nos riachos das 

planícies costeiras; no entanto, ocorrem preferencialmente em águas com pouca 

movimentação, como banhados e pequenas lagoas. É muito comum a lamentável 

ocorrência de espécies alóctones, destacando-se o gupi (Poecilia reticulata). 

Família Callichtyidae: 

Existem cerca de 161 espécies distribuídas em oito gêneros, ocorrendo no 

Panamá e nas bacias da região leste da América do Sul até o nordeste da Argentina 

(Reis, 1996 apud Buckup, 1999). A maioria das espécies é conhecida como limpa-

vidro. Algumas espécies ocorrem em grandes rios e áreas alagadas pobres em 

oxigênio; no entanto, a grande maioria ocorre em pequenos riachos. São bastante 

freqüentes nos riachos das planícies costeiras do sudeste do Brasil bem como nos 

igapós da Amazônia. 

Família Cichlidae: 

É um dos maiores grupos de peixes teleósteos, incluindo cerca de 1.500 

espécies (Kullander, 1996 apud Buckup, 1999). Ocorrem no sul da América do Norte 

até a América do Sul, Antilhas, África, Madagascar, Israel, Síria, costa da Índia e Sri 

Lanka (Nelson, 1994 apud Buckup, 1999). Habitam uma grande variedade de 

ambientes e são muito bem representados em riachos de todas as regiões do Brasil. 

Os ciclídeos são adaptados a ambientes lênticos, sendo por isso, comumente 

encontrados em lagoas marginais, lagos e mesmo em rios nos locais de águas mais 

tranqüilas. Infelizmente, no Brasil há várias espécies exóticas provenientes de diversas 

regiões do Brasil e da África, produzindo efeitos danosos à fauna íctica nativa. 
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Família Pimelodidae: 

É um grupo relativamente grande de bagres de água doce neotropicais, com 

cerca de 300 espécies distribuídas em cerca de 56 gêneros (Nelson, 1994 apud 

Buckup, 1999). Ocorrem desde o sudeste do Texas nos Estados Unidos até o norte da 

Patagônia na Argentina. Esta família compreende formas muito diversificadas, 

algumas diminutas, outras gigantes com mais de 2m de comprimento. Algumas 

espécies são típicas dos ambientes de riachos, enquanto outras ocorrem neles de 

forma oportunista. Nos riachos ocorrem várias espécies adaptadas a ambientes 

torrentícolas, espécies que freqüentam ambientes com baixa e média correnteza e 

com acumulação de folhiço e muitas formas oportunistas (por exemplo Rhandia e 

Pimelodella) que são encontradas em remansos. 

Família Crenuchidae: 

É formada por aproximadamente 68 espécies distribuídas em 12 gêneros. O 

gênero Characidium é o que possui maior diversidade de espécies, com 42 espécies 

válidas, e ampla distribuição na região Neotropical. A grande maioria das espécies 

desta família são formas que vivem predominantemente em riachos com apenas 3 

espécies conhecidas que preferem lagoas. Existem várias espécies de pequeno porte 

que ocorrem próximo à vegetação submersa dos igarapés, entretanto são muito 

comuns em áreas de corredeiras. Habitam uma grande variedade de ambientes nos 

riachos. 
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Figura 53 - Exemplares representativos das espécies de peixes coletadas nos córregos 
Vicente Pires, Cana do Reino e Samambaia. Após o nome científico os respectivos 
comprimentos padrões.  
1)Astyanax gr. scabripinnis, 70,0mm; 2)Bryconamericus sp., 47,2mm; 3)Characidium fasciatum, 44,3mm; 
4)Characidium sp., 79,9mm; 5)Aspidoras cf. fuscoguttatus, 48,7mm; 6)Cetopsorhamdia sp., 36,6mm; 
7)Phaloceros caudimaculatus, a (macho) 24,2mm, b (fêmea) 39,6mm; 8)Poecilia reticulata, a (macho) 
19,5mm, b (fêmea) 27,7mm; 9)Xiphophorus hellerii, a (macho)53,6mm, b (fêmea) 71,2mm; 10)Crenicichla 
britskii, 146,8mm; 11)Tilapia rendali, 80,4mm (fotos pedro de podestà u. de aquino). 

De maneira geral foi baixo o número de espécies coletadas em cada trecho. 

Foi observado um grande número de espécies tolerantes e nenhuma sensível, 

podendo esse quadro ser resultado de uma baixa qualidade da água, da degradação 

dos habitats aquáticos ou da combinação de ambos (Araujo, 1998). 

A presença abundante de Cyprinodontiformes (84,6% dos indivíduos), como 

mostrado no Gráfico 9, caracteriza ambientes degradados (Araujo, 1998). As espécies 

coletadas (P. caudimaculatus, P. reticulata e X. hellerii) são alóctones, ou seja, 

pertencem a outras bacias hidrográficas. Não se sabe ao certo o histórico de 

introdução dessas espécies, no entanto, acredita-se que tenha sido introduzida por 

aquariofilistas (Bastos, 1980). Essas espécies alimentam-se de qualquer recurso 

disponível (omnívoras), aproveitando-se do enriquecimento orgânico da água (oriundo 

do lançamento de esgoto, por exemplo) e, ainda, possuem fecundação interna 
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permitindo, assim, maiores chances de sobrevivência aos alevinos. Esses indivíduos 

podem permanecer nos cursos d’água muito tempo depois que todas as demais 

espécies desaparecem. 

5,8% 8,5%

1,1%

84,6%

Siluriformes

Characiformes

Perciformes
Cyprinodontiformes

 

Gráfico 9 - Porcentagem de indivíduos, por ordem taxonômica, coletados na área de influência 
direta – AID, sub-bacia do Riacho Fundo, DF. 

Araujo (2004) em estudo sobre a ecologia de Aspidoras fuscoguttatus observou 

uma grande plasticidade dessa espécie em termos de microhabitat; incluindo, também, 

um comportamento de respiração aérea em condições de hipóxia. No trecho 5, local 

onde havia um grande acúmulo de lixo e despejo de esgoto domiciliar, pode ser 

observado esse comportamento de respiração aérea por Aspidora cf. fuscoguttatus. 

A estrutura trófica se mostrou pouco balanceada. Foi coletado um grande 

número de espécies tidas como onívoras. A dominância dessas espécies é observada 

em locais onde se evidenciada a degradação da base alimentar; espécies oportunistas 

são mais bem sucedidas que aquelas com hábitos alimentares mais especializados 

(Araujo, 1998).  

No trecho sete todos os indivíduos coletados apresentavam ectoparasitas 

podendo ser ocasionada pelo uso de pesticidas e fertilizantes em plantações de 

hortaliças próximas ao córrego, demonstrando a fragilidade desses indivíduos. A 

presença de indivíduos com deformidades, no trecho 10, pode ser explicada pelo 

mesmo motivo acima mencionado. 

Em síntese, foi possível observar a partir da composição da ictiofauna que os 

córregos na área do empreendimento demonstram uma baixa qualidade da água, se 

encontrando em precário estado de conservação,  
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Dentre os fatores mais importantes que contribuíram para essa situação 

destacam-se: supressão vegetal nas margens dos cursos d’água com conseqüente 

assoreamento e alteração na profundidade; construção de barramentos que 

interrompem o curso natural da água ocasionando, assim, freqüentes mudanças no 

nível e velocidades das águas além de isolar populações; uso de fertilizantes e 

pesticidas em plantações de hortaliças próximas ao córrego, emissão de esgoto e 

deposição de lixo que contribuem com o enriquecimento orgânico da água e 

introdução de espécies exóticas. 

6.3.2. Estudo da Flora 

Neste capítulo as informações serão apresentadas partindo de uma visão 

ambiental regional, de forma sucinta e baseada em dados da bibliografia do Bioma 

Cerrado e da Flora vascular do Distrito Federal. Com esta abrangência procurou-se 

definir as tipologias e a importância deste Bioma na constituição da paisagem 

Brasileira e o conhecimento sobre o catálogo e conservação da flora do Distrito 

Federal. 

A particularização espacial para este relatório foi determina pelas Áreas de 

Influencia Direta e Indireta (AID e AII) do empreendimento em questão. A flora desta 

micro-região foi estuda por meio de imagens de satélite, onde se procurou definir os 

tipos de formação vegetal nativa remanescente que a compõem e a dinâmica de 

ocupação que definiu o atual mosaico de uso e ocupação do solo nesta paisagem. 

Sob um plano de análise mais minucioso, denominado neste estudo como Área 

de Influência Direta do empreendimento foram analisados os remanescentes da flora 

nativa e a utilização/disseminação da flora exótica, onde foram assentadas as 

edificações que constituem Setor Habitacional em estudo. A flora arbórea desta área 

foi investigada por meio inventário fitosociológico. 

6.3.2.1. A Flora do Distrito Federal 

Dentro do domínio do Cerrado a vegetação na área do Distrito Federal é a mais 

amplamente estudada. No Distrito Federal, foram registradas 148 famílias e 3.188 

espécies de plantas. 
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Apesar do Distrito Federal possuir grande quantidade de áreas protegidas, 

áreas onde Leis impedem desmatamentos e outros tipo de ocupação humana, 

considera-se que ainda existem espaços não protegidos e de grande importância 

ambiental.  

Avaliações realizadas recentemente pela UNESCO (2000) quanto à dinâmica 

de ocupação do território do Distrito Federal aponta que mais da metade da cobertura 

vegetal original existente no DF já foi suprimida por alguma atividade humana, 

colocando em ameaça a qualidade ambiental das cidades. 

O processo de construção de cidade é considerado, atualmente, como o 

principal motivo dos desmatamentos ocorridos no Distrito Federal (UNESCO, 2000). 

Os processos de parcelamento do solo devem seguir critérios e limitações que 

viabilizem sua dinâmica sem comprometer a conservação da natureza. 

6.3.2.2. A flora da Área de Influência Indireta 

O diagnóstico da flora das Bacias Hidrográficas do Córrego Samambaia e 

Vicente Pires, incluindo Cana do Reino, foi feito através de consultas à livros 

especializados, interpretação de imagens de satélite, analise de fotografias aéreas e 

incursões em campo. 

Avaliação da Dinâmica da Paisagem e Uso Atual do Solo 

O Distrito Federal vem passando ao longo do tempo por um intenso processo 

de modificação de sua paisagem local, segundo estudo efetivado pela UNESCO mais 

da metade das áreas naturais de Cerrado originalmente existentes no DF já foram 

substituídas por algum tipo de ocupação humana, de modo que atualmente as 

paisagens antropizadas predominam sobre aquelas consideradas naturais. 

A área do SHVP situa-se na bacia hidrográfica do Lago Paranoá, mais 

especificamente na unidade hidrográfica do Riacho Fundo, cabe lembrar que esta 

bacia pode ser considerada a mais crítica em termos da intensidade de ocupação 

dentro do DF, ressaltando-se neste contexto a capacidade suporte do lago quanto ao 

recebimento de cargas orgânicas (eutrofização). 

Originalmente a área deste setor habitacional era ocupada por uma matriz 

homogênea, formada por paisagens naturais, com predomínio das formações 
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campestres, seguidas das formações savânicas lenhosas e por formações florestais 

(matas ciliares) existentes ao longo dos córregos Vicente Pires e Samambaia. 

Atualmente o SHVP encontra-se em fase de consolidação, onde estão sendo 

realizadas obras de infra-estrutura e adequações urbanísticas no sentido de dotar esta 

localidade de melhores condições para a população residente, todavia ainda são 

encontradas na área do setor habitacional chácaras de produção, revelando o caráter 

transitório com relação ao uso das terras. 

O processo de urbanização do Vicente Pires sofre influência direta do caráter 

polarizador de Brasília, assim como do eixo de dinamização urbana proposto pelo 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que se estende da cidade de Taguatinga 

seguindo na direção sul até a cidade do Gama. 

Em função deste processo de ocupação percebe-se que as áreas naturais de 

Cerrado originalmente existentes no SHVP praticamente desapareceram, mais 

notadamente as formações campestres e as formações savânicas lenhosas, todavia 

as formações florestais (matas de galeria) ainda mantêm uma representatividade na 

paisagem desse setor uma vez que estão associadas as áreas de preservação 

permanente definidas no código florestal (Figura 54). 

 

Figura 54 - Paisagem característica da área de estudo: ocupação urbana em meio à vegetação 
nativa do Cerrado. 
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A fim de compreender a dinâmica de ocupação das terras dentro da bacia do 

Riacho Fundo e do SHVP, utilizou-se como referência as informações produzidas na 

publicação Vegetação no Distrito Federal – Tempo e Espaço, produzido pela 

UNESCO, que avaliou a dinâmica de ocupação do território no Distrito Federal ao 

longo de aproximadamente 50 anos a partir da utilização de técnicas de 

geoprocessamento. 

Para a presente análise utilizou-se como subsídio os mapas digitais de uso do 

solo e cobertura vegetal dos anos de 1973, 1984, 1994 e 2001, que foram 

devidamente recortados por meio de procedimentos de intersecção entre os mapas do 

DF, os limites do setor habitacional e da unidade hidrográfica do Riacho Fundo, o que 

possibilitou verificar as informações específicas de uso do solo e cobertura vegetal 

para cada um dos limites anteriormente definidos. 

Os Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição. 

Gráfico 10 e  

Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição. 

Gráfico 11 representam as informações para a unidade hidrográfica do Riacho 

Fundo e do SHVP, respectivamente. 

Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição. 
Gráfico 10 - Gráfico da dinâmica de uso e ocupação do solo da Bacia do Riacho Fundo. 
 

Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição. 
Gráfico 11 - Gráfico da dinâmica de uso e ocupação do solo do Setor Habitacional Vicente 
Pires. 
 
Fitofisionômias Nativas Remanescentes 

O Cerrado como bioma é organizado por Ribeiro e Walter (2008) em várias 

formações vegetais, encontradas de forma heterogênea conforme a estrutura 

geomorfológica da paisagem. Estes são classificados de acordo com suas formações 

básicas em: Florestais – Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão; 

Savânicas – Cerrado sensu stricto, Parque Cerrado, Palmeiral; e Campestres – 

Campo Sujo, Campo Limpo e Campo rupestre; e vegetações associadas a solos 
hidromórficos - Campo de Murundus, Veredas e Brejo.  
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Por meio de observações efetuadas em imagens de satélite, fotografias aéreas 

e em vistorias de campo, identificaram-se fisionomias vegetais remanescentes na área 

de estudo, sendo: Matas de Galeria, Veredas e Campos Limpos Úmidos (brejos). 

Também foi observada a existência de remanescentes de Cerrado sensu stricto 

bastante fragmentados. 

Mata de Galeria 

As Matas que acompanham cursos d’água dos córregos Samambaia e Vicente 

Pires formam corredores fechados − galerias − sobre o leito dos mananciais. Localiza-

se em fundo de vales ou nas cabeceiras de drenagem, é perenifólia e, em geral, 

margeada por vegetação não florestal − savânica ou campestre. Ocorre nas classes 

de solo Câmbico, Podzólico e, principalmente, Hidromórfico (Figura 55). 

 

Figura 55 - Mata de galeria na área de influência direta do estudo. 

A altura média do estrato arbóreo oscila entre 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) 

metros, apresentando cobertura arbórea de 70 (setenta) a 95% (noventa e cinco por 

cento). Contém árvores com pequenas sapopemas ou saliências nas raízes, 

principalmente em locais úmidos. Também abriga diversas espécies epífitas, em 

especial da família Orchidaceae. Mesmo na época mais seca do ano, a umidade 

relativa do ar é alta em seu interior. 
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Em função da variação na altura do nível do lençol freático ao longo do ano, 

estas Matas de Galeria podem ser Inundáveis ou Não Inundáveis. O primeiro subtipo é 

aquele em que a vegetação florestal acompanha um curso d’água estando o lençol 

freático próximo ou sobre a superfície do solo na maior parte dos trechos durante o 

ano todo, mesmo na estação seca. Apresenta longos trechos com topografia bastante 

plana e possui drenagem deficiente. Entre as espécies mais comuns, destacam-se: o 

Cedro (Cedrela odorata), a Pindaíba Preta (Xylopia emarginata), a Canela (Ocotea 

aciphylla) e a Virola (Virola urbaniana). A Mata de Galeria Não Inundável é o subtipo 

em que a vegetação florestal acompanha um curso d’água onde o lençol freático não 

está próximo ou sobre a superfície do solo na maior parte dos trechos durante o ano 

todo, mesmo na estação chuvosa. Apresenta longos trechos com topografia 

acidentada e possui solos bem drenados. Entre as espécies mais comuns, destacam-

se: o Oiti (Licania apetala), a Pata-de-Vaca (Bauhinia rufa), o Pau-de-Tucano 

(Vochysia tucanorum) e a Pindaíba (Xylopia sericea). 

As Matas de Galeria contêm espécies típicas da Floresta Amazônica, da Mata 

Atlântica e da Floresta Meridional. São faixas florestais tropicais úmidas em meio à 

vegetação do bioma Cerrado e que funcionam como importantes repositórios de 

biodiversidade ao servirem como corredores para fauna silvestre, pois fornecem água, 

alimentos e abrigo para os animais que as visitam rotineiramente. 

Os processos erosivos nos solos de Mata de Galeria são contidos pela 

presença da vegetação nativa e da serrapilheira. Uma camada radicular superficial se 

concentra entre os primeiros 30 (trinta) e 50cm (cinqüenta centímetros) e estrutura o 

solo. Nas bordas dos córregos e rios, especialmente em áreas com declividade 

íngreme, a presença da vegetação é particularmente importante para prevenção de 

assoreamentos. 

Essa fitofisionomia foi bastante danificada pelo fogo, apesar dos incêndios 

serem fenômenos freqüentes nos Cerrados circundantes. Em geral, as queimadas 

atingem apenas as bordas das Matas de Galeria. A umidade mais elevada desta 

tipologia é desfavorável a propagação de incêndios. Porém, em função da intensidade 

do fogo, o incêndio pode atingir o interior da Mata de Galeria, o que eleva a taxa de 

mortalidade. 

Cerrado sensu stricto 
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O cerrado sensu stricto é a vegetação savânica que se caracteriza por possuir 

árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, 

evidências de queimadas e situadas em faixas extensas e contínuas em meio à 

camada herbácea predominante graminosa. Os arbustos e subarbustos encontram-se 

espalhados, com algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes, que 

permitem a rebrota após a queima ou corte. Ocorre em Latossolo e pode ser 

encontrado em Cambissolo, Neossolo Quartzarênico e em Plintossolo, todos esses 

com característica ácida, com elevado teor de alumínio e deficiência de nutrientes 

essenciais 

A altura média do estrato arbóreo oscila entre três e oito metros. A densidade 

arbórea nas áreas de Cerrado sensu stricto é bastante variável e é influenciada pelas 

características do solo, como o pH, quantidade de alumínio tóxico, fertilidade e 

profundidade do solo, além da freqüência de queimadas (Figura 56). 

 
Figura 56 - Vista de cerrado sensu stricto na área de influência indireta do estudo. 

Em função da densidade arbórea nas áreas de cerrado sensu stricto, essa 

fitofisionomia pode ser subdividida em: Cerrado Denso, Cerrado Típico e Cerrado 

Ralo.  

Entre as espécies mais comuns nessa fisionomia vegetal, destacam-se: o 

Araticum (Annona crassiflora), a Sucupira Preta (Bowdichia virgilioides), o Pequi 

(Caryocar brasiliense), o Jatobá do Cerrado (Hymenaea stigonocarpa), os Paus Terras 

(Qualea spp.), Ipês (Tabebuia spp.), o Jacarandá (Dalbergia miscolobium), entre 

outras. 
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Essa fitofisionomia é resistente a ocorrência de incêndios − fenômeno 

freqüente nos Cerrados − por possuir espécies que possuem características 

morfológicas adaptadas a esse tipo de evento (Figura 57). 

 
Figura 57 - Passagem de fogo em cerrado sensu stricto, na margem direita da rodovia DF−095 
(Estrada Parque Ceilândia − EPCL). 
 
Vereda 

A Vereda é a vegetação savânica que ocupa espaços brejosos, circundados 

por Campo Limpo, onde existem nascentes ou cabeceiras de cursos d’água, há 

ocorrência de solos hidromórficos − saturados durante a maior parte do ano − e 

predominam renques de buritis (Mauritia flexuosa) e outras formas de vegetação 

típica. Ocorre próximo às nascentes, nas bordas de Matas de Galeria, em vales ou 

áreas planas que acompanham linhas de drenagem mal definidas. 

Os buritis, cuja altura média varia entre doze e quinze metros, não formam 

dossel como na fitofisionomia Palmeiral. Sua cobertura arbórea varia de cinco a dez 

por cento. 

Essa fitofisionomia funciona como local de pouso para avifauna, servindo como 

refúgio, abrigo e fonte de alimento e água, além de local de reprodução para a fauna 

terrestre e aquática. Conforme dispõe a Resolução do CONAMA número 303 de 2002, 

essa fitofisionomia é considerada como Área de Preservação Permanente. 

Campo Limpo Úmido 
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O Campo Limpo é a vegetação campestre que se caracteriza pela ausência 

completa de árvores e predomínio de espécies herbáceas. Pode ocorrer em diferentes 

posições topográficas e em diferentes variações no grau de umidade, profundidade e 

fertilidade do solo. Geralmente, quando em encostas, chapadas, olhos d’água ou 

circundando Veredas e Matas de Galeria, ocupa solos Litólicos, Cambissolos ou 

Plintossolos Pétricos. Quando se apresenta em áreas planas, relativamente extensas, 

contíguas a rios ou inundadas periodicamente, chama-se “brejo” ou “várzea”, 

ocorrendo em solos: Hidromórficos, Aluviais, Plintossolos ou Solos Orgânicos. 

Apresenta variação determinada pela umidade do solo e topografia, 

denominando-se Campo Limpo Úmido quando ocorre em áreas onde o nível do lençol 

freático encontra-se próximo à superfície do solo ou aflora sobre esse, mantendo-o 

encharcado nos dois casos.  

6.3.2.3. A flora da Área de Influência Direta. 

As Colônias Agrícolas Vicente Pires, Samambaia e São José apresentam 

elevado grau de ocupação urbana, situação que causou alterações na cobertura 

vegetal natural e que limita os subsídios para elaboração do diagnóstico da vegetação 

preexistente. Existem poucos remanescentes de vegetação nativa nas chácaras 

parceladas e em suas áreas adjacentes, onde foram introduzidas várias espécies 

exóticas ao Cerrado. Porém, observou-se alguns trechos na área de estudo onde a 

vegetação se encontrava menos alterada, motivo pelo qual foram escolhidos como 

sítios para amostragem no inventário florestal. 

Entre as fitofisionomias existentes nessas Colônias Agrícolas, apenas as Matas 

de Galeria e as Veredas mantiveram parte de suas características florísticas naturais. 

Todavia, a vegetação que margeia os córregos Vicente Pires, Samambaia e afluentes, 

encontra-se alterada em diversos trechos, onde ocorreu a supressão de parte da flora 

ou sua substituição por espécies exóticas àquele tipo fisionômico. Também se observa 

na margem direita da rodovia DF-095, sentido Plano Piloto−Taguatinga, um 

remanescente de Cerrado Típico, que, apesar de ter sido antropizado, está menos 

alterado. 

O conhecimento da vegetação remanescente nas áreas de influência do 

parcelamento de solo, nas Colônias Agrícolas Vicente Pires, Samambaia e São José é 
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fundamental para o atendimento das exigências técnicas e legais do processo de 

licenciamento ambiental, em especial dos preceitos estabelecidos no Decreto nº. 

14.783/93, que dispõe sobre o patrimônio ecológico do Distrito Federal e a 

compensação ambiental, motivo pelo qual se faz necessário executar o levantamento 

florístico na área de influência direta. Esse trabalho, que utiliza diferentes técnicas de 

inventário florestal, também serve para indicar as espécies adequadas para o plantio 

na recuperação de áreas degradadas nessa bacia hidrográfica e definir a 

compensação ambiental. 

Metodologia 

Para identificar as espécies existentes, estimar as preexistentes e caracterizar 

as fitofisionomias remanescentes, foram utilizadas técnicas de inventário florestal, que 

tiveram como parâmetro às condições estabelecidas no item 2.4.2. do Termo de 

Referência para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de 

Impacto de Meio Ambiente – EIA/RIMA, emitido pela Gerência Executiva local do 

IBAMA para o SHVP. 

A metodologia utilizada neste estudo é denominada de Ranking, e consiste na 

distribuição das espécies arbóreas nos pontos amostrados na mata. São locados 

pontos aleatoriamente durante os percursos nas matas e veredas com a anotação das 

espécies identificadas nestes locais. Assim, quanto maior a freqüência de uma dada 

espécie ao longo dos pontos amostrados na mata, melhor “rankiada” segundo o 

estudo. A expressão ranking é utilizada em substituição ao parâmetro freqüência. 

Foram distribuídos 11 trechos de levantamento dendrológico ao longo do 

caminhamento nas matas e veredas dos córregos Vicente Pires e Samambaia. Os 

pontos de observação, durante os trechos, foram demarcados em campo com auxíilio 

de GPS (Garmim ETREX Vista C). O Mapa das Parcelas do Inventário Florístico 

encontra-se no anexo II e a lista de espécies destes ambientes encontra-se no anexo 

I, com destaque para as principais espécies de ocorrência e raridade.  

Por observação geral da área em estudo, in loco e pela imagem de satélite 

disponível no Google Earth, optou-se por executar o inventário florestal em três tipos 

distintos de cobertura do solo, sendo: A - Cerrado sensu stricto, B - Mata de Galeria e 

C - remanescentes de áreas antrópicas, conforme descrito abaixo: 

A - Cerrado sensu stricto 
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Efetuou-se o inventário florestal em uma área localizada na margem direita da 

rodovia DF − 095 (Estrada Parque Ceilândia − EPCL), no sentido Brasília/Taguatinga, 

adjacente à Colônia Agrícola Vicente Pires, onde suas características fisiográficas são 

similares à da área antropizada daquelas Colônias Agrícolas, motivo pelo qual se 

extrapolou os dados para área em que as características savânicas foram degradadas 

(Figura 58, Figura 59 e Figura 60). 

 
Figura 58 - Cerrado sensu stricto onde foram locadas as parcelas do inventário florestal. 
 

 
Figura 59 - Cerrado sensu stricto onde foram locadas as parcelas do inventário florestal. 
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Figura 60 - Remanescente de Cerrado em área próxima à Colônia Agrícola Vicente Pires. 

Locaram-se dez parcelas com dimensões de 20m x 50m (vinte por cinqüenta), 

ao acaso, na área mencionada, conforme Mapa de vegetação e uso do solo (no anexo 

II), coletando as coordenadas planimétricas do ponto central de cada parcela (Figura 

61 e Tabela 37). 

 

Figura 61 - Trabalho de campo mostrando marcação de parcela. 

Todos os indivíduos arbóreos e arbustivos que possuíam altura superior a dois 

metros e meio ou circunferência, medida a trinta centímetros do solo, superior a vinte 

centímetros foram identificados e quantificados nas parcelas, possibilitando estimar a 

freqüência e a abundância dessas espécies, além de destacar aquelas raras, 
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ameaçadas de extinção, exóticas e aquelas consideradas como patrimônio ecológico, 

ou seja, imunes ao corte, conforme dispõe o Decreto Distrital nº. 14.783/93. 

As árvores foram identificadas por meio de suas características morfológicas, 

foram quantificadas por espécie, família botânica e parcela, sendo os dados de campo 

registrados em formulário especificamente preparados para essa finalidade.  

Tabela 37 - Coordenadas em UTM, zona 22 Sul, do centro das parcelas amostradas. 

COORDENADAS PARCELA 

X Y 

P1 819.647 8.252.267 

P2 819.476 8.252.293 

P3 819.335 8.252.420 

P4 819.224 8.252.389 

P5 819.219 8.252.259 

P6 818.140 8.252.677 

P7 817.988 8.252.627 

P8 817.713 8.252.568 

P9 817.645 8.252.168 

P10 818.039 8.252.364 

B - Mata de Galeria 

Estabeleceram-se pontos de amostragens em trechos distintos, onde foram 

efetuados caminhamentos paralelos às margens dos córregos Vicente Pires, 

Samambaia e seus afluentes diretos, oportunidade em que se registraram todos os 

indivíduos arbóreos que possuíam circunferência superior a 20cm de diâmetro, medida 

a 30cm de altura do solo (Figura 62). 
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Figura 62 - Interior da Mata de Galeria do córrego Vicente Pires, na AID de estudo. 

Considerando que os referidos córregos possuíam diversos trechos de suas 

margens alterados, onde até inexistiam árvores, buscou-se alocar pontos de 

amostragem nas áreas menos antropizadas. 

Visando definir a importância das espécies em relação às matas estudadas, 

estabeleceu-se um ranking, que consiste no somatório dos trechos amostrados, 

contendo cada espécie registrada em cada Mata de Galeria amostrada (Figura 63). 
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Figura 63 - Remanescentes nativos de grande porte dentro da Mata de Galeria do córrego 
Samambaia. 
 
C - Remanescentes de Áreas Antrópicas 

Analisando toda área, reconhece-se que apresenta características urbanas, 

onde remanesce pouca vegetação nativa e foram plantadas espécies exóticas ao 

Cerrado estando desta forma bem alterada (Figura 64 e Figura 65). Realizaram-se 

percursos pelas vias principais e secundárias, com objetivo de identificar as principais 

espécies arbóreas e arbustivas existentes, registrando-se aquelas com altura superior 

a dois metros e meio ou circunferência superior a 20cm de diâmetro, medida a 30cm 

do solo. 
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Figura 64 - Indivíduos nativos remanescentes entremeados a indivíduos exóticos a flora 
brasileira em áreas ocupadas nas Colônias Agrícolas. 

 

Figura 65 - Indivíduos nativos remanescentes entremeados a indivíduos exóticos a flora 
brasileira em áreas ocupadas nas Colônias Agrícolas. 
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Parâmetros e Métodos Fitossociológicos de Análise 

Densidade Arbórea - É o valor que apresenta o número total de árvores por 

hectare, onde são incluídas todas as espécies inventariadas. 

Abundância - É a quantidade de indivíduos de cada espécies por unidade 

de área, expressa sob a forma de densidade. A Abundância Absoluta foi 

calculada pela razão entre o número de indivíduos por unidade área, neste 

caso o hectare; e a Abundância Relativa foi calculada pelo número de 

indivíduos de cada espécie dividido pelo total de indivíduos da comunidade, 

multiplicado por 100. 

Freqüência - É o número de parcelas amostradas em que uma espécie é 

encontrada. Sendo que a Freqüência Absoluta é número de parcelas 

amostradas em que a espécie é encontrada, dividido pelo número total de 

parcelas, multiplicado por cem, ou seja, é a relação percentual entre o 

número de parcelas em que determinada espécie ocorre e o número total 

de parcelas amostradas; e a Freqüência Relativa é a freqüência absoluta 

de uma determinada espécie, dividida pela soma das freqüências absolutas 

de todas as espécies, multiplicado por cem. 

Curva Espécie Área - O gráfico Curva Espécie-Área é a técnica que analisa 

a comunidade estudada sob o aspecto qualitativo. Baseia-se na 

observação de números de espécies encontradas na parcela amostral, 

anotando as novas espécies encontradas nas parcelas seguintes, até esse 

dado estabilizar, ou seja, tender ao não aparecimento de novas espécies. 

Quando a curva espécie-área estabiliza ou tende estabilizar, pode-se 

afirmar, em termos qualitativos, que a comunidade inventariada está bem 

representada, ou seja, podem ser determinadas quais espécies compõem 

aquela comunidade. Foi observada a estabilização da curva Espécie-Área 

no intuito de verificar a representatividade das amostras quanto ao aspecto 

qualitativo. A curva Espécie-Área fundamenta-se na observação do número 

de espécies encontradas na parcela amostral, registrando-se as novas 

espécies identificadas nas parcelas seguintes até não serem encontradas 

novas espécies, ou seja, até se estabilizar. 
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6.3.2.4. Resultados 

A - Cerrado sensu stricto 

Registraram-se 809 (oitocentas e nove) árvores e arbustos nas 10 (dez) 

parcelas, pertencentes a 66 (sessenta e seis) espécies, distribuídas em 38 (trinta e 

oito) famílias. Logo se percebe que a densidade aproximada para a área é de 809 

(oitocentos e nove) indivíduos por hectare. 

A espécie mais freqüente foi Stryphnodendron adstringens (Barbatimão) e as 

espécies que apresentam menor freqûencia absoluta, cujo valor é 10%, ou seja, 

ocorreram em apenas uma parcela, são: Aegiphyla lhotzkiana, Brosimum 

gaudichaudii, Couepia grandiflora, Davilla elliptica, Dipteryx alata, Emmotum nitens, 

Eremanthus goyasensis, Erythroxylum tortuosum, Hancornia speciosa, Magonia 

pubescens, Solanum lycocarpum, Tocoyena formosa e Vochysia divergens. 

As espécies mais abundantes amostradas foram: Ouratea hexasperma, Qualea 

grandiflora, Qualea parviflora e Stryphnodendron adstringens, respectivamente com 82 

(oitenta e dois), 77 (setenta e sete), 54 (cinqüenta e quatro) e 48 (quarenta e oito) 

espécimes contabilizadas. 

As espécies menos abundantes, com apenas uma espécime amostrada, foram: 

Aegiphyla lhotzkiana, Brosimum gaudichaudii, Couepia grandiflora, Davilla elliptica, 

Dipteryx alata, Emmotum nitens, Eremanthus goyasensis, Erythroxylum tortuosum, 

Hancornia speciosa, Magonia pubescens, Solanum lycocarpum, Tocoyena formosa e 

Vochysia divergens. 

A curva Espécie-Área elaborada para a amostragem efetuada estabilizou-se 

entre as parcelas seis e sete, quando 98,5% (noventa e oito e meio por cento) das 

espécies foram identificadas, demonstrando haver representatividade no inventário 

florestal executado (Gráfico 12). A primeira parcela registrou trinta e uma espécies, 

valor que ascendeu até a sexta parcela e se manteve nas parcelas sete e oito em 65 

(sessenta e cinco) espécies identificadas. Na parcela nove foi registrada uma nova 

espécie, enquanto na parcela dez identificaram-se apenas espécies amostradas nas 

parcelas anteriores. Isso demonstra que o resultado obtido está em nível satisfatório. 

O aumento do esforço amostral pouco alteraria os dados coletados, pois é cada vez 

menor a probabilidade de ocorrer uma nova espécie. 
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Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição. 
Gráfico 12 - Curva espécie área. 
 
B - Mata de Galeria 
 
Córrego Vicente Pires 

O córrego Vicente Pires na área em estudo compõe-se pelo seu próprio leito e 

pelas águas provenientes de diversas nascentes, distribuídas em Veredas e Campos 

Limpos. Situa-se em terreno com topografia plana. Assim como descrito na 

metodologia adotada, segue a descrição e localização dos trechos (Figura 66): 

o Trecho 1: Mata de Galeria Inundável, em bom estado de conservação, 

com solo coberto por serrapilheira e ausência de cipós. 

o Trecho 2: Mata de Galeria com trechos inundáveis e outros secos, em 

razoável estado de conservação. 

o Trecho 3: Mata de Galeria típica, com inundação próxima ao córrego e 

mais seca quando em sua borda, onde foram registradas espécies 

epífitas junto ao estrato arbóreo. Há canaletas escavadas no solo da 

Mata de Galeria, para onde é drenada a água proveniente de nascentes 

e onde se acumulam resíduos sólidos oriundos das moradias. Essa 

Mata de Galeria limita-se com uma Vereda, onde se observam diversos 

Buritis (Mauritia flexuosa) e que se encontra ameaçada pela 

urbanização. 

o Trecho 4: Mata de Galeria degradada, com pequenos fragmentos 

remanescentes numa área de nascentes, onde é praticada a agricultura 

orgânica há mais de 20 anos. Na Mata de Galeria próxima ao córrego 

existem indícios de ocorrência de incêndios e retirada de madeira. 

Predomina a espécie pioneira Quaresmeira (Tibouchina candolleana), 

de exuberante beleza pela abundante floração roxa. 

o Trecho 5: Mata de Galeria Não Inundável, em terreno íngreme, com 

afloramentos rochosos, cuja estrutura está prejudicada devido à retirada 

de madeira pretérita. Composição florística diferenciada dos demais 

trechos amostrados no córrego Vicente Pires, com ocorrência de 

indivíduos de grande porte, principalmente das espécies Pau Terra 

(Qualea dichotoma) e Mutamba Preta (Luehea candicans). 
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Figura 66 - Trechos amostrados. 

As Matas de Galeria inventariadas apresentam diferentes graus de alteração, 

com trechos perturbados e outros degradados (Figura 67). Em suas bordas e 

adjacências foram plantadas espécies exóticas ao Cerrado, tendo algumas ocupado o 

interior de trechos daquelas matas. Essa fitofisionomia limita-se, em diversos trechos, 

com Veredas e Campos Limpos Úmidos, onde ocorrem afloramentos naturais de água 

(nascentes). Muitas nascentes foram aterradas para ocupação de seu sítio com 

culturas agrícolas e, atualmente, habitações urbanas. 
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Figura 67 – Trecho de mata degradada. Acúmulo de lixo no Córrego Vicente Pires. 

A composição arbórea registrada na Mata de Galeria do córrego Vicente Pires 

constitui-se por 60 espécies, distribuídas em 54 gêneros e 40 famílias. 

As espécies de maior ocorrência foram Tapirira guianensis, Alchornea iricurana 

e Croton urucurana, encontrada em todos os trechos amostrados. Calophyllum 

brasiliensis, Miconia cordata, Tibouchina candolleana, Guarea guidonia e Mauritia 

flexuosa foram registradas em quatro dos cinco trechos amostrados. 

Das quarenta famílias botânicas amostradas, trinta apresentaram apenas uma 

espécie como representante, cinco famílias registraram duas espécies e outras três 

famílias tiveram 03 três espécies identificadas. As famílias Euphorbiaceae e 

Leguminosae-Papilionoideae apresentaram, respectivamente, seis e cinco espécies. 

A importância da família Leguminosa em ambientes de Mata de Galeria do 

Distrito Federal é descrita por diversos autores (Felfili & Silva Júnior, 1992; Nóbrega et 

al., 2004; Silva Júnior, 1999; Silva Júnior et al., 1998). A família Euphorbiaceae é 

descrita por apresentar elevado número de espécies em Matas de Galeria alagáveis 

do Distrito Federal (Walter, 1995; Ribeiro & Walter, 1998; Souza, 2000). 
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Córrego Samambaia 

O córrego Samambaia, na área em estudo, compõe-se em densa rede de 

drenagem situada em terreno com declividade acentuada, onde seu leito principal 

recebe água de seis afluentes diretos. Abaixo, estão descritas as características 

principais dos seis trechos do córrego Samambaia (Figura 68 e Figura 69): 

o Trecho 1: Mata de Galeria alterada pela substituição da flora nativa por 

espécies exóticas ao Cerrado, como Mangueira (Mangifera indica), 

Bananeiras (Musa sp.), Jambo (Eugenia jambo) e outras. Encontraram-

se poucas espécies arbóreas nativas remanescentes da Mata de 

Galeria. 

o Trecho 2: Mata de Galeria suprimida pela ocupação urbana, com 

antropização próxima ao leito do córrego Smamabaia, sendo 

observados espécimes arbóreos de Mata de Galeria em meio a 

espécies exóticas ao Cerrado, tais como: Mogno (Swietenia 

macrophylla) e Sansão-do-Campo (Mimosa caesalpineafolia). 

o Trecho 3: Remanescente de Mata de Galeria com maior diversidade de 

espécies arbóreas e sua dinâmica sucessional conservada, 

apresentando estratos com bosque e sub-bosque. 

o Trecho 4: Mata de Galeria pertencente a um afluente do córrego 

Samambaia, antropizada, onde há afloramentos rochosos e espécies 

arbóreas em terreno íngreme, inclusive Ipê-amarelo (Tabebuia 

serratifolia). 

o Trecho 5: Mata de Galeria conservada na margem direita e degradada 

na margem esquerda. Observaram-se trinta espécies arbóreas, 

predominando a Canela (Cryptocarya aschersoniana). 

o Trecho 6: Mata de Galeria pertencente a um afluente do córrego 

Samambaia, em terreno íngreme, com ocupação urbana na margem. 

Observou-se o corte recente de árvores tombadas, como a Copaíba 

(Copaifera langsdorffii). Identificaram-se vinte e três espécies arbóreas, 

com dossel da Mata variando de quinze a vinte metros de altura. 
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Figura 68 - Trechos amostrados. 
 

 
 

Figura 69 - Interior da Mata de Galeria do córrego Samambaia. 
 



 

224 

A composição arbórea registrada na Mata de Galeria do córrego Samambaia 

constitui-se por 81 espécies, distribuídas em 75 gêneros e 44 famílias. 

A espécie de maior ocorrência foi a Alchormea iricurana, encontrada em todos 

os trechos amostrados. A Cecropia pachystakia e Copaifera langsdorffii foram 

registradas em cinco dos seis trechos amostrados. As espécies Emmotum nitens, 

Nectandra mollis, Inga cylindrica, Tibouchina candolleana, Piper arboreum e Cupania 

vernalis foram identificadas em quatro dos seis trechos amostrados. 

Entre as espécies de maior ocorrência nos trechos amostrados no córrego 

Samambaia, Alchormea iricurana, Cecropia pachystakia, Inga cylindrica, Tibouchina 

candolleana e Piper arboreum são ecologicamente classificadas como pioneiras, 

sugerindo que a ação antrópica na área vem causando modificações na composição 

florística da mata, que passa ser classificada como secundária. 

Na Tabela (anexo I), percebe-se que mais da metade (48) das espécies 

registradas (81) obtiveram registro em apenas um dos trechos amostrados, enquanto 

que dezoito espécies foram encontradas em dois trechos. Outras seis espécies foram 

registradas em mais três trechos distintos. 

As famílias botânicas que apresentaram maior número de representantes 

foram Leguminosae-Papilionoideae e Myrtaceae (5 espécies cada), seguidas por 

Euphorbiaceae, Lauraceae, Leguminosae-Caesalpinoideae e Leguminosae-

Mimosoideae (4 espécies cada). Das famílias restantes, vinte e sete apresentaram 

uma espécie, sete representadas por duas espécies e outras cinco famílias 

representadas por três espécies. 

Estudos de florística em Matas de Galeria do Distrito Federal mostram que as 

Leguminosas é a família dominante em muitos tipos de florestas na América do Sul 

(Richards 1976) e uma das famílias mais importantes nas formações florestais do 

bioma Cerrdo (Goodland 1979). 

As famílias Lauraceae, Myrtaceae e Euphorbiaceae foram citadas entre as 

cinco mais ricas famílias da Mata de Galeria do córrego Taquara (IBGE – DF) (Silva 

Júnior, 2004). 

A família Anacardiaceae tem sido representativa nessas matas principalmente 

devido à freqüência da espécie Tapirira guianensis, amostrada com grande número de 
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indivíduos nas Matas do Distrito Federal (Ratter, 1986; Silva, 1991; Felfili & Silva 

Júnior, 1992; Felfili 1993; Silva Júnior, 1995, Ramos e Walter 1995). 

Este estudo, sobre a composição florística das espécies arbóreas registradas 

nos córregos Vicente Pires e Samambaia, gerou uma lista de cento e doze espécies 

arbóreas, distribuídas entre 98 (noventa e oito) gêneros e 54 (cinqüenta e quatro) 

espécies. 

Em 15 (quinze) Matas de Galeria no Distrito Federal, identificaram-se 446 

(quatrocentos e quarenta e seis espécies). Logo, percebe-se que nas duas matas 

estudadas (córrego Samambaia e córrego Vicente Pires) há quase 25% (vinte e cinco 

por cento) do número espécies, sendo sua totalidade similar às encontradas naquelas 

quinze matas. 

Apesar do acentuado grau de desmatamento na margem dos córregos 

estudados, existem naquelas Colônias Agrícolas diversos fragmentos de Mata de 

Galeria em bom estado de conservação. Dessa forma, devem ser destinados à 

preservação antes que a ocupação da área torne-os pequenos remanescentes, 

insustentáveis, ou inexistentes, como foi observado em outros trechos amostrados. 

Para tanto, é necessária, desde já, a adoção das medidas que estabeleçam limites 

para construção civil na margem dos córregos, em atendimento a legislação que trata 

da matéria. Esta medida certamente beneficiará a própria comunidade residente na 

área em sua maior parte. Aspectos mais específicos sobre estas medidas mitigadoras 

estarão discriminados no tópico referente ao prognóstico. 

As Matas de Galeria são consideradas ambientes ecologicamente sensíveis 

por serem a fisionomia da formação florestal correlacionada a cursos d’água, 

funcionando como barreira física que impede o carreamento de sedimentos e demais 

partículas poluentes para o leito dos corpos hídricos, além de disciplinar, em nível 

local, a infiltração de água no solo e o escoamento superficial no trecho marginal aos 

mananciais. Ainda, essa fitofisionomia abriga mais da metade da biodiversidade do 

Cerrado. 

Não ocorreram espécies desconhecidas pelos profissionais. Na recoberta por 

pastagem foi observada a regeneração natural das espécies nativas e diagnosticada a 

predominância da vegetação exótica atual. 
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6.3.3. Considerações Finais sobre o Meio Biótico 

O Decreto Distrital 14.783 de 1993 no Art. 1 ° declara que estão tombadas 

como Patrimônio Ecológico do Distrito Federal as seguintes espécies 

arbóreoarbustivas: Copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.), Sucupira-branca (Pterodon 

pubescens Benth), Pequi (Caryocar brasiliense Camb), Cagaita (Eugenia dysenterica 

DC), Buriti (Mauritia flexuosa L.f.), Gomeira (Vochysia thyrshoidea Polh), Pau-doce 

(Vochysia tucanorum Mart.), Aroeira (Astromium urundeuva (Fr.All), Engl.) Embiriçu 

(Pseudobombax longiflorum Mart., et Zucc. a. Rob), Perobas (Aspidosperma spp.), 

Jacarandás (Dalbergia spp.) e Ipês (Tabebuia spp.). 

Em seu Art. 2º, o referido documento torna imunes ao corte os espécimes 
arbóreo-arbustivo que apresentam as seguintes características: 

“I - as espécies lenhosas nativas ou exóticas raras, porta-sementes; 

II - as espécies lenhosas de expressão histórica, excepcional beleza ou 
raridade; 

III - as espécies lenhosas em terreno cuja declividade seja superior a 20%; 

IV - todas as espécies lenhosas localizadas em áreas de preservação 
permanente, de reserva ecológica e de instabilidade geomorfológica sujeitas à 
erosão.” 

No parágrafo único, ainda do Art. 2º, é colocado que os espécimes 

contemplados no artigo só poderão sofrer remanejamento em situação de excepcional 

interesse público, com autorização prévia do órgão ambiental responsável. 

De acordo com o documento supracitado, no cerrado sensu stricto foram 

encontrada as seguintes espécie considerada tombada como patrimônio ecológico: 

Aspidosperma macrocarpum (Peroba), Aspidosperma tomentosum (Peroba do 

Cerrado), Caryocar brasiliense (Pequi), Dalbergia miscolobium (Jacarandá-do-

Cerrado), Tabebuia ochracea (Ipê Amarelo), Vochysia rufa e Vochysia thyrsoidea 

(Gomeira).  

As espécies mais abundantes amostradas foram: Ouratea hexasperma, Qualea 

grandiflora, Qualea parviflora e Stryphnodendron adstringens. A primeira espécie é 

conhecida popularmente como Vassoura-de-bruxa, sua polinização é feita por abelhas 

grandes e, possui dispersão zoocórica, ou seja, suas sementes são dispersas no 

ambiente por algum animal, neste caso, por aves. As duas espécies do gênero Qualea 
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são plantas melíferas e possuem dispersão anemocórica, sendo a Qualea grandiflora 

(Pau-terra-grande) polinizada por mariposas e a Qualea parviflora (Pau-terra-roxa) 

polinizada por abelhas grande. Já a Stryphnodendron adstringens (Barbatimão) foi a 

espécie mais freqüente, com 100% de freqüência absoluta, ocorrendo em todas as 

parcelas alocadas. Trata-se de uma espécie tanífera, sendo muito utilizada, também, 

na medicina popular. Sua polinização é realizada por insetos, principalmente abelhas. 

A dispersão de suas sementes é autocórica, e apresenta como dispersão secundária a 

zoocórica, neste caso roedores participam deste processo fazendo a dispersão de 

sementes que já caíram no solo. 

Não foi encontrada, nesta fitofisionomia, nenhuma espécie na lista oficial de 

espécies ameaçadas de extinção do IBAMA. 

Na mata de galeria do córrego Vicente Pires foram identificadas como 

tombadas as espécies: Copaifera langsdorffii (Copaíba), Dalbergia miscolobium 

(Jacarandá), Mauritia flexuosa (Buriti), Tabebuia róseo-alba (Ipê-Branco), e Vochysia 

tucanorum (Gomeira). Foi encontrada a seguinte espécie da flora ameaçada de 

extinção: Dicksonia sellowiana (Samambaiauçu), conforme disposto na Portaria do 

IBAMA nº. 37-N, de 3 de abril de 1992. 

As espécies de maior ocorrência foram Tapirira guianensis, Croton urucurana e 

Alchornea iricurana encontradas em todos os trechos amostrados. Calophyllum 

brasiliensis, Miconia cordata, Tibouchina candolleana, Guarea guidonia e Mauritia 

flexuosa foram registradas em quatro dos cinco trechos amostrados. 

A Tapirira guianensis, conhecida popularmente como Pau-pombo, é utilizada 

para ornamentação. Suas flores fornecem mel para as abelhas e recebe este nome 

por seus frutos serem apreciados principalmente por pombos silvestres, papagaios e 

piriquitos, possuindo assim dispersão zoocórica. Sangra-d’água (Croton urucurana) 

possui dispresão autocórica, e por se estabelecer, quase sempre, muito perto do corpo 

d’água, apresenta uma dispersão secundária ictiocórica, sendo, portanto, já 

constatado o elevado potencial de utilização em plantios pioneiros na recuperação de 

margens degradadas de rios, inclusive por já ter sido constatado seu rápido 

crescimento. 

De acordo com Souza (2003), as espécies Alchornea iricuranae e Calophyllum 

brasiliensis são consideradas como bioindicadores de ambientes alagáveis em meio 
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rural, enquanto que a Tapirira guianensis é bioindicadora de ambientes alagados no 

entorno urbano. 

Já na mata de galeria do córrego Samambaia, as espécies consideradas 

como tombadas, segundo o Decreto Distrital 14.783/93, foram: Aspidosperma 

cylindrocarpon (Peroba), Copaifera langsdorffii (Copaíba), Dalbergia villosa 

(Jacarandá), Pseudobombax longiflorum (Embiriçu) e Tabebuia serratifolia (Ipê-

Amarelo). Foi encontrada a seguinte espécie da flora ameaçada de extinção: 

Swietenia macrophylla (Magno), conforme disposto na Portaria do IBAMA nº. 37-N, de 

3 de abril de 1992. 

A espécie de maior ocorrência foi a Alchornea iricurana, encontrada em todos 

os trechos amostrados. A Cecropia pachystakia e Copaifera langsdorffii foram 

registradas em cinco dos seis trechos amostrados. As espécies Emmotum nitens, 

Nectandra mollis, Inga cylindrica, Tibouchina candolleana, Piper arboreum e Cupania 

vernalis foram identificadas em quatro dos seis trechos amostrados. 

A espécie Copaifera langsdorffii, a copaíba, é descrita entre as mais 

importantes espécies de muitas Matas de Galeria estudadas no Distrito Federal 

(Nóbrega, 2001; Silva Júnior, 1999; Silva Júnior 2004). É recomendada para 

paisagismo em arborização de ruas, além de ser muito utilizada na medicina popular. 

Possui dispersão zoocórica, principalmente por aves, porém, já foi observado que o 

Cebus apella (macaco-prego) também utiliza os frutos de copaíba em sua 

alimentação. 

De acordo com a lista da flora ameaçada de extinção, publicada pelo IBAMA 

em 1992, não existem na área inventariada espécies do bioma Cerrado consideradas 

raras. 

Os resultados supracitados são importantes para auxiliar e indicar quais 

espécies tem maior relevância para aquele tipo de fitofisionomia e ajuda a indicar 

quais as espécies devem ter prioridade e até mesmo no caso de compensação por 

desmatamento conforme previsto no Decreto Distrital Nº 14.783/93. 

A fauna e a flora estão diretamente relacionadas, sendo encontradas diversas 

espécies de animais típicas de ambientes úmidos como a mata de galeria [ex: 

Hypsiboas lundii (perereca), Dendropsophus minutus (pererequinha), Philodryas 
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olfersii (cobra-cipó)] e outras típicas de ambientes mais secos como o cerrado sensu 

stricto [ex: Tropidurus torquatus (calango), Crotalus durissus (cascavel), 

Phacellodomus rufifrons (João-de-pau)]. Foram encontradas também as espécies que 

habitam as áreas de transição entre estas duas fitofisionomias, como por exemplo, 

Bufo schneideri (sapo-cururu), Ameiva ameiva (calango verde). 

Os animais, principalmente as aves, têm um importante papel na dispersão de 

sementes de diversas espécies arbóreas que são classificadas como zoocóricas. Na 

área de estudo foram amostradas espécies da flora (ex: Zanthoxylum rhoifolium, 

Qualea grandiflora e Styrax ferrugineus) que dependem da fauna que costumam se 

alimentar de seus frutos (ex: Pitangus sulphuratus, Gnorimopsar chopi, Columbina 

talpacoti e Ramphastos toco) para dispersão de suas sementes. Ou seja, é todo um 

ecossitema interagindo a flora e a fauna existentes neste ambiente. 

Vale resaltar que quaisquer ações antrópicas influenciam de alguma maneira a 

dinâmica ecológica da formação florestal e animal. Apesar dos distúrbios já 

ocasionados na área de estudo e na vizinhança, a mata de galeria e o cerrado sensu 

stricto apresentaram espécies ameaçadas de extinção e tombadas como patrimônio 

ecológico. 

Deve-se atentar que a mata de galeria é um importante corredor ecológico 

onde a fauna encontra recursos indispensáveis para a sua sobrevivência. Atenção 

especial a essa formação florestal deve ser dada no sentido de manter as funções 

ecológicas desse ecossistema. Portanto ações mitigadoras visando à conservação 

devem ser incentivadas concomitantemente com ações técnicas e para se mitigar os 

impactos ambientais causados por atividades antrópicas é fundamental que se garanta 

a proteção das APP, definidas no Código Florestal (vide Mapa da APP, no anexo II). 
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6.4. MEIO ANTRÓPICO – SOCIOECONÔMICO 

O presente diagnóstico socioeconômico tem por objetivo apresentar um 

conjunto de informações sobre as áreas de influência direta, indireta e sobre a 

poligonal do Setor Habitacional Vicente Pires, seguindo o contexto pré-definido no 

termo de referência para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) deste 

setor, conforme solicitação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA).  

6.4.1. Metodologia 

Para o desenvolvimento deste Estudo foram levantados dados secundários em 

órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), em bancos de dados estatísticos, em 

bibliografias diversas sobre temas relacionados ao assunto, em sites oficiais das 

Administrações Regionais e do GDF, entre outros. Outra forma de obtenção de 

informações para construção do documento se deu a partir de levantamentos 

primários, com visitas às instituições governamentais para entrevistas e levantamento 

de material disponível. Complementarmente, foram realizadas pesquisas de campo 

com enfoque qualitativo e quantitativo, orientadas metodologicamente pela observação 

direta da área e entrevistas semi-abertas junto à comunidade. Todos esses 

procedimentos visaram à construção de amostragem sobre as condições 

socioeconômicas e culturais da população residente no Setor Habitacional Vicente 

Pires. 

Em função das particularidades inerentes aos estudos socioeconômicos, que 

não se restringem a barreiras físicas, como o caso de bacias hidrográficas, o 

tratamento deste diagnóstico envolveu três áreas de influência:  

1. Área de Influência Indireta – Contempla-se o Distrito Federal, no que diz 

respeito à formação do seu espaço urbano, a demanda habitacional reprimida e aos 

impactos deste empreendimento no contexto do quadrilátero; 

2. Área de Influência Direta – Apresentam-se as características 

socioeconômicas e culturais de Regiões Administrativas diretamente ligadas ao 

empreendimento: Região Administrativa III – Taguatinga, Região Administrativa X – 

Guará, Região Administrativa XX - Águas Claras e a Região Administrativa XXV - 
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SCIA Cidade Estrutural, visando contextualizar as áreas vizinhas ao Setor e as 

possíveis relações entre estas áreas.  

3. Área Afetada – Analisa-se o Setor Habitacional Vicente Pires, tema central 

desse estudo. Todos os levantamentos primários e secundários objetivaram 

documentar a situação geral do Setor historicamente, suas necessidades e 

interferências no contexto maior do Distrito Federal.  

6.4.1.1. A Dinâmica Urbana do Distrito Federal – 

Contextualização Histórica 

O Distrito Federal tem um contexto bastante particular na produção do seu 

espaço urbano. Uma única cidade foi prevista de inicio, fruto de um projeto premiado 

em um concurso; as terras da futura capital teoricamente seriam integralmente 

pertencentes ao governo desta capital e à União; um número pré-definido de 

habitantes estava previsto para a ocupação da sua área urbana a ser alcançado ao 

longo de pouco mais de quarenta anos. Estas e outras premissas que serviram como 

ponto de partida para a idealização do espaço da capital foram questionadas ainda 

durante a construção da cidade pela dinâmica populacional promovida por migrantes 

de diferentes partes do País. A organização do território, de todo modo, manteve-se 

sob a direção do Estado que organizou a ocupação em uma tentativa de controlar as 

contradições sócio-espaciais surgidas fora do planejado. Podem ser destacados 

alguns momentos nesta história de ocupação, expansão e acomodação da população 

e edificação de novos espaços habitacionais na Capital Federal. 

Um primeiro momento está relacionado à construção do Plano Piloto de Lúcio 

Costa, quando era edificado o núcleo urbano previsto para abrigar a sede do Governo 

do País. A impossibilidade de abrigar estes trabalhadores em áreas próximas da futura 

sede do poder público do País, levou ao planejamento precoce das cidades-satélites 

pautadas em um modelo polinuclear, ou seja, um centro, o Plano Piloto (Brasília) e as 

cidades-satélites, distantes em média 25 a 30km. As primeiras cidades-satélites, 

primeira nomenclatura utilizada para designar as atuais Regiões Administrativas, 

foram Taguatinga, Sobradinho e Gama, entre 1958 a 1960.  

Até meados dos anos de 1970, foram consolidadas ainda, Ceilândia, Guará I e 

II, Cruzeiro, destinadas a abrigar moradores de invasões e servidores públicos de 
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segundo escalão em áreas nobres como Lago Norte e Lago Sul, muito próximas ao 

Plano Piloto. A principal diferença presente no planejamento e edificação das cidades-

satélites para o centro (Plano Piloto) é que aquelas não receberam o mesmo cuidado 

na implementação de infra-estrutura e serviços. O processo de ocupação ocorreu a 

partir da separação sócio-espacial, também chamada de segregação. As “cidades-

satélites”, ao abrigarem os trabalhadores que em sua maioria, desempenhavam as 

atividades profissionais na área do Plano Piloto acabaram configurando-se como as 

“cidades-dormitórios” dos antigos espaços urbanos brasileiros.  

Cabe ressaltar, que o controle das terras nas mãos do governo do Distrito 

Federal e União permitiram a orientação para novas moradias. A pressão social 

existente fazia com que o governo atuasse como mediador direto na organização das 

tensões e conflitos entre os grupos sociais distintos. Ambientalmente, uma 

preocupação, era a preservação dos recursos hídricos para o abastecimento do Plano 

Piloto. No que concerne à densidade demográfica gerenciada nesse momento pelo 

governo, cumpre destacar que a taxa de migração neste período chegou a 94,2% 

enquanto o crescimento natural foi de apenas 5,8%.  

Entre o final dos anos 1970 até meados de 1980, não houve implantações de 

novas cidades-satélites. Esse período caracterizou-se, portanto, como um vazio de 

políticas públicas de habitação o que favoreceu a formação de inúmeras invasões, 

dentro e fora do Plano Piloto. Paralelamente colaborou para o processo de 

especulação imobiliária nas imediações do quadrilátero do Distrito Federal, 

especificamente no entorno Goiano. Os núcleos urbanos constituídos nesse momento 

acabaram tornando-se municípios. A ação governamental se deu no sentido de formar 

um grupo executivo responsabilizado pela realização de estudos que tinha como 

objetivo básico criar alternativas para extinguir as invasões. Como resultado prático, o 

contingente populacional proveniente dessas áreas ilegais foi absorvido em expansões 

dentro de cidades-satélites já existentes (Guará, Ceilândia, Gama, Sobradinho, 

Taguatinga), e ainda, em Planaltina e Brazlândia (duas cidades que já existiam no 

quadrilátero).  

Nesse mesmo período o Núcleo Bandeirante, área urbana provisória, 

predestinado a desaparecer após a inauguração de Brasília e que abrigava grande 

parte das invasões existentes na Capital, por intensa campanha dos pioneiros, foi 

fixada. Historicamente, os anos de 1980, além dessas movimentações que garantiram 

a permanência do Núcleo Bandeirante demarcaram o fortalecimento dos movimentos 
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sociais comunitários que buscavam melhores condições de habitação nas áreas 

ocupadas provisoriamente no período da construção de Brasília. Muitas áreas 

pioneiras como a Vila Paranoá, e a Vila Planalto, iniciaram então o processo de 

regularização de seus espaços. 

Nesta época, o Brasil caminhava para uma transição política, o fim da ditadura 

militar e entrada da democratização do Estado. Os problemas nacionais eram 

significativos no âmbito econômico, inflações altíssimas e acirramento das tensões 

sociais entre os grupos sociais. O quadrilátero sofria reflexos diretos dessa conjuntura 

nacional e ao mesmo tempo lidava com suas contradições específicas no âmbito da 

segregação sócio-espacial, incluindo a crescente chegada de migrantes em busca de 

melhores condições de vida. Nestes anos a Capital passou por estudos de 

planejamento em que o mais importante foi o Plano de Estruturação Territorial do 

Distrito Federal – PEOT de 1977. No período (1970 a 1980), os números da migração 

começavam a baixar em relação ao período anterior (94,2%), ficando em torno de 75% 

e o crescimento vegetativo chegou a 25% (Tabela 38). 

No final da década de 80, houve um processo de organização sócio-espacial 

do Distrito Federal pautado em uma política de habitação promovida pelo Governo a 

partir da retomada do projeto de criação de novos núcleos habitacionais. Este 

processo de urbanização materializou a edificação de assentamentos urbanos, 

principalmente de baixa renda, em forma de expansões, nas Regiões Administrativas 

existentes e com a implantação de cidades como: Samambaia, Recanto das Emas, 

São Sebastião, Santa Maria, Riacho Fundo I e II, Paranoá e Candangolândia.  

Cabe destacar que algumas dessas cidades existiam como pequenos núcleos 

de habitações remanescentes à construção de Brasília. É o caso do Paranoá e da 

Candangolândia, ambas as localidades que abrigaram acampamentos de empreiteiras 

no passado e que consolidaram-se. Outro caso é o de Samambaia, antes núcleo 

urbano vinculado à cidade satélite de Taguatinga. Todas essas cidades passaram a 

ser denominadas Regiões Administrativas, e foram ocupadas a partir da fixação dos 

pioneiros, inquilinos, moradores de “fundo de lotes” e, muitas vezes, pessoas advindas 

de outras partes do Distrito Federal. O estudo realizado para esta nova fase 

construtiva dos núcleos urbanos foi inspirado no PEOT, o POT – Plano de 

Ordenamento Territorial de 1982.  
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Nessa mesma época (segunda metade dos anos de 1980) cresce a tendência 

de consolidação de áreas residenciais a partir dos parcelamentos irregulares, também 

denominados “condomínios ilegais”. Em sua maioria estes parcelamentos implicaram 

na descaracterização de áreas rurais; apropriação de áreas públicas por “grileiros”, 

provocando uma sucessão de atos ilícitos relativos a terras. Atualmente, as áreas de 

“condomínios” se consolidaram, mudando completamente a paisagem da Capital 

Federal, trazendo, em dadas situações, conflitos e indubitáveis danos ambientais. 

Em relação à densidade populacional das décadas 1980 e 1991, foram 

registradas as menores taxas de crescimento migratório, até então, 33% e, em 

contrapartida um significativo aumento do crescimento vegetativo, da ordem de 67%. 

Entretanto, esta taxa inverteu-se mais uma vez de 1991 a 1996, quando o incremento 

populacional foi de 220.852 e a taxa de migração saltou para 77,5%. Isto implicou em 

aumento de 44,5% em relação ao período anterior (1980 a 1991, de 33%). Em 

compensação ocorreu uma queda significativa no crescimento vegetativo 

considerando o período referenciado quando a taxa de migração de 67% caiu para 

22,5%. (Tabela 38). 

Tabela 38 - Relação crescimento migratório/crescimento natural entre 1960 a 1996. 

PERÍODO INCREMENTO 
POP. 

POPULAÇÃO 
MIGRANTE 

% POPULAÇÃO 
NATURAL 

% 

1960 133.147 133.147 100 0 0 

1960 a 1970 397.328 374.281 94.2 23.047 5,8 

1970 a 1980 639.443 480.002 75 159.441 25 

1980 a 1991 424.159 139.972 33 284.186 67 

1991 a 1996 220.852 171.258 77,5 49.594 22,5 

1996 a 2000 229,200 xx xx xx xx 
Fonte: CODEPLAN - 1991, IBGE – 1996 e 2000. 

A política habitacional voltada para baixa renda iniciada de 1988 a 1994, 

favoreceu a ampla expansão do perímetro urbano de todo o quadrilátero do Distrito 

Federal entre 1991 e 1996 estimulando as migrações. Os dados referentes aos fluxos 

migratórios evidenciam essa afirmativa. A ampliação do perímetro urbano do Distrito 

Federal estava prevista nos planos de ordenamento territoriais, e deveria se dar a 

sudoeste do quadrilátero da capital, conforme orientação do PEOT (1977), entretanto, 

o aumento das cidades existentes com novas áreas de assentamentos ocorreu em um 

período de tempo extremamente curto.  
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Em 1997, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal foi 

aprovado pela Lei Complementar nº. 17 de 1997 pela Câmara Legislativa desta 

Capital. Para este plano foi realizado um estudo prévio verificando as condições gerais 

da capital envolvendo os principais problemas e demandas. Dentre elas foi apontada à 

questão dos recursos hídricos e a necessidade de regularização dos parcelamentos 

ilegais, reforçada a questão do crescimento segundo a orientação prevista.  

Nos últimos anos a taxa de crescimento no Distrito Federal foi de 2,56% a.a. A 

população total da Capital, contabilizada pelo IBGE no censo de 2000 era de 

2.051.146. As projeções futuras, especificamente para o ano de 2010, em se 

mantendo a referida taxa de crescimento, que implica, segundo a CODEPLAN, na 

manutenção do decréscimo da mortalidade infantil seguida da tendência nacional de 

decréscimo da fecundidade e da migração, a população será de 2.544.924 habitantes. 

Isto confere ao período de 1991 a 2010 um índice de crescimento acumulado da 

ordem de 59% em 20 anos (Tabela 39). 

Tabela 39 - População atual e prevista no Distrito Federal 

ANO POPULAÇÃO ÍNDICE DE CRESCIMENTO 
ACUMULADO 

1991 1.601.094 100 

1996 1.821.946 114 

1997 1.832.149 115 

1998 1.879.052 117 

1999 1.927.156 121 

2000 2.051.146 124 

2005 2.242.771 140 

2010 2.544.924 159 
Fontes: IBGE e CODEPLAN, 1991 e 1996. 

A população do Distrito Federal vive predominantemente em áreas urbanas. A 

taxa de urbanização é de 94,6%, sendo apenas 5,4% residentes na zona rural, 

principalmente nas Regiões Administrativas de Planaltina, Sobradinho, Paranoá, 

Gama e Brazlândia, áreas caracterizadas como as de maior predominância rural do 

quadrilátero. 

Até o ano de 2004, a divisão administrativa do Distrito Federal contava com 

dezenove Regiões Administrativas. Praticamente todas as Regiões, nas suas porções 

legais, assistidas por saneamento básico, água potável, energia e telefone. Todas com 
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escolas públicas para ensino fundamental e médio, além da rede privada incluindo 

aquelas RA’s que possuem faculdades como (Guará, Ceilândia, Taguatinga, 

Sobradinho, Gama, entre outras). A rede hospitalar pública também alcança a maioria 

dessas áreas, boa parte com hospitais e todas servidas por postos e centros de saúde 

(Tabela 40). 

Tabela 40 - Distribuição da população e renda no Distrito Federal, por Região Administrativa – 
2000. 

REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS 

POPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA 
POPULAÇÃO NO DF %

RENDA FAMILIAR 
MENSAL (SALÁRIO 

MÍNIMO.) 

I – Brasília 227.988 10,95 32,53 

II – Gama 135.622 6,69 9,04 

III – Taguatinga 248.953 12,18 16,07 

IV – Brazlândia 52.732 2,63 6,50 

V – Sobradinho 112.457 5,56 11,06 

VI – Planaltina 128.805 6,38 6,11 

VII – Paranoá 51.861 2,60 4,60 

VIII – Núcleo Bandeirante 35.023 1,72 18,13 

IX – Ceilândia 380.140 18,87 7,61 

X – Guará 114.853 5,66 20,70 

XI – Cruzeiro 62.737 3,07 24,04 

XII – Samambaia 170.927 8,66 7,64 

XIII – Santa Maria 96.207 4,83 4,99 

XIV – São Sebastião 49.010 2,43 5,30 

XV – Recanto das Emas 56.914 2,86 4,74 

XVI – Lago Sul 32.713 1,56 65,76 

XVII – Riacho Fundo 23.616 1,18 9,81 

XVIII – Lago Norte 29.197 1,41 52,70 

XIX Candangolândia 15.338 0,76 11,36 

Distrito Federal 2.025.093 100 15,00 
Fonte: CODEPLAN/PISEF-DF, LECON e LECON II, 2000 

Ao longo dos mais de 40 anos do Distrito Federal, o adensamento urbano tem 

sido expressivo. Diversas leis e decretos foram utilizados para formalizar a distribuição 

de responsabilidade administrativa sobre o território do Distrito Federal e, atualmente, 

não são mais dezenove e sim vinte e oito Regiões Administrativas. A cronologia de 

criação destas RA’s é a seguinte (Tabela 41): 
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• A Lei n° 4.545/64 estabeleceu a primeira divisão do território do Distrito 

Federal em sete regiões administrativas, cada uma delas com um 

administrador nomeado pelo então prefeito Ivo de Magalhães. Nova 

divisão em doze regiões administrativas com a lei n° 49 de 25 de 

outubro de 1989 e o decreto n° 11.921/89. De 1992 a 1994, mais sete 

RA’s foram estabelecidas pelas leis n° 348/92, n° 467/93 e n° 510/93 e 

os decretos n° 14.604/93 e n° 15.046/93, as leis n° 641/94, n° 643/94, 

n° 620/94, n° 648/94, e decretos n° 15.516/94, n° 15.515/94, n° 

15.441/94, n° 15.513/94, passando a totalizar dezenove regiões 

administrativas. Em maio de 2003, foram criadas mais quatro regiões 

administrativas com a lei n° 3.153 e em dezembro do mesmo ano, mais 

uma, pela Lei n° 3.255 de 29/12/2003. Em 2004 instituiu-se as últimas 

pelas leis Lei n° 3.315 de 27/01/2004, Lei n° 3.314de 27/01/2004, Lei n° 

3.527 de 03/01/2004 e Lei n° 3.435 de 31/08/2004. Perfazendo o total 

de vinte e oito Regiões Administrativas, sendo a maioria constituída por 

cidades dormitórios.  

Tabela 41 - Regiões Administrativas do Distrito Federal Conforme Lei de Criação. 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS LEGISLAÇÃO 

RA - I Brasília Lei n° 4.545 de 10/12/1964 

RA - II Gama Lei n° 4.545 de 10/12/1964 

RA - III Taguatinga Lei n° 4.545 de 10/12/1964 

RA – IV Brazlândia Lei n° 4.545 de 10/12/1964 

RA - V Sobradinho Lei n° 4.545 de 10/12/1964 

RA -VI Planaltina Lei n° 4.545 de 10/12/1964 

RA - VII Paranoá Lei n° 4.545 de 10/12/1964 

RA - VIII Núcleo Bandeirante Lei n° 049 de 25/10/1989 

RA – IX Ceilândia Lei n° 049 de 25/10/1989 

RA - X Guará Lei n° 049 de 25/10/1989 

RA – XI Cruzeiro Lei n° 049 de 25/10/1989 

RA - XII Samambaia Lei n° 049 de 25/10/1989 

RA - XIII Santa Maria Lei n° 348 de 04/11/1992 

RA - XIV São Sebastião Lei n° 705 de 10/05/1994 

RA - XV Recanto das Emas Lei n° 510 de 28/07/1993 

RA - XVI Lago Sul Lei n° 643de 10/01/1994 

RA - XVII Riacho Fundo Lei n° 620 de 15/12/1993 

RA - XVIII Lago Norte Lei n° 641 de 10/01/1994 
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REGIÕES ADMINISTRATIVAS LEGISLAÇÃO 

RA - IX Candangolândia Lei n° 658 de 27/01/1994 

RA - XX Águas Claras Lei n° 3.153 de 06/05/2003 

RA - XXI Riacho Fundo II Lei n° 3.153 de 06/05/2003 

RA - XXII Sudoeste/Octogonal Lei n° 3.153 de 06/05/2003 

RA -XXIII Varjão  Lei n° 3.153 de 06/05/2003 

RA - XXIV Park Way Lei n° 3.255de 29/12/2003 

RA - XXV SCIA Lei n° 3.315 de 27/01/2004 

RA - XXVI Sobradinho II Lei n° 3.314de 27/01/2004 

RA - XXVII Jardim Botânico Lei n° 3.435 de 31/08/2004 

RA - XXVIII Itapoã Lei n° 3.527 de 03/01/2004 

6.4.1.2. Parcelamento Ilegais 

A justificativa para as distâncias entre os núcleos urbanos pautou-se na 

necessidade da preservação dos mananciais de abastecimento de Brasília, ou seja, a 

preservação dos mananciais que compõe a bacia do Paranoá. De todo modo, o 

formato ocupacional resultou em problemas de segregação sócio-espacial e em custos 

de diferentes ordens: dotação de serviços públicos e privados, qualidade e preços do 

transporte urbano, empregos, valor da terra e aluguéis, especulação imobiliária, entre 

outros.  

É possível afirmar, por meio desta análise, que as políticas habitacionais 

adotadas no quadrilátero privilegiaram historicamente a população de baixa renda. A 

compra de imóveis por parte da população considerada de maior renda, ficou 

reservada a linhas de crédito publicas e privadas, as incorporadoras e também a 

iniciativas de órgãos públicos em criar imóveis funcionais, muitas vezes vendidos aos 

funcionários. Todavia, com as dificuldades de acesso e os altos custos principalmente, 

não foram suficientes para atender a demanda reprimida. 

Este fato e o oportunismo de alguns, abriu portas a diferentes tipos de 

especulação: o repasse de imóveis reservados à população de baixa renda por esta 

mesma população a outros de poder aquisitivo maior favoreceu o avanço do fenômeno 

da especulação imobiliária de terras públicas e privadas. Complementarmente, o 

fenômeno da “grilagem” de terras no quadrilátero; a transformação de terras rurais e 

urbanas sem prévia investigação de possibilidades de abastecimento público, 
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alocação de infra-estrutura pública, integração da malha viária, entre outros pontos 

começaram a pontuar toda a área do Distrito Federal e entorno. 

Tais situações fizeram com que se realizasse uma Comissão de Inquérito 

Parlamentar (CPI), denominda de CPI da Grilagem, na Câmara Legislativa do Distrito 

Federal. Fato que, até o momento, contribui apenas para mostrar o quão confusa são 

as questões das titulações e irregularidade das terras da Capital Federal e o quanto de 

oportunismo há na grilagem das mesmas. 

Este contexto enquadra-se em duas formas distintas de crescimento urbano: 

de um lado a formal, estabelecida por políticas habitacionais pontuais privilegiando os 

moradores com renda inferior a cinco salários mínimos e cinco anos de moradia 

comprovada, sem nunca ter sido proprietário de terras na Capital. De outro, as 

ocupações informais, caracterizadas pela delimitação e edificação de inúmeros 

condomínios ilegais, muitas vezes, em áreas particulares ou mesmo públicas, por 

aquela demanda que necessitava de moradia, mas sem condições de pagar os 

valores estabelecidos pelo mercado imobiliário. 

Uma vez, estes parcelamentos existindo e demonstradas ações pouco 

controladoras pelos órgãos estatais, desde a década de 90, a atitude política tem sido 

de encontrar viabilidades legais para legitimar essas moradias e incorporá-las à malha 

urbana oficial, mesmo que estas não obedeçam aos critérios de restrição da área em 

que estão situadas. 

Este fato veio trazer o ônus de prejudicar áreas de conservação ambiental 

(parques, reservas, áreas de relevante interesse ecológico) uma vez que as 

edificações e demais infra-estruturas notadamente urbanas contribuem direta ou 

indiretamente para o desequilíbrio ambiental. Em sua maioria essas ocupações 

ocorreram à margem de qualquer tipo de planejamento governamental, demandando 

serviços (energia, água, esgotamento sanitário, rede de águas pluviais, entre outros) 

não previstos para aquelas áreas. 

Além disso, a questão fundiária é apontada como um problema para a 

regularização desses parcelamentos irregulares, sobretudo porque nem todas as 

terras são claramente definidas como de propriedade do GDF e da União. De acordo 

com estudo desenvolvido por Maciel (2002) há cinco classificações básicas relativas à 

proliferação dos condomínios no Distrito Federal: 
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1. Terras dependendo de processo judicial de usucapião; 

2. Terras particulares invadidas e parceladas pelo invasor, com falsificação de 

documentos. Dependem de decisão judicial; 

3. Terras públicas invadidas e parceladas (desapropriadas). Regularização 

depende de solução compatível com a lei de licitação de terras publicas. 

4. Terras desapropriadas em comum, com parte de ocupação irregular. 

Depende de acordo entre as partes no judiciário. 

5. Terras em fase de desapropriação. Dependem de decisão judicial e 

recursos financeiros para consolidar a desapropriação e a regularização. 

No sentido de dirimir essas problemáticas territoriais da ilegalidade dos 

parcelamentos a solução proposta pelo Governo do Distrito Federal consiste na 

criação de novos setores habitacionais com a incorporação de vários loteamentos em 

cada um deles. Essa regularização dos parcelamentos possibilita o reconhecimento 

das áreas urbanas informais, sua inserção no planejamento urbano e implantação dos 

serviços de infra-estrutura básica. Dentre os espaços cotados para esse tipo de 

ordenação proposta pelas medidas governamentais estão: Boa Vista, Tororó, 

Meireles, Grande Colorado, Dom Bosco, Jardim Botânico, São Bartolomeu, Taquari e 

Vicente Pires. 

Do ponto de vista ambiental, no documento "Contribuições dos órgãos 

ambientais para a revisão do PDOT/DF 1997-2009", considera-se que o diagnóstico 

da demanda habitacional deverá mostrar que as áreas disponíveis nas zonas urbanas 

do atual PDOT extrapolam as demandas reais de áreas para construção de novas 

habitações, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. A adoção dos 

instrumentos previstos pelo Estatuto das Cidades, de combate aos estoques 

especulativos, corresponde à garantia de cumprimento das funções sociais e 

ambientais da propriedade. Uma vez que estes parcelamentos existem desde a 

década de 1990, a estrutura governamental tem procurado encontrar viabilidades 

legais para legitimar essas moradias e incorporá-las à malha urbana oficial.  

São inúmeros os problemas a serem equacionados frente a questões como a 

da ocupação ilegal. Dentre eles destacam-se a proteção dos mananciais, das recargas 

de aqüíferos, a recuperação das áreas degradadas, o replantio nas áreas 

desflorestadas, a preservação, conservação e manejo das unidades de conservação e 

o tratamento dos afluentes das áreas ocupadas apresentam-se como os 

condicionantes para o abastecimento da população com água de qualidade. Os 
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critérios para a localização de novos núcleos urbanos e sobre o adensamento de 

áreas existentes, apontados por órgãos de planejamento do Distrito Federal como 

alternativas ao seu desenvolvimento urbano, norteiam-se pela influência que essa 

urbanização exercerá sobre o contexto regional, RIDE (Região Integrada de 

Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal) e região Centro-Oeste, e por 

medidas e escalas que satisfaçam os parâmetros de preservação de Brasília como 

Cidade-Capital. 

6.4.1.3. Situação Socioeconômica Geral do Distrito Federal 

Para o ano de 2004, a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), 

afirma que a população urbana é de 2.096.534 habitantes, dos quais 51,9% são 

mulheres e 48,1% são homens. O total de domicílios é de 563.195, chegando a um 

número médio de 3,7 pessoas por domicílio. Entre os residentes no Distrito Federal, 

24,6% têm até 14 anos de idade, 68% encontram-se na faixa de 15 a 59 anos, e 7,4% 

da população têm 60 anos ou mais.  

Considerando as Regiões Administrativas criadas, a maioria possui água 

potável e energia; grande parte possui também infra-estrutura asfáltica e muitas delas 

já possuem esgotamento sanitário, algumas com estação de tratamento. Cabe 

destacar que nos últimos 10 anos houve significativo avanço nessa implantação de 

esgotamento sanitário pelas cidades do Distrito Federal (incluindo as mais antigas e as 

recentes). O mesmo ocorreu na construção de estações de tratamento de esgoto. 

Estas ações minimizaram o despejo de água servida, in natura, em córregos, rios e 

represas como o Lago Paranoá. 

Lamentavelmente, apesar das melhorias em termos de saneamento básico, os 

inúmeros parcelamentos ilegais, e até assentamentos legalizados, formam bolsões de 

áreas sem infra-estrutura. Tal fato abre espaços a ações prejudiciais à natureza e à 

população em geral com a descontrolada perfuração de poços tubulares profundos. O 

que pode implicar em riscos de superexploração do manancial e contaminação das 

águas subterrâneas pela inadequada utilização de fossas. A interferência do poder 

público para dotação de inúmeros serviços exige também a emergência de 

regularização destes espaços. Apesar dos esforços, o processo ainda é lento e as 

ações públicas, mesmo sem a regularização, estão voltadas principalmente para a 

solução dos transtornos de trânsito, com execução de obras nas malhas viárias de 
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maior risco e na alocação de água potável, até mesmo para controle na forma de uso 

dos recursos hídricos.  

O mesmo pode-se dizer em relação a escolas públicas para ensino 

fundamental e médio, a maioria das RA mais recentes ainda não possuem este tipo de 

serviço. Por outro lado, esse dado não se confirma em relação ao ensino superior nas 

seguintes RA’s: Guará, Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, Gama, 

Sudoeste/Octogonal e Águas Claras. Atualmente, a mais precária RA é a de Itapoã, 

com inúmeras carências urbanas e uma grande população de renda baixa.  

Em termos de renda familiar, há concentração e desigualdade no contexto 

sócio-espacial do Distrito Federal. As maiores rendas familiares mensais em salários 

mínimos, no ano de 2000, estavam distribuídas respectivamente nas áreas do Lago 

Sul (65,76), Lago Norte (52,70) e Brasília (32,53). Na faixa intermediária estão 

Cruzeiros (24,04), Guará (20,70), Núcleo Bandeirante (18,13) e Taguatinga (16,07). 

Formando um terceiro grupo com faixa salarial maior que dez salários mínimos estão 

Candangolândia (11,36) e Sobradinho (11,06). As demais RA’s têm renda média 

abaixo de 10 salários mínimos, sendo que o Paranoá e o Recanto das Emas se 

destacam com rendas inferiores a quatro salários mínimos.  

6.4.2. Áreas de Influência Direta 

6.4.2.1. Histórico de Criação das Regiões Administrativas de 

Taguatinga, Guará, Águas Claras e Estrutural 

As cidades-satélites foram previstas por Lúcio Costa como cidades-dormitório, 

necessárias somente dez anos após a inauguração de Brasília e com população em 

torno dos vinte mil habitantes. No entanto, segundo o histórico da Administração 

Regional de Taguatinga, as invasões aumentavam da noite para o dia, causando 

preocupação às autoridades, principalmente pela possibilidade de inviabilizarem o 

planejamento da Nova Capital. Em conseqüência disto, Taguatinga foi fundada em 05 

de junho de 1958, antes mesmo da inauguração de Brasília (Plano Piloto) e 

representou a primeira manifestação do propósito de deter as "invasões" que se 

formavam no Plano Piloto. A Cidade Livre (mais tarde Núcleo Bandeirante) 

predestinada a desaparecer quando inaugurada a Capital, já demonstrava sinais de 

saturação com invasões.  
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As primeiras distribuições de lotes em Taguatinga levaram ao alojamento de 

mais de quatro mil pessoas na nova cidade em dez dias e todos receberam seus lotes 

com um documento de direito a ocupação. O saneamento se deu por meio de fossas e 

rede provisória de água potável. O transporte viário para os deslocamentos foi 

viabilizado em uma rede de transportes públicos regular e disponibilizado um posto 

para a assistência médica aos primeiros habitantes. Com seis meses estavam em 

funcionamento escolas, hospitais e as casas para professores. Os primeiros 

loteamentos para moradias tiveram suas construções edificadas em madeira.  

A Região Administrativa de Taguatinga foi instituída vinte anos depois pela Lei 

n.º 49/89 e do Decreto n.º 11.921/89, fixando o seus limites físicos. Desde sua criação, 

Taguatinga sofreu algumas expansões territoriais, bem como teve limites geográficos 

reduzidos algumas vezes. Um dos exemplos desses desmembramentos da área de 

Taguatinga são as atuais Regiões Administrativas de Ceilândia, Samambaia e 

recentemente, Águas Claras. A região também sofreu consideráveis perdas territoriais 

em sua área rural destinada à produção agrícola.  

Taguatinga, atualmente é considerada uma importante área comercial dentro 

do Distrito Federal, com inúmeros serviços, procurados por moradores de outras RA’s 

e até mesmo de outras partes do País. É a nona renda familiar e per capita do Distrito 

Federal de acordo com a I Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD 2004). 

Mais adiante será caracterizada pormenorizadamente a situação socioeconômica 

desta cidade. 

O Guará é outra importante Região Administrativa vizinha ao SHVP e que está 

vinculada administrativamente à área. O processo de edificação do Guará se deu no 

final dos anos de 1960 com o intuito de abrigar trabalhadores do Setor de Indústria e 

Abastecimento (SIA), pessoas retiradas das invasões, núcleos provisórios (como 

Núcleo Bandeirante) e servidores públicos. Foi indubitavelmente uma iniciativa 

pioneira e diferenciada do modelo polinuclear vigente e o objetivo era alocar os 

trabalhadores nas proximidades de seus locais de trabalho, visando assim uma maior 

comodidade evitando os longos deslocamentos.  

Segundo o histórico apresentado pela Administração Regional do Guará, as 

primeiras residências surgiram por meio do projeto "mutirão da casa própria". 

Paralelamente, o trabalho pioneiro da Sociedade de Habitações de Interesse Social 

(SHIS), iniciou a construção de mais três mil casas, que somadas àquelas do mutirão, 
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constituíram o núcleo inicial do Guará I. Essa área identificada como Guará I foi 

instalada em regime precário, visto que havia escassez no abastecimento de água e 

não havia energia elétrica.  As unidades residenciais em sua maioria eram muito 

pequenas (possuíam quarto e sala) e eram geminadas, em compensação eram de 

alvenaria um material pouco utilizado nas outras RA’s constituídas a partir da simples 

concessão dos lotes.  

A expansão do Guará se deu em direção ao Setor Residencial Indústria e 

Abastecimento (SRIA) e ao Núcleo Bandeirante, ou seja, na direção Sul da cidade. O 

objetivo dessas expansões era atender aos funcionários públicos transferidos para 

Brasília com os novos ministérios, além de comerciários inscritos da SHIS. A 

inauguração oficial se deu em 02 de março de 1972, a partir do Decreto nº 2.356/73. 

Já a Administração Regional que compõe o Guará I, o Guará II e o SRIA (Setor 

Residencial Indústria e Abastecimento) se deram com o advento do Decreto nº 11.921 

em outubro de 1989. 

No final de 1989, a área da cidade foi expandida de 8.130 Km² para 39.000 

Km², com inclusão do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), Terminal de 

Transporte Rodoviário e Cargas (STRC), Setor de Oficinas Sul (SOF Sul), Carrefour, 

Parkshopping. A partir de então, a denominação oficial de Setor Residencial Indústria 

e Abastecimento (SRIA) foi alterada para Região Administrativa do Guará. 

De núcleo urbano criado como um modelo de conjunto habitacional para a 

baixa renda, hoje o Guará concentra uma parcela significativa de classe média, fruto 

da mobilidade social ocorrida na região. Muitas das pessoas pertencentes a 

populações de rendas mais baixas comercializaram seus lotes e outras famílias 

mudaram-se do local por terem melhorado suas condições socioeconômicas. De 

acordo com dados da PDAD (2004) o Guará é a sétima renda domiciliar e per capta 

entre as Regiões Administrativas do Distrito Federal. 

A procura por imóveis no Guará se deu, também, pelo fato de estar localizada 

nas proximidades do Plano Piloto (Brasília), apenas doze quilômetros de distância, em 

média. A conseqüência disto é que hoje a cidade tem o metro quadrado dos imóveis 

cotados como um dos mais caros do Distrito Federal. De acordo com dados da 

Administração Regional do Guará, um lote de 200m² com uma casa simples não é 

vendido por menos de R$ 90 mil reais, ou R$ 450 reais por metro quadrado. As casas 

originais da época do mutirão, construídas pela SHIS, estão dando espaço a sobrados 
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e condomínios de famílias com maior poder aquisitivo. O tamanho dos terrenos chega 

a no máximo 360m².  

A Região Administrativa XX – Águas Claras, não estava prevista como Região 

Administrativa no PEOT (1977), mas como um projeto a ser localizado ao longo da 

EPTG. A lei nº 385, de 16 de dezembro de 1992 (DODF de 17.12.1992), autorizou a 

implantação de Águas Claras, na Região Administrativa de Taguatinga - RA III e 

aprovou simultaneamente o Plano de Ocupação da área. Acredita-se que ali seja um 

local privilegiado em termos de localização, com condições de se estruturar uma nova 

área core dentro do Distrito Federal. Foi considerado em estudos como sendo o centro 

de áreas mais ocupadas do Distrito Federal, ligando os dois complexos urbanos já 

caracterizados – Plano Piloto (Brasília) e Taguatinga. Esse mesmo sistema faz a 

ligação com as rodovias Federais em direção ao Sul e ao Leste.  

Águas Claras foi concebida, portanto, com os propósitos de congregar 

empreendimentos comerciais e estabelecimentos públicos, centros universitários 

descentralizados de Brasília, desta forma minimizando gastos com transporte, 

evitando congestionamentos, criando novo pólo de serviços e trabalho para a 

população moradora da região. Assim, de acordo com esta perspectiva, Águas Claras 

constitui um elemento fundamental na configuração da estrutura urbana que se 

delineia para o Distrito Federal, assegurando a continuidade urbana: um centro 

metropolitano complexo para acolher as contribuições do futuro desenvolvimento das 

áreas residenciais, de lazer, comércio e serviços. O que permite prever que o "centro 

histórico", localizado no Plano Piloto, em curto espaço de tempo, não terá capacidade 

de absorver novas atividades. 

O projeto de implementação foi iniciado na década de 1990, porém, não 

vigorando a descentralização de funções em um primeiro momento, mas sim a partir 

da construção de conjuntos residenciais verticalizados, alguns com mais de vinte 

andares. Cooperativas de servidores públicos e grandes construtoras passaram a 

investir em Águas Claras. A localidade tornou-se uma alternativa para aquisição de 

casa própria por parte da classe média do Distrito Federal, embora, sem plena 

aceitação de início.  

Atualmente, possui centro universitário localizado na região, serviços voltados 

para educação (escolas de ensino fundamental e médio e escolas de línguas), um 

comércio local crescente e prédios residenciais, configurando-se como um espaço em 
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construção. A população habitante pertence à classe média da sociedade, sendo 

indicada como a sexta renda familiar e per capta do Distrito Federal. Um dos 

privilégios da área é por possuir uma estação do metro passando pelo local. O status 

de Região Administrativa foi recebido pela Lei n° 3.153/03. 

A Cidade Estrutural, por sua vez, tem sua origem atrelada a barracos, de 

madeira e papelão, construídos por catadores de lixo instalados próximos ao Aterro 

Sanitário Controlado do Distrito Federal, por muito tempo denominado de lixão, situado 

nos limites do Parque Nacional de Brasília. A explosão demográfica da área, apesar 

de existirem moradores desde antes da construção do lixão, é fato recente e data da 

metade da década de 1990. 

Entre 1994 e 1995, o espaço ocupado pela chamada “Invasão da Estrutural”, 

por deliberação governamental, foi implantada uma política de “terra-arrasada”. A 

vegetação nativa de cerrado foi destruída a fim de dar espaço para um setor de 

serviços voltados para pequenas indústrias. A não implementação deste projeto de 

imediato deu espaço para a construção dos barracos e da consolidação de um núcleo 

informal de habitação com crescimento desenfreado.  

No levantamento realizado para o EIA/RIMA da estrutural, afirma-se que a 

população que veio habitar a localidade era composta de inquilinos nas RA de 

Ceilândia, Candangolândia e principalmente, Taguatinga. 

Inúmeras foram as tentativas de retirada desses moradores da área da 

Estrutural em função dos problemas ambientais gerados pela proximidade do Parque 

Nacional de Brasília e pela contaminação dos mananciais de água, mas o movimento 

pela moradia não cedeu e a invasão não apenas manteve-se como seguiu o processo 

de expansão. 

A precariedade absoluta de água e energia dessa ocupação desordenada e os 

questionamentos quanto ao comprometimento de mananciais aqüíferos tributários da 

bacia do Lago Paranoá, as ameaças a manutenção do Parque Nacional de Brasília, a 

localização contra-indicada para área residencial – às margens de uma pista de alta 

velocidade, conhecida como Via Estrutural - são problemáticas diagnosticadas desde 

o princípio, difíceis de resolucionar, mas insuficientes para interromper o processo de 

consolidação da área. Hoje a “Invasão da Estrutural” é a Região Administrativa XXV. 

Uma área com necessidades básicas em termos de infra-estrutura urbana e com uma 
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das populações de mais baixa renda situadas nas proximidades do Setor Habitacional 

Vicente Pires.  

6.4.2.2. Dinâmica Populacional e Urbana 

O Setor Habitacional Vicente Pires encontra-se nas proximidades de cidades 

em pleno processo de urbanização, como Águas Claras e Cidade Estrutural e entre as 

Regiões Administrativas de Taguatinga e Guará (Figura 70). Uma região de contrastes 

sociais e com processos históricos de implantação bastante diferenciados. 

 

Figura 70 - Vista panorâmica da Região Administrativa de Taguatinga. Fonte: Portal Oficial do 
Governo do Distrito Federal – Administração Regional de Taguatinga – III. Acesso em Fev. 
2006. 

Assim, para efeito de melhor clareza na apresentação dos dados populacionais 

e infra-estruturais das cidades que compõe a área de influência direta ao Setor 

Habitacional Vicente Pires, Taguatinga e Guará, uma análise separada até o ano de 

2004 é descrita a seguir. 

O Gráfico 13 apresenta o crescimento populacional de Taguatinga de 1960 a 

2000 e no caso do Guará de 1970, década de sua criação até 2000. Verifica-se que 

ambas as cidades, incluindo o Distrito Federal como um todo, só cresceu durante este 

tempo. O Guará sofreu pequenos decréscimos populacionais em alguns períodos, 

certamente relacionados às retiradas de populações que viviam em invasões nesta 
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região. A mesma relação é observada em Taguatinga, cuja área foi desmembrada em  

RA VII Ceilândia no início de 1980 e RA XII Samambaia no final da década de 1990. 

De um modo geral, Taguatinga não parou de crescer. Surgiram novas projeções 

habitacionais verticalizadas, pequenas áreas de expansão consolidaram-se e outras, 

já estão planejadas para construção. No caso do Guará, ao longo de sua história, o 

espaço urbano também sofreu alterações, não só pelo aumento das projeções 

verticais, como das horizontais, com a criação do chamado Guará II e a formação do 

Conjunto Habitacional Lúcio Costa, no final da década de 1980, em sua maior parte, 

formado por edifícios residenciais (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13 - Crescimento Populacional das Regiões Administrativas e Taguatinga e Guará em 
Relação ao Distrito Federal – 1960-2000. 

A Tabela 42 apresenta os números populacionais das cidades de Taguatinga e 

Guará ao longo dos anos de 1960 a 2000, detalhando com maior precisão os dados 

do Gráfico 13. Pelos números é possível perceber que Taguatinga, criada em 1959, 

chega a 1960 com 26.111 habitantes e o Guará, em 1970 inicia sua existência com 

uma população pouco maior que Taguatinga à época de sua criação, 27.147 

habitantes.  

Esses dados evidenciam a constante demanda por habitação na nova Capital, 

fruto do crescimento populacional em menor escala, mas principalmente da 
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quantidade de migrantes que chegavam de diferentes partes do País e viviam de 

aluguel ou em invasões na Cidade Livre (Núcleo Bandeirante), em Brasília (Plano 

Piloto) e mesmo em Taguatinga. Ambas as cidades continuaram a crescer ao longo 

das duas décadas seguintes, e o Guará, que passou por expansão no final da década 

de 1980, chega em 2000 com população de 115.385 habitantes, pouco menos que a 

metade da população de Taguatinga. Do total da população de Taguatinga, em 2000, 

43.575, apenas 160 vivem na sua área rural e no Guará, a totalidade da população 

vive na área urbana (115.385).  

Tabela 42 - Evolução Populacional das Regiões Administrativas de Taguatinga e Guará e 
Distrito Federal de 1960 a 2000 (hab). 

ANO DISTRITO FEDERAL TAGUATINGA GUARÁ 

1960 127.204 26.111 - 

1964 250.716 65.947 - 

1970 534.146 109.383 27.147 

1979 1.029.848 195.534 89.554 

1980 1.076.935 252.963 85.116 

1989 1.503.959 273.335 97.826 

1991 1.601.079 213.764 97.374 

1995 1.814.860 236.760 105.650 

1996 1.816.001 199.019 102.913 

2000 2.051.146 243.575 115.385 
Fonte: Anuário Estatístico do Distrito Federal - CODEPLAN, 1977, 1996, 2002 – IBGE 1996. 

De acordo com o Anuário Estatístico do Distrito Federal (2001), a área total da 

RA Taguatinga é de 121,55Km², dos quais 91,37Km² pertencem à área rural e 

30,18Km² a área urbana, onde se concentra a maior parte de sua população. Percebe-

se que a área rural tem sido cada vez mais descaracterizada transformando-se em 

área urbana devido a parcelamentos ilegais ou por iniciativas do governo. A título de 

exemplificação dessas políticas governamentais, cabe destacar a desapropriação de 

áreas rurais de Taguatinga para a construção de Samambaia em fins da década de 

1980. O Guará, por sua vez, possui área total de 45,46km², dos quais 10,23Km² é área 

urbana e 35,23Km² área rural. Na porção rural do território dessa RA estão contidas 

todas as áreas de Unidades de Conservação (Reservas, Parques etc). Atualmente, 

Taguatinga ocupa 11% do total da área do Distrito Federal e Guará 5%. 

A taxa de crescimento populacional anual destas cidades em 2000 foi de 

2,43% para Taguatinga e Guará 2,95%, números inferiores ao do Distrito Federal 
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como um todo que foi de 3.01%. Porém expressivas para o País, cuja taxa é pouco 

mais que 1%. 

O surgimento da cidade Águas Claras e da Cidade Estrutural geram novo 

incremento populacional para a porção sudoeste do Distrito Federal, apontado desde o 

Plano Estrutural de Ordenamento - PEOT, escrito em 1977, como eixo favorável ao 

adensamento urbano e implementação de um novo eixo de descentralização 

econômica na Capital, tendo como centro maior, Taguatinga (Figura 71).  

 

Figura 71 - Vista panorâmica da Região Administrativa de Águas Claras. Fonte: Portal Oficial 
do Governo do Distrito Federal – Administração Regional de Taguatinga – III. Acesso em fev. 
2006 

Em desacordo com essas orientações iniciais, Águas Claras como já foi 

destacado anteriormente, tem se configurado pelo predomínio de unidades 

habitacionais verticalizadas desde o início da década de 90. A PDAD apresenta, em 

2004, uma população de 43.623 habitantes nesta nova RA, compondo cerca de 2,1% 

da população total do Distrito Federal, com idade média de 28,2 anos e 48,0% dos 

habitantes nascidos do Distrito Federal. (PDAD, 2004) 

A Cidade Estrutural, de acordo com Estudo de Impacto Ambiental realizado 

para a área, em 1993 contava com 393 famílias residentes (1.610 pessoas) 

cadastradas, das quais 37% trabalhavam como catadores de lixo. Em 2003, a 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (SEDUH-DF) contabilizou 6.188 
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unidades familiares (25.123 pessoas), das quais apenas 3% eram catadores de lixo. O 

que denota mudança significativa no perfil dos novos moradores. 

Na atualidade, a população da RA XXV (Cidade Estrutural), de acordo com a 

PDAD (2004) é de 14.947 habitantes, ocupa menos de 1% do quadrilátero do Distrito 

Federal.Tem o número de 4,3 moradores por domicílio, com idade média dos 

habitantes de 21 anos e o número de nascidos vivos no Distrito Federal é de 43,0% 

(Tabela 43). A Cidade Estrutural, até passar ao caráter de Região Administrativa, 

estava sob controle da Administração da cidade do Guará. 

A área urbana da cidade divide-se em 17 quadras, duas áreas especiais, um 

setor de oficinas e uma área central, com densidade demográfica de 220 

habitantes/hectare. Já existem muitas construções em alvenaria, mas também muitos 

barracos de madeirite com apenas um cômodo.  

Tabela 43 - População das Regiões Administrativas Taguatinga, Guará, Águas Claras e Cidade 
Estrutural – Distrito Federal – 2004 (hab). 

POPULAÇÃO IDADE MÉDIA NASCIDOS VIVOS 
NO DF REGIÕES 

ADMINISTRATIVAS VALOR 
ABSLUTO % 

NÚMERO DE 
PESSOAS POR 

DOMICÍLIO VALOR EM 
ANOS % 

Distrito Federal 2.096.534 100 3,7 29 48,0 

RA III -Taguatinga 223.452 11 3,8 31,2 48,0 

RA X - Guará 112.989 5,4 3,7 32,8 45,0 

RA XX - Aguas 
Claras 43.623 2,1 3,7 28,2 48,0 

RA XXV - Estrutural 14.947 0,7 4,3 21 43,0 
Fonte: Pesquisa Domiciliar Áreas Distritais – PDAD, 2004. 
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Situação econômica dos Habitantes das Regiões Administrativas de 
Taguatinga, Guará, Águas Claras e Cidade Estrutural 

A cidade de Taguatinga é autônoma em termos de oferta de serviço, mercado 

de trabalho e comércio quando comparada a outras Regiões Administrativas do 

Distrito Federal e principalmente à cidade de Brasília (Plano Piloto). Taguatinga possui 

praticamente todo tipo de serviço a ser oferecido em uma cidade de porte pequeno a 

médio (amplo e diversificado comércio, serviços, equipamentos públicos, infra-

estrutura de lazer etc).  

O Anuário Estatístico do Distrito Federal de 2002 apresenta dados apenas para 

o ano de 1997, sobre a situação ocupacional de duas das quatro Regiões 

Administrativas tratadas neste documento, no caso, Taguatinga e Guará. Verifica-se 

que a agropecuária é o setor de menor atividade ocupacional nas duas cidades e 

mesmo no Distrito Federal. Taguatinga tem apenas 0,85% dos membros das famílias, 

em idade ativa (10 anos ou mais de idade) ocupada na agricultura. Apesar de ser um 

número baixo é maior que o número verificado no Guará, 0,58% e ainda menor que as 

duas, está a média de todas as cidades do Distrito Federal com 0,52% (Tabela 44). 

Os setores públicos da administração Federal e da Administração do Governo 

do Distrito Federal são os que mais têm mão-de-obra ocupada nas duas cidades. 

Taguatinga tem 11,56% da sua população ocupada na Administração Federal; para o 

Guará o número é mais que o dobro, 25,81%. Cabe destacar que esse número 

encontrado no Guará é maior até que a média geral de servidos Federais do Distrito 

Federal como um todo, que é de 15,54%. 

Na administração do Governo do Distrito Federal o número de ocupados é 

maior que o de servidores do governo Federal em Taguatinga, 21,78% dos membros 

da família trabalham neste setor. O Guará vem em segundo lugar com 20,50% 

ocupados na Administração do Governo do Distrito Federal e, o Distrito Federal como 

um todo tem 18,76% como ocupação principal neste setor. O Guará, portanto é a 

Região Administrativa que apresenta, no todo, 46,31% de membros de famílias com 

ocupação principal nos setores públicos Federal e Distrital. Taguatinga vem logo atrás 

com 33,34%, pouco abaixo do Distrito Federal com 34, 3%. Este contexto mostra que 

os órgãos públicos são importantes empregadores no Distrito Federal.  
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O comércio tem ocupação expressiva pelos membros das famílias em 

Taguatinga: são 23,51%, contra 14,26% no Guará e 17,86% no Distrito Federal. Este 

número de empregados mostra a importância do setor terciário em Taguatinga. Na 

indústria da transformação, Taguatinga tem número de ocupados inferior ao Guará, 

são respectivamente 2,84% e 3,64%. Na construção civil Taguatinga, abrange maior 

número de ocupados, 3,32% contra 1,86% no Guará. 

Tabela 44 - Distribuição dos membros das famílias na ocupação principal por setores de 
atividades, segundo as localidades que envolvem a área de influência Direta do Setor 
Habitacional Vicente Pires – 1997. 

OCUPAÇÃO 
PRINCIPAL (%) 

DISTRITO 
FEDERAL TAGUATINGA GUARÁ ÁGUAS 

CLARAS ESTRUTURAL

Agropecuária 0,52 0,85 1,86 - - 

Construção Civil 4,28 3,32 2,84 - - 

Indúsutria de 
Transformação 2,85 2,84 3,64 - - 

Administração Federal 15,54 11,56 25,81 - - 

Administração GDF 18,76 21,78 20,5 - - 

Comércio 17,86 23,51 14,26 - - 

Estabelecimento 
Bancário 2,27 1,58 4,4 - - 

Estabelecimento Ensino 
Particular 2,2 3 2 - - 

Fonte: Anuário Estatístico do Distrito Federal – 2002 

Por estes números, têm-se algumas características sociais e urbanas 

apresentadas no contexto destas duas cidades. O Guará tem clara característica de 

cidade dormitório, com muito mais servidores públicos e comércio pouco diversificado, 

embora exista em sua área um grande shopping center que atende a sua população e 

as demais partes do Distrito Federal, bem como uma feira bastante procurada por 

moradores de diferentes regiões e cidades. Todavia, é uma área onde predominam 

moradias com claro movimento pendular de saída para trabalho em outras regiões 

administrativas, principalmente Brasília (Plano Piloto). Em contrapartida, Taguatinga, 

cujo nível de renda é mais mesclado, além do serviço público, a iniciativa privada, 

sobretudo o comércio, é um dos principais empregadores da região. Recebe ainda 

inúmeros trabalhadores que se deslocam de diferentes partes do Distrito Federal, 

inclusive de Brasília (Plano Piloto) ocupados nesta cidade.  
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Em 2004, a PDAD divulgou dados que apontam 21.697 funcionários 

público/militar, equivalendo 9,7% da população urbana em idade ativa em Taguatinga; 

o percentual de empregados sem carteira assinada nesta cidade foi de 11,3%. No 

Guará, 11.458, 10,1% da população em idade ativa são servidores público/militar e 

10,2% não têm carteira assinada. A taxa de desemprego em Taguatinga chega a 

16,7% e no Guará, 14,8%. No Distrito Federal como um todo a média dos empregados 

sem carteira assinada é de 9,6%, único número inferior aos das cidades aqui 

analisadas. A taxa de desemprego, no entanto, é maior, com 18,2%.  

A cidade de Águas Claras também aparece nestes dados e tem 3.989 de 

moradores em idade ativa ocupando o serviço público/militar, o que corresponde a 

9,1% do total de ocupados; 5,0% da população desta cidade não têm carteira 

assinada, menor número entre todas as RA’s aqui estudadas, incluindo o Distrito 

Federal como um todo e 13,0% de desempregados. Na Cidade Estrutural verifica-se 

situação típica de uma área de baixa renda. O percentual de empregados sem carteira 

assinada é de 22,9%; a taxa de desemprego é de 29,8%. Existem apenas 142 

moradores empregados na iniciativa no serviço público/militar, o que equivale a um 

percentual de 0,3%. Isto implica afirmar que a maioria da população desta Região 

Administrativa, cujos serviços urbanos, comércio, equipamentos públicos em geral 

ainda são muito precários, encontra-se desempregada ou atua, de algum modo na 

informalidade (como diaristas, vigias, ambulantes). 

A renda domiciliar das Regiões Administrativas situadas na área de influência 

direta do Setor Habitacional Vicente Pires é aproximada. No que diz respeito ao Guará 

a renda média é de 3.186,00 reais representando a sétima renda familiar do Distrito 

Federal. Em Águas Claras é de 3.219,00 reais representando a sexta renda familiar da 

Capital. Taguatinga tem a nona renda, somando um total de 2.493,00 reais. São 

consideradas rendas que incorporam a classe média. As rendas per capta 

correspondem a 661,00 reais para Taguatinga, 852,00 reais no Guará e 863,00 reais 

em Águas Claras. 

No geral, se analisadas apenas estas três RA em comparação aos números 

médios de renda para do Distrito Federal, tem-se a falsa idéia de que, de fato, a renda 

da Capital, em relação ao Brasil, é de média a alta. Sabe-se, contudo, que a 

distribuição de renda nessa região é tão desequilibrada quanto à do restante do Brasil, 

e muitas vezes exageradamente concentrada. Taguatinga e Guará possuem famílias 

de baixa renda, com valores inferiores ao que apresentam os números apontados, 
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todavia, são superestimados pelas rendas mais altas e/ou concentradas em dada faixa 

da população. De todo modo, pode-se dizer que as três cidades apresentam perfil 

aproximado em termos de classe social. 

No caso da Cidade Estrutural, a situação é bem oposta às três RA’s 

referenciadas acima. Verifica-se uma cidade ainda em fase de urbanização e 

homogeneidade em termos de classe social, que é predominantemente baixa. A média 

da renda domiciliar caracteriza exatamente o que se nota no local, R$499,00, com 

renda per capta de 115 reais, ou seja, inferior ao que era o salário mínimo no ano de 

2004. É a vigésima sexta renda do Distrito Federal, perdendo apenas para a Região 

Aadministrativa XXVII Itapoã, de situação sócio-espacial semelhante. (Tabela 45 e 

Gráfico 14). 

Tabela 45 - Renda Média Domiciliar por Habitantes e Renda Per Capta Regiões 
Administrativas de Influência Direta com o Setor Habitacional Vicente Pires.  

REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS 

RANKING RENDA 
DOMICILIAR 

RENDA PER CAPITA  

(SALÁRIO MÍNIMO.) 

Distrito Federal - 2.332 625 

RA III – Taguatinga 9 2.493 661 

RA X – Guará 7 3.186 852 

RA XX – Águas Claras 6 3.219 863 

RA XXV - Estrutural 26 499 115 
Fonte: Pesquisa Domiciliar Áreas Distritais – PDAD, 2004. 
 

 

Gráfico 14 - Renda Domiciliar e Renda per capita das Regiões Administrativas localizadas na 
área de Influência Direta do Setor Habitacional Vicente Pires. Fonte: Pesquisa Domiciliar Áreas 
Distritais – PDAD, 2004. 
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Infra-estrutura Urbana Existentes Nas Regiões Administrativas de 
Taguatinga, Guará, Águas Claras e Cidade Estrutural 

As cidades que comportam maior e melhor infra-estrutura urbana, até o 

momento, dentre as quatro aqui estudas, são Taguatinga e Guará. Como já foi 

mencionado, ambas são antigas em relação a Águas Claras e a Cidade Estrutural. 

Taguatinga possui uma gama de instituições públicas e privadas em diferentes frentes 

ao serviço da sua população, além de comércio diversificado em atividades e o 

mesmo ocorre na área de lazer. Esta cidade é ponto referencial para o Guará, Águas 

Claras, entre outras cidades próximas e muitas vezes distantes, assim como para a 

Cidade Estrutural.  

O Guará, na sua origem um conjunto habitacional criado com todas as 

características de uma cidade dormitório próxima a Brasília (Plano Piloto), foi uma 

tentativa de trazer os trabalhadores para próximo de sua área de trabalho, no caso o 

Setor de Indústria e Abastecimento - SIA. Certamente, não é uma cidade que supra as 

necessidades, em diferentes setores, da sua população. Há plena dependência de 

Regiões Administrativas como Brasília e Taguatinga, apesar de possuir equipamentos 

públicos e comércio que atendam à comunidade local em suas necessidade básica.  

Águas Claras é uma cidade em fase de urbanização, além de forte ação da 

construção civil no local, pela construção de edifícios residenciais e comerciais, a 

implementação de serviços e equipamentos tanto públicos quanto privados está em 

contínua consolidação. O mesmo se dá com a Cidade Estrutural, porém, em 

condições bem mais precárias. Esta cidade, isolada de áreas de consumo, encontra-

se às margens da DF 095, conhecida como Via Estrutural, e sofre com a carência de 

todo tipo de serviços na região.  

6.4.2.3. Infra-Estrutura 

De acordo com dados da PDAD em 2004, Taguatinga tem 59.271 domicílios 

particulares permanentes, 10,5% do total de domicílios do Distrito Federal (563.195). 

Deste total, 23,3% são alugados. O Guará possui 30.211 domicílios particulares 

permanentes, 5,4% do total de domicílios do Distrito Federa e 25,1% são alugados. 

Cabe dizer que, pela proximidade de Brasília (RA I), apenas 12Km da rodoviária 

central, há preferência por alugueis nesta região administrativa que tem um dos 

metros quadrados mais caros da Capital, devido à ampla procura de compra de 
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residências nesta região pela classe média. Águas Claras possui 11.707 domicílios 

particulares permanentes dos quais 19,6% são alugados e corresponde a um total de 

2,1% dos domicílios do Distrito Federal. A Cidade Estrutural possui 3.347 domicílios 

particulares permanentes, 0,6% do total do Distrito Federal e 4,1% são alugados. 

Nota-se que, na estrutural o uso das moradias ainda é exclusivo dos seus 

proprietários, com baixo número de aluguéis (Tabela 46). 

Os dados de infra-estrutura urbana apresentados pela PDAD em 2004, 

denotam situação interessante para Taguatinga, embora seja a cidade mais antiga, 

ainda existem problemas quanto ao asfaltamento, presente em cerca de 88,6% da sua 

área urbana; e também na parte de abastecimento de água, que cobre 84,4% do total 

das residências. A coleta de lixo se dá em 95,5% da cidade e a iluminação pública é 

de 96,0%. O esgoto rudimentar está presente em apenas 0,3% dos domicílios. No 

Guará a situação é melhor que em Taguatinga, o abastecimento de água cobre 97,3% 

dos domicílios, a coleta do lixo se dá em 99,7% das residências, o asfaltamento em 

97,9% das ruas, a iluminação pública em 98,9%; o esgoto rudimentar ainda existe, 

mas em apenas 0,2% das residências. Comparados a Taguatinga, os números do 

Guará, em infra-estrutura urbana básica, podem ser considerados excelentes (Tabela 

46). 

Águas Claras, como referenciado anteriormente, está em pleno processo de 

urbanização, já possui 85,7%, quase o mesmo percentual de Taguatinga. A iluminação 

pública, cobre 98,1% de sua área; a coleta de lixo se dá em 99,5% dos domicílios e o 

abastecimento de água em 94,3%. O esgoto rudimentar existe em 1,9% dos 

domicílios. No geral, números positivos e melhores que os de Taguatinga com muito 

mais tempo de existência, mesmo tendo uma população significativamente maior 

(Tabela 46). 

A Cidade Estrutural tem situação precária no que diz respeito a ruas 

pavimentadas, são apenas 8,1% do total, provavelmente apenas as avenidas 

principais. Em termos de abastecimento de água, 84,6% dos domicílios são atendidos 

por este serviço. A coleta de lixo se dá em 91,9% das residências. O esgotamento 

sanitário rudimentar está presente em 52,9% dos domicílios e a iluminação pública 

cobre 86,0% da sua área. De acordo com informações retiradas do EIA/RIMA da 

Cidade Estrutural aproximadamente 3.000 barracos têm fornecimento regular de 

energia elétrica pela CEB. Cerca de 1.500 são abastecidos por “gambiarras”, ligações 

clandestinas realizadas pelos próprios moradores. 
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Todo o lixo coletado nestas cidades é levado, em alguns casos para um 

depósito inicial e posteriormente, despejado no Aterro Controlado existente no Distrito 

Federal, vizinho à Cidade Estrutural. Aliás, em termos de susceptibilidade a doenças é 

a Cidade Estrutural é a mais vulnerável das citadas no quadro de infra-estrutura básica 

disponível. Mesmo existindo abastecimento de água para os moradores e a coleta de 

lixo, estes números não chegam à totalidade da região. O esgoto a céu aberto, bem 

como as condições absolutamente precárias das moradias existentes, o aglomerado 

de entulhos em muitas delas, a poeira em suspensão em época de seca e a lama em 

épocas de chuva, tornam a área muito suscetível a doenças do aparelho respiratório, 

parasitas ou infecções diversas. No caso de Taguatinga, sabe-se que há focos de 

invasões e parcelamentos ilegais, que possivelmente contribuem para o rebaixamento 

dos percentuais no tocante ao abastecimento de água e asfaltamento.  

Tabela 46 - Número total de domicílios particulares permanentes e infra-estrutura existentes 
nas Regiões Administrativas de Taguatinga, Guará, Águas Claras e Estrutural e Distrito Federal 
no ano de 2004. 

Domicílios Infra-estrutura Regiões 
Administrativas 

Valor 
absoluto

% Alugados 

(%) 

Abastecimento 
de Água 

Esgotamento 
Rudimentar 

Coleta 
de 

Lixo 

Asfalto Iluminação 
Pública 

Distrito Federal 563.195 100,00 23,9 93,7 3,5 98,1 88,4 95,9 

RA III – 
Taguatinga 

59.271 10,5 23,3 84,4 0,3 95,5 88,6 96,0 

RA X - Guará 30.211 5,4 25,1 97,3 0,2 99,7 97,9 98,9 

RA XX – Águas 
Claras 

11.707 2,1 19,6 94,3 1,9 99,5 85,7 98,1 

RA XXV - 
Estrutural 

3.347 0,6 4,1 84,6 52,9 91,9 8,1 86,0 

Fonte: Pesquisa Domiciliar Áreas Distritais – PDAD, 2004. 

6.4.2.4. Saúde e Educação 

No que diz respeito aos estabelecimentos de saúde, Taguatinga é a melhor 

equipada das quatro cidades aqui analisadas (Tabela 47). Nesta Região Administrativa 

existem cinco hospitais, sendo dois públicos, perfazendo um total de 485 leitos em 

2001, de acordo com o Anuário Estatístico do Distrito Federal. Um destes hospitais é 

para atendimento psiquiátrico. Os outros três hospitais são privados, com 236 leitos 

disponíveis. Há ainda ampla gama de serviços privados na área de clinicas 
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médicas/odontológicas e laboratoriais. O Guará possui um hospital público com 48 

leitos. Na Cidade Estrutural foi inaugurado um posto de saúde em agosto de 2003, ao 

lado do posto Policial na área central. Neste posto é ofertado atendimento nas áreas 

de pediatria, ginecologia, clínica-geral e medicamentos, imunização e odontologia. 

Águas Claras possui alguns serviços oferecidos na área privada, mas não há 

hospitais. 

Tabela 47 - Número de Hospitais Públicos e Privados nas Regiões Administrativas de 
Taguatinga, Guará, Águas Claras e Estrutural em 2001. 

NÚMERO DE HOSPITAIS

PÚBLICOS

FHDF MILITARES OUTROS

PRIVADOS 

LOCALIDADES 

Hospitais Leitos Hospitais Leitos Hospitais Leitos Hospitais Leitos

Distrito Federal 13 3.233 3 251 2 289 16 960 

RA III -Taguatinga 2 485 - - - - 3 236 

RA X - Guará 1 48 - - - - - - 

RA XX - Águas 
Claras 

- - - - - - - - 

RA XXV- 
Estrutural 

- - - - - - - - 

Fonte: Anuário Estatístico do Distrito Federal – 2002. 

Além de hospitais públicos e privados, o Guará e Taguatinga possuem, sob a 

jurisdição da rede pública, postos e centros de saúde espalhados pelas cidades, com 

o objetivo de atender a população em tratamentos preventivos (consultas médicas, 

atendimento laboratorial, vacinação, acompanhamentos de pré-natal etc). Este serviço 

já existe, em menor quantidade em Águas Claras. Na Cidade Estrutural, onde a 

demanda é bem maior, a população reclama da falta de atendimento. 

Entre os equipamentos voltados para educação, de acordo com o Anuário 

Estatístico do Distrito Federal em 2001, Taguatinga com 93.492 alunos matriculados, 

sendo 67.269 da rede pública urbana. Sem contagem de números de matrículas para 

a população rural, até mesmo porque, a área rural desta cidade está próxima às zonas 

urbanas que atendem a uma pequena parcela da população que ainda reside na área 

rural. A rede particular contava em 2001 com 26.224 alunos matriculados. No Guará, 

do total de 28.242 alunos matriculados em 2001, 18.872 eram da rede pública urbana 

e 9.370 da rede particular. Também não há escolas rurais para esta cidade. Na Cidade 
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Estrutural, de acordo com os estudos realizados para o EIA/RIMA da localidade, há 

1.400 alunos do ensino fundamental, residentes na Estrutural e que freqüentam as 

aulas na Escola Classe n°1 da Vila Estrutural. O ensino é realizado com a orientação 

de 40 professores em 20 salas de aula. Há previsão para 700 estudantes adultos 

freqüentarem as aulas no período noturno. Está prevista a construção de mais duas 

escolas na região. Em Águas Claras não há registro para o número de alunos 

matriculados (Tabela 48). 

Tabela 48 - Quantidades de matriculas na Rede Escolar Pública (urbana e rural) e Particular 
nas Regiões Administrativas de Taguatinga, Guará, Águas Claras e Cidade Estrutural – Distrito 
Federal – 2001. 

MATRÍCULA GERAL 

2001 

LOCALIDADES 

TOTAL REDE PÚBLICA 
URBANA 

REDE PÚBLICA 
RURAL 

REDE 
PARTICULAR 

Distrito Federal 700.184 546.947 21.121 132.116 

RA III -Taguatinga 93.492 67.269 - 26.223 

RA X - Guará 28.242 18.872 - 9.370 

RA XX- Águas Claras - - - - 

RA XXV - Cidade 
Estrutural 

- - - - 

Fonte: Anuário Estatístico do Distrito Federal – 2002. 

A PDAD apresenta percentuais importantes sobre o contexto educacional das 

cidades de Taguatinga, Guará e Estrutural, possuem baixos índices de crianças de 7 a 

14 anos fora da escola, respectivamente 1,3% e 1,6% e 1,0%. Águas Claras apresenta 

o surpreendente percentual, de 3,4% de crianças, na citada faixa etária fora da escola. 

O Guará possui o menor número de analfabetos, 1,3%, seguido de Taguatinga com 

1,9%. Águas Claras tem um percentual de 2,3 analfabetos e a Cidade Estrutural 6,7%. 

Verifica-se que Águas Claras tem apenas um percentual atrás de todo o Distrito 

Federal em número de analfabetos e a Cidade Estrutural possui o dobro. São 

surpreendentes os números de Águas Claras, apresentados nos dados de crianças 

fora da escola e no número de analfabetos, sobretudo, por se tratar de uma cidade 

que se forma para abrigar uma população de classe média. Já a Estrutural, denota a 

necessidade de amplos investimentos nesta região para melhorar a condição 

educacional desta população (Tabela 49). 
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O primeiro grau completo supera os 50% nas cidades de Taguatinga (53,3%) e 

Águas Claras (57,4%). O Guará chega aos quase 70% de habitantes com o primeiro 

grau concluído. A Cidade Estrutural, por sua vez, possui um número baixo, 21,1% da 

população com primeiro grau completo. A somatória daqueles que cursaram o terceiro 

grau no Guará atinge 14,0%, em Taguatinga 10,1% e em Águas Claras 15,1%. 

Números estes maiores que o percentual do Distrito Federal, 9,3%. A Cidade 

Estrutural, pelos dados da PDAD, não possuem habitantes com terceiro grau completo 

(Tabela 49). 

Tabela 49 - Caracterização da População Urbana, segundo a Escolaridade nas Regiões 
Administrativas de Taguatinga, Guará, Águas Claras e Cidade Estrutural – Distrito Federal – 
2004. 

CRIANÇAS DE 7 A 
14 FORA DA 

REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS 

RANKING % 

ANALFABETOS PRIMEIRO 
GRAU 

COMPLETO 

TERCEIRO 
GRAU 

COMPLETO 

Distrito Federal - 2,6 3,3 54,3 9,3 

RA III - Taguatinga 22 1,3 1,9 53,3 10,1, 

RA X - Guará 17 1,6 1,3 69,3 14,0 

RA XX - Águas Claras 7 3,4 2,3 57,4 15,5 

RA XXV – Cidade 

 Estrutural 

25 1,0 6,7 21,1 0,0 

Fonte: Pesquisa Domiciliar Áreas Distritais – PDAD, 2004. 

6.4.2.5. Serviços e Equipamentos Públicos Disponíveis e Lazer 

A Região Administrativa de Taguatinga possui inúmeros serviços públicos 

disponíveis à sua população, abrangendo desde Batalhão de Polícia Militar, 

delegacias de Policia, batalhão do Corpo de Bombeiros, posto da CAESB e da CEB à 

Fóruns e Cartórios. Conta também com serviços diversos oferecidos pelo comércio de 

eletrodomésticos, hipermercados, shopping centers, bares, lanchonetes, áreas para 

indústrias, ampla rede de bancos públicos e privados; serviços voltados para o lazer e 

cultura como cinemas, museus, teatros, rádio comunitária, jornais, praças, clubes, 

entre outros (Tabela 50). 
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Tabela 50 - Locais de Visitação Turística na Região Administrativa III – Taguatinga. 

ATRATIVOS TURÍSTICOS ENDEREÇOS 

Alameda Shopping CSB 02, Lote 14. 

Associação Portuguesa de 
Brasília  QS – 5 –Rua 312 Lote Águas Claras. 

Chácara Flora Kireibara Núcleo Rural de Taguatinga, Chácara 15. 

Chácara Onoyama Núcleo Rural de Taguatinga, Chácara 16. 

Ginásio do Coberto do Sesc Setor B Norte, Área Especial nº 03 

Estádio Elmo Serejo Farias 
(SEREJÃO) 

Avenida Elmo Serejo Farias, Centro Esportivo QNL, 
Taguatinga Norte. 

Ginásio Coberto Bernardo 
Sayão  EQNM – 36/38, Lote  “ C “. 

Ginásio de Esportes Serejinho Avenida Elmo Serejo Farias, Centro Esportivo QNL, 
Taguatinga Norte. 

Museu das Armas Praça Estrela, LZ-01, Centro Metropolitano de Taguatinga – 
Academia de Polícia Civil. 

Museu das Drogas 
Praça Estrela, LZ-01, Centro Metropolitano de Taguatinga – 

Academia de Polícia Civil. 

Parque Ecológico Águas 
Claras 

Águas Claras. 

Parque Ecológico do Cortado Localizado próximo a QNL 10. 

Parque Vivencial Saburo 
Onoyama  

Área Esp. S/Nº - Setor D – Taguatinga Sul. 

Pistão Sul Taguatinga Sul. Onde se concentra grande parte das boates, 
bares, choparias, restaurantes e churrascarias. 

Praça do Bicalho. CND - Área Especial - 01 a 06. 

Praça do DI Setor CNA Área Especial. 

Praça do Relógio Praça Central de Taguatinga em frente à Administração 
Regional. 

Taguatinga Shopping QS.01 Rua 210, lote 40, Pistão Sul – Taguatinga Sul. 

Teatro da Praça CNB 01 – Centro Educacional EIT. 
Fonte: Administração Regional III – Taguatinga – 2005. 

No Guará a oferta de serviços é menor. A cidade é indubitavelmente uma 

cidade dormitório. Não há variedade de serviços de lazer oferecidos à população, mas 

nas proximidades estão situados supermercados e hipermercados, shopping center 

com cinemas, há uma variedade comércios pequenos com lojas de roupas, sapatos e 

outros serviços, quadras poliesportivas, além da possibilidade de atividades ao ar livre. 

Equipamentos públicos como delegacias, corpo de bombeiro, estão alocados na 

região. A cidade possui um parque, contudo, não encontra boa adequação para o 

lazer da sua comunidade. 
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Águas Claras, por sua vez, está em processo de organização e implantação de 

serviços e lazer variados em sua área. As principais atividades de lazer estão ainda 

localizadas em áreas vizinhas, como os shoppings localizados no Guará e Taguatinga, 

bem como bares e restaurantes. A cidade possui um parque já estruturado que é 

utilizado pela população.  

Na Cidade Estrutural o lazer e serviços ainda são absolutamente precários 

para a sua população. As áreas especiais estão ocupadas por cerca de 2.500 pessoas 

com residências e comércio. Evidenciam-se a carência de espaços destinados ao uso 

coletivo como praças e áreas de lazer. No entanto, a população localizada na área 

resiste à possibilidade de remoção. Há um posto policial, um posto do Banco Regional 

de Brasília, uma igreja católica e cerca de 60 igrejas evangélicas. Há ainda uma rádio 

comunitária, cinco campos informais de futebol e mais de 200 estabelecimentos 

comerciais, a maioria pequenos comércios. 

6.4.3. Área Afetada – Setor Habitacional Vicente Pires 

Caracterização Geral do Setor 

O Setor Habitacional Vicente Pires é composto por um conjunto de colônias 

agrícolas surgidas em tempos relativamente distintos e com características de 

heterogeneidade socioeconômica e espacial. Estas colônias são: a Colônia Agrícola 

Vicente Pires, que dá nome ao setor; a Colônia Agrícola Samambaia, surgida antes 

desta primeira; a Colônia Agrícola Governador, pequena área de chácaras localizada 

em área paralela ao Setor, próxima a residência oficial do governo do Distrito Federal 

e a Colônia Agrícola São José, surgida logo depois da criação da Colônia Agrícola 

Vicente Pires.  

A região onde situa-se o Setor Habitacional Vicente Pires foi definido pelo 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, PDOT (Lei nº.017/1997), 

portanto, todas as Colônias Agrícolas aqui citadas, são caracterizadas como Zona 

Rural Remanescente. A outra margem da EPTG - DF 085-, ainda aparece, em 1997, 

segundo o PDOT, a Colônia Agrícola Águas Claras, da qual uma pequena porção, 

conhecida como Colônia Agrícola Vereador (o restante de toda a Colônia Agrícola 

Águas Claras), Vereda da Cruz, Arniqueira e Vereda Grande, também como Zona 

Rural Remanescente. Todas estas colônias estão circundadas por Zonas Urbanas de 

Dinamização. 
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Estas colônias passaram por significativa mudança no seu propósito inicial de 

formação, ou seja, de áreas voltadas para agricultura. O fato verificável, a partir das 

observações empíricas e das demandas sociais, é que toda essa região foi 

descaracterizada como zona rural, na medida em que as chácaras existentes foram 

parceladas originando loteamentos com características tipicamente urbanas. Cabe 

ressaltar, que as reivindicações por parte da população refletem esse povoamento 

urbano adensado.   

Atualmente, a formação de condomínios consolidados a partir do 

fracionamento das antigas propriedades rurais e a formação de lotes individuais 

unifamiliares predomina na paisagem local. Ao que tudo indica as terras são, em sua 

grande maioria de propriedade pública (Governo do Distrito Federal e União) e 

certamente foram parceladas, entre outros motivos, por estarem em um contexto de 

forte pressão urbana. Nesse sentido, as expectativas gerais dos moradores da região 

é a regularização dos terrenos, da posse legal e definitiva de suas residências. As 

iniciativas governamentais já indicaram a possibilidade de realização deste objetivo.  

A população do Setor Habitacional Vicente Pires e de vários outros no Distrito 

Federal, reivindicam a regularização da condição de suas moradias como foi indicado 

acima. Essas demandas sociais além de oferecerem aos moradores e 

empreendedores do local as garantias das propriedades privadas, são fundamentais 

para o planejamento e gestão espacial como área urbana. Nesse sentido, o Setor 

vivencia um momento de consolidação das prerrogativas legais para transformar-se, 

de fato, em um espaço assistido pelo Poder Público nas intervenções urbanísticas 

associadas à salubridade, serviços públicos e privados. Especificamente, o Setor 

Habitacional Vicente Pires demanda uma inserção real no contexto de uma cidade 

legal.  

Nesta parte do diagnóstico socioeconômico será apresentado o quadro 

presente do Setor. Metodologicamente, utiliza-se como fonte de pesquisa privilegiada, 

o levantamento de informações produzido a partir de entrevistas nas instituições 

públicas, associações e comunidade. 

Contextualização Histórica 

A Colônia Agrícola Vicente Pires é a área que apresenta maior número de 

informações sobre o seu processo histórico. Ocupa uma área de 1.499,3 hectares e 
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compreende a Colônia Agrícola Governador. O “Vicente Pires”, como é tratado por 

alguns autores e pela própria comunidade, era uma área de vocação agrícola e de alta 

suscetibilidade ambiental por possuir riqueza de mananciais e Áreas de Preservação 

Permanente, portanto, uma área para baixas densidades demográficas. A topografia 

da área tem declividade média baixa (2,3%), com algumas partes ultrapassando os 

10%. O córrego Vicente Pires que dá nome ao local, cortando a área em sua 

totalidade pertence à unidade hidrográfica do ribeirão Riacho Fundo que, por sua vez, 

faz parte da bacia hidrográfica do Lago Paranoá. Cabe ressaltar que a bacia 

hidrográfica do Paranoá é responsável pelo abastecimento de Brasília (Plano Piloto) e 

algumas outras áreas no Distrito Federal, como já mencionado no capítulo referente 

ao meio físico.  

A história desta Colônia remonta a década de 1960. Época que o então 

presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, estimulou a migração e alocou algumas 

famílias de agricultores japoneses que moravam às margens dos córregos nas regiões 

ocupadas por Taguatinga, Samambaia e Águas Claras, para a Fazenda Brejo Torto. 

Alguns pioneiros entrevistados declararam ter se instalado na região mediante o 

convite e autorização do próprio Presidente Juscelino Kubitschek, ainda em 1958, para 

plantarem na beira de rio. Esse é o caso da comunidade de japoneses que viviam em 

áreas próximas a Vicente Pires. Um outro grupo considerável de entrevistados 

declarou residir no local desde 1970.  

Essa comunidade passou a residir no local até a década de 1980 sem enfrentar 

nenhum tipo de intervenção governamental, caracterizando-se como uma ocupação 

de grupos heterogêneos de agricultores instalados em área rural. De acordo com os 

pioneiros, em 1984, o então governo do Distrito Federal, José Ornelas, ordenou a 

desocupação da região em 48 horas. Os moradores que não possuíam nenhum tipo 

de associação até o momento decidiram mobilizar-se politicamente em busca de um 

representante que pudesse interceder por eles junto ao governo. Esse intercessor foi 

Jorge Cahuí, conhecido dos gabinetes do governo pelas realizações filantrópicas. 

Cahuí juntamente com representantes das comunidades apresentaram a problemática 

em uma reunião às autoridades governamentais em busca de uma alternativa que não 

implicasse na remoção das famílias da localidade.  

A sugestão dada pelo Governo foi de organizarem-se em uma associação 

comunitária, elegendo um grupo representativo para tratar a questão diretamente com 

as instâncias superiores representadas pelo Governo do Distrito Federal. Consolidou-
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se então a Associação dos Produtores Rurais do Projeto Águas Claras – APROAC. 

Águas Claras porque era assim conhecida a região ou ainda por “Fundo de Mansão”, 

devido ao fato de que as pessoas que viviam nas chácaras às margens dos córregos 

Arniqueira e Vereda da Cruz, estarem situadas nas proximidades do setor de Mansões 

Park Way.  

Segundo as informações dos pioneiros, as audiências entre os representantes 

da Associação e autoridades eram compostas por centenas de pessoas, tamanha era 

a união dos moradores na ocasião. As autoridades chegaram a solicitar que apenas os 

representantes oficiais comparecessem as audiências para não tumultuar o 

andamento dos debates. Esses desdobramentos históricos evidenciaram um momento 

de coesão do grupo em torno de uma causa comum, revelando que nos primórdios da 

fixação dos moradores existe uma estrutura de organização modelada pela 

consciência de uma causa coletiva.  

A alternativa levada pela APROAC para apreciação do governador foi a criação 

de colônias agrícolas para abrigar colonos que seguiam vinculados com as atividades 

originais destinadas para a área, tanto em nível de comercialização quanto de 

subsistência. A sugestão dada pelos membros da associação foi à ocupação da área 

de Vicente Pires. Na época, sem qualquer povoamento, ocupada por típica vegetação 

de cerrado, além de matas de galerias, às margens do córrego de mesmo nome que 

cortava toda a área, até o córrego Samambaia.  

Em 1986, o Governo do Distrito Federal autorizou, finalmente, a ocupação e 

criou o Projeto Águas Claras, para regularizar a situação por meio de uma ocupação 

ordenada. O Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente (CAUMA) deveria 

aprovar previamente o Projeto. Esse levantamento e divisão da área foram realizados 

pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal (FZDF). A colônia agrícola aprovada 

pelo projeto era composta por sete colônias agrícolas: Governador, que hoje é a 

cidade de Águas Claras; Águas Claras, que hoje é a área que estava localizada a 

Churrascaria do Júlio (que já não existe), no fundo do Guará; Arniqueira; Vereda da 

Cruz; Veredão; Bernardo Sayão, atrás do Núcleo Bandeirante; e Vicente Pires.  

O nome da colônia agrícola Vicente Pires surgiu depois de aprovado, por este 

conselho, o remanejamento da ocupação. Estava, assim, formado o “Cinturão Verde” 

planejado para circunscrever Brasília (Plano Piloto), prevenindo usos incompatíveis na 

região, incluindo a formação de aglomerados urbanos de modo desenfreado, bem 
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como, a não sobrecarga dos mananciais do Lago Paranoá, comprometendo-o com 

eutrofizações e assoreamentos. 

Após aprovação do CAUMA, de acordo com as palavras de um pioneiro: 

“Começou a corrida para o remanejamento. Como seria feito? A 

Fundação sugeriu que se fizessem negociações e acertos entre os próprios 

moradores, um indenizando o outro na parte que iria ficar para que o outro 

fosse remanejado. Muitos aceitaram o remanejamento e outros não. Este não, 

por quê? Porque a fundação iria entregar a área apenas piquetiada. Seria 

preciso desmatar, cercar e construir um barraco ou uma casa, de acordo com 

as posses de cada um. Os mais humildes não tinham condições de 

desmanchar seu barraco e montá-lo novamente em outro local, não seria 

possível reaproveitar os materiais. O remanejamento foi benefício para uns e 

malefício para outros, dependendo da condição financeira dele. O Vicente Pires 

foi criado dessa maneira: para receber o excedente de outras colônias, e o 

Governo poder assentar. De lá para cá, tivemos vários empecilhos para nos 

afixar. Em primeiro lugar, existia uma lei proibindo a CEB de fornecer energia 

para onde fosse irregular. Até então, era apenas um projeto do governo, que 

não tinha a sua regularidade plena. Fomos morar lá sem energia elétrica. 

Alguns que moravam em beira de córrego já tinham seus motores a diesel, 

para gerar energia e para bombear a água para irrigação. Com muita 

dificuldade conseguimos colocar energia elétrica. Isto no final do Governo 

Aparecido e início do primeiro Governo Roriz, que foi nomeado pelo Sarney. 

Alguns desistiram antes, vendendo barato pela falta da água e da energia 

elétrica, pois o próprio governo não deu condições, no início, de alguém ficar 

lá.” 

O trecho destacado da fala do pioneiro permite visualizarem-se as dificuldades 

iniciais vivenciadas na área. As mudanças dos colonos para a região, portanto, não se 

deu de forma tranqüila e ordenada. Para os mais exigentes a recomendação foi de 

que ocupassem os lotes demarcados, do contrário, outros o fariam e estes perderiam 

suas oportunidades. Sobre esse aspecto a área denominada Vicente Pires, recebeu 

pessoas de todas as demais colônias e ao final do processo de ocupação estava 

completamente esgotada, do ponto de vista da densidade espacial. Interessante 

destacar que em meio a essa falta de controle das ocupações, todas as chácaras 

localizadas às margens do córrego tiveram seus limites definidos pelos próprios 

moradores, ou seja, muitas vezes uma expansão crescente porque não havia uma 

definição precisa da área pertencente a cada um. 
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Os primeiro contratos de arrendamento iniciaram em 1986, e foram sendo 

entregues muito vagarosamente pelo Governo do Distrito Federal, entendendo que as 

terras do Vicente Pires eram de sua propriedade. Posteriormente, esses documentos 

foram suspensos e o governo estabeleceu um novo regime de acordo legal com os 

chacareiros de contrato de concessão de uso. As terras do Vicente Pires eram da 

União, a qual chegou a promover a desapropriação da área à época da Construção de 

Brasília, ou mesmo antes, porém, não ficou claro a quem pertenciam no decorrer da 

ocupação mais recente. 

De modo geral, o Distrito Federal como um todo, e suas regiões 

administrativas, especificamente, dispõem de quantidade significativa de estudos em 

diferentes frentes temáticas. Entretanto, acerca da região em que está localizado o 

Setor Habitacional Vicente Pires, há dificuldades de se encontrar pesquisas 

consistentes, apresentando o contexto histórico local, as problemáticas ambientais 

surgidas e um estudo socioeconômico mínimo, com dados que permitam comparar a 

situação verificada na atualidade e o passado. O documento disponível mais próximo 

ao que buscava a equipe técnica, foi a dissertação de mestrado de Sônia Maria Baena 

Maciel, entitulado “O processo de ocupação da Colônia Agícola Vivente Pires: ação 

antrópica e impactos ambientais”, defendida na Universidade Católica de Brasília, no 

ano de 2003. 

Com relação aos usos e ocupações dessas chácaras, Maciel (2002) em sua 

dissertação afirma que a situação fundiária dos chacareiros era de arrendamento. Era 

um total de 400 lotes, sendo 390 formados por pequenos produtores, com chácaras de 

cinco a dez hectares e apenas um grande produtor.  

A produção agropecuária teve inicio após a fixação do assentamento rural. 

Maciel (2002) aponta que em 1991, dos 400 produtores da microbacia, 80% se 

dedicavam, principalmente, a plantação de milho. A olericultura, com plantio quase 

exclusivo nas margens do córrego Vicente Pires, 48 produtores se dedicavam a 

exploração de folhosas em geral, em uma área de 3ha. A alface era o produto 

principal, plantado por 42 produtores, porém, sem tratamento adequado. Na 

fruticultura, a laranja ocupava uma área plantada de aproximadamente 196 ha. A área 

destinada à pecuária era de 30 ha para o gado, 15 ha para suínos, 13 ha para aves, 

somando um total de 58 ha. 
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Esta autora, a partir de informações obtidas na EMATER, em 2001, aponta 

como sendo as chácaras mais produtivas, aquelas localizadas nas proximidades dos 

córregos, por possuírem solo hidromórfico. As técnicas utilizadas em diferentes tipos 

de cultivo e produção eram positivas em alguns aspectos e bastante falhas em outros. 

Na olericultura observou-se excesso de adubação orgânica no plantio e o uso de 

variedades pouco adaptadas para o clima. Ausência de planejamento adequado às 

épocas de plantio, trazendo perdas na comercialização. Havia excesso de irrigação e 

o uso de equipamentos com manutenção inadequada. Na fruticultura, em princípio, as 

técnicas de produção eram razoáveis, mas com o tempo, a falta de conhecimento 

levou a negligência na manutenção dos pomares. Além disso, faltava o controle de 

pragas e doenças, adubação da cobertura da irrigação e podas periódicas, 

provavelmente, por falta de domínio de técnicas adequadas. O resultado foi a queda 

de produção e a má qualidade dos produtos, com conseqüências sérias no momento 

da comercialização (preços baixos, frete alto, custo de implantação dos pomares 

demasiadamente onerosos para o retorno conseguido).  

De acordo com a avaliação de Maciel a pecuária, por sua vez, composta por 

bovinos, suínos e aves tinha estágios e objetivos diferentes no tocante a 

produtividade. Os bovinos utilizados para a produção de leite e derivados, com bom 

nível tecnológico. Os suínos utilizavam nível tecnológico razoável, porém, com 

instalações precárias. As aves, geralmente, eram criadas apenas para a subsistência 

(Maciel, 2002). 

O quadro apresentado por Maciel (2002) demonstra um processo gradativo de 

declínio da área na atividade para a qual tinha sido destinada, a agricultura. 

Paralelamente, aos problemas enfrentados pelos produtores a pressão imobiliária 

visível em todo o Distrito Federal desde seu início, intensificada na metade da década 

de 1980 em diante, acelera a transformação da região, promovendo a mudança de 

sua vocação inicial e a reconfiguração para uma área urbana. 

Os inevitáveis parcelamentos das chácaras, arrendadas ou apenas com 

concessão de uso, passaram a acontecer ainda com mais freqüência. Os chacareiros 

que não produziam muito, inclusive por estarem apenas com uma parcela de terreno 

que exigia maiores investimentos começaram a sentir-se pressionados pela situação 

geral. Uma vez que, o Plano de Utilização (PU) da área, dizia que os assentados 

teriam que produzir e nem sempre essa produtividade agrícola podia ser cumprida de 

acordo com as orientações legais. 
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De acordo com os depoimentos coletados junto à comunidade pioneira, a 

população de produtores ainda resistentes na região, quando soube que tramitava na 

Câmara Distrital um projeto de Lei transformando a região em área de expansão 

urbana procurou refrear o processo. Esses antigos moradores reuniram-se e foram 

recebidos em audiência pelo então governador Joaquim Roriz. O motivo desse 

encontro era o questionamento das razões que conduziam o governo a tal 

transformação da área. Na perspectiva desses moradores, não obtiveram do 

governador uma explicação clara para o problema e as tramitações que se seguiram.  

Os parcelamentos condominiais iniciaram justamente nas terras da ex-colônia 

Vicente Pires, criada pela Fundação Zoobotânica. Na avaliação dos moradores e 

lideranças comunitárias nesta área, os moradores não possuíam nem contrato de 

arrendamento e tampouco, contratos de concessão de uso, o que fez com que a área 

ficasse ainda mais vulnerável a transformação de usos e ocupações propostas pelo 

Governo. Nessa perspectiva foi a falta de compromissos formais prévios entre os 

moradores, o Governo do Distrito Federal ou a União que facilitaram o processo 

acabando por expandir-se, inclusive para os moradores que possuíam os tais 

contratos.  

A Colônia Agrícola São José, conhecida como Vila São José, é considerada 

por alguns pioneiros como sendo uma expansão de Vicente Pires, porém, sem a 

mesma atenção que esta recebeu (demarcação, na grande maioria das chácaras que 

possuíam tamanhos iguais). Na área que hoje limita Vicente Pires a Vila São José, 

existia uma área desocupada que abrigava apenas uma pequena aglomeração 

denominada, Vila dos Carroceiros, próxima às nascentes do córrego Samambaia. O 

restante da área, portanto estava vazia e desassistida de qualquer atenção do 

planejamento territorial. Essa região foi sendo ocupada de forma desordenada por 

pessoas, em sua maioria de baixo poder aquisitivo, em busca de espaço para construir 

moradias simples.  

Os pioneiros deste local afirmam terem chegado ali no final de 1970, antes 

mesmo da divisão da Colônia Agrícola Vicente Pires. Descrevem a área como tendo 

poucos barracos, o “lixão” e muito “mato”. De acordo com esses depoentes a 

ocupação ocorreu a partir da solidariedade entre as pessoas que não possuíam locais 

próprios de moradia, uma vez que muitos que chegavam ao local chamavam os outros 

consolidando o crescimento sem ordenação. Sobre esse aspecto a área configura-se 

como mais uma das invasões do Distrito Federal. A princípio constituída por pessoas 
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com intenções de manejo agrícola nas 57 chácaras (número aproximado) existente na 

área.  

A fragilidade desse espaço de moradia no tocante a aceitação governamental 

da apropriação é notável tendo em vista as diversas investidas de remoção e 

realocação desses moradores em outros locais. Dentre as inúmeras transferências em 

que as pessoas retornavam ao antigo local, muitos foram assentados em Samambaia 

(final da década de 1980). Data desse mesmo período, a consolidação da primeira 

Associação Comunitária dessa área chamada Associação Jericó. 

Na visão dos moradores as ações de remoção e transferência das famílias 

praticadas pelo Governo são consideradas agressivas, uma vez que, a fiscalização 

derrubava as residências e na maioria das vezes não oferecia novas alternativas de 

moradia. Atualmente, estas ações cessaram e a principal reivindicação da comunidade 

é a regularização da área para o recebimento de benefícios com obras públicas, água 

potável, asfaltamento das ruas, esgoto, drenagem pluvial, escolas, postos de saúde, 

segurança, entre outros. A população da Vila São José pode ser considerada, em 

grande parte, de baixa renda. As carências infra-estruturais básicas e de projetos de 

intervenções sociais para a qualificação da vida coletiva nessa área são muito 

evidentes, demandando a presença vigorosa do poder público.  

A Colônia Agrícola Samambaia é considerada bem mais antiga do que as duas 

anteriores, no que diz respeito ao seu povoamento. Muitos depoentes afirmaram que 

existiam moradores nessa área já na década de 60. Entretanto, os registros formais da 

documentação estabelecem a década de 80 como os marcos da fundação. A 

ocupação guarda certa semelhança com o formato adotado pelo governo nas terras da 

ex-colônia Vicente Pires, ou seja, glebas de 20.000 m² foram repassadas para as 

pessoas no intuito de fazer contratos de arrendamentos (vinculados à ex-Fundação 

Zoobotânica, hoje Secretaria de Agricultura). Muitas dessas pessoas já viviam na área, 

averbaram o arrendamento e continuaram cultivando o mesmo produto agrícola de 

antes (no caso hortaliças).  

Essa região, entretanto, em função das suas características pedológicas trata-

se de um espaço considerado de baixo potencial agrícola. De acordo com as análises 

técnicas, é uma área com muito cascalho e argila, considerada inapta para atividades 

de plantio. Essas limitações técnicas favoreceram a tendência já em curso a 
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densificação e transformação dos usos, caracterizando a região mais como um local 

de moradia do que voltado para plantação.  

No início de 1990, contemporâneo a criação de Águas Claras, foi iniciado um 

processo de parcelamento da Colônia Agrícola Samambaia, ocasionando a formação 

de um setor de mansões em uma área quase que fronteiriça a atual Vila São José. 

Quase nesse mesmo período, um projeto do Governo diminuiu os lotes da região de 

Samambaia de 20.000 m² para 1.200 m². Na ocasião, 1993 tanto os produtores de 

Samambaia, quanto os de Vicente Pires discordaram dessas medidas 

governamentais, reivindicavam um tamanho mínimo de 5.000m quadrados. Frente ao 

impasse o Governo não deu seguimento ao projeto. Entretanto, cabe destacar, o 

caráter de desconfiguração do espaço rural e a consolidação de um cenário urbano já 

estava na pauta desse projeto público. Cada morador receberia assim, o seu lote de 

1.200 m, o restante seria parcelado em áreas de tamanho idêntico para a licitação 

pública, sendo o uso indicado moradia. 

Na região, já com o processo de parcelamento ilegal existindo em diferentes 

pontos, alguns moradores, por iniciativa própria, dividiram os lotes em 1.000 m e 2.000 

m e promoveram a comercialização direta. Assim, iniciou-se o processo de divisão das 

chácaras em lotes que foram adensando a área concentrando os lucros da 

comercialização ilegal para os “antigos proprietários” privados, que não se 

preocuparam com a imputação de responsabilidade nessas ações de especulação. Tal 

fato iniciou-se em 1993, e, em 1995 já existiam na região mais de 1.000 residências, 

instaurando-se um processo crescente. Esse episódio da história recente do Distrito 

Federal representa um misto de omissão e fragilidades do próprio Estado, com 

questões territoriais à margem da legalidade.  

Em contrapartida a reação do Estado foi a de não assumir a condição social 

dos moradores que estavam instalados na colônia agrícola Samambaia, negando-se a 

assumir um papel mais vigoroso na qualificação das áreas ocupadas com infra-

estrutura urbana adequada. Os moradores da localidade resolveram realizar as 

benfeitorias urbanísticas que julgaram necessárias comunitariamente, providenciaram 

assim: asfalto, energia elétrica e telefonia. Os pioneiros enfatizam nos seus 

depoimentos os gastos e a “luta” exigida para a ordenação dessas infra-estruturas 

básicas. 
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As polêmicas e tensões a respeito dos usos e ocupações destinados a área 

não cessaram nesses episódios e a documentação de ordenamento territorial 

procurou garantir a importância das áreas rurais remanescentes. O Plano de Diretor 

de Ordenamento Territorial, Lei nº. 17/97, delimitou toda a região do atual Setor 

Habitacional Vicente Pires, juntamente com outras áreas dentro do quadrilátero da 

Capital com sendo Área Rural Remanescente, conforme destinação apresentada no 

Artigo 31, Parágrafo I, já mencionado em tópicos anteriores: 

Art.31. As Áreas Rurais Remanescentes são aquelas destinadas a 

abrigar usos compatíveis com a dinâmica rural, resguardando o uso 

agropecuário e agroindústria, e usando à preservação dos recursos naturais 

existentes. 

Parágrafo I – As áreas rurais remanescentes compreendem os Núcleos 

rurais do Córrego da Velha, Vargem da Benção, Monjolo, Alagado, Crispim, 

Santa Maria, ponte Alta Norte, Taguatinga e Núcleo Bandeirante; as colônias 

agrícolas do Vicente Pires, Samambaia, Arniqueira, Vereda Grande, Vereda da 

Cruz, Águas Claras (....) as chácaras da Candangolândia e da Vila São José ou 

Taguatinga, e outras enclaves rurais em zonas predominantemente urbanas, 

conforme as poligonais e respectivos memoriais descritivos que passam a 

integrar esta Lei. (Lei 017- PDOT, p 20-29 de janeiro de 1997). 

Em detrimento dessas prerrogativas legais, como já relatado, grande parte das 

Zonas Rurais Remanescentes daquela região está circundada por Área de 

Dinamização Urbana e o processo de criação de Águas Claras, como um novo núcleo 

urbano, na localidade, evidencia as forças contraditórias em questão que opõem as 

áreas rurais às urbanas. O efeito “bola de neve” dessa densificação populacional e 

acelerada urbanização tomou conta de toda a região e, hoje, embora ainda existam 

algumas chácaras produtivas no Setor, busca-se a regularização de fato para uma 

Zona Rural Remanescente com totais características urbanas e de situação 

irreversível.  

Dinâmica Populacional 

A dinâmica populacional do Setor Habitacional Vicente Pires foi crescente a 

partir do final da década de 80. De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (dados 

desagregados), em 1991, a área contava com 1.675 habitantes residentes em 405 

domicílios particulares permanentes. Em 1996, o crescimento populacional e o 
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aumento de parcelamentos territoriais na região, são comprováveis pelos dados que 

apontam a existência de 2.067 habitantes, enquanto que o número de domicílios 

passou para 518. Apenas quatro anos depois, em 2000, a população chegou a 10.860 

habitantes e um total de 3.948 domicílios. De 1996 a 2000, dados da Contagem 

Populacional 1996 e Censo 2000-IBGE, houve acréscimo populacional de 8.793 

indivíduos e a descaracterização do uso do solo como área rural passando a área 

urbana.  

Segundo os números fornecidos pela Subadministração das Colônias Agrícolas 

de Taguatinga, o número de famílias alocadas nas áreas específicas que compõem a 

região do Setor Habitacional Vicente Pires, é o seguinte: em Vicente Pires, 8.500 

famílias; São José, 2.000 famílias; Samambaia, 5.000 famílias. Somando um total de 

15.500 famílias, perfazendo uma população de 60.450 habitantes, considerando 3,9 

habitantes por domicílio, em 2005 (Tabela 51 e Gráfico 15). 

Tabela 51 - Evolução Demográfica de Vicente Pires – 1991 a 2005. 

 1991 1996  2000  2005* 

POPULAÇÃO 1.675 2.067 10.860 60.450 

DOMICILIO 405 518 3.948 15.500 
Fonte: IBGE – Dados desagregados do Resultado do Universo – 1991, 2000; 1996. Os números obtidos 
para 2005 são dados aproximados fornecidos pela ARVIPS (Associação de Moradores de Vicente Pires). 
 

 
Gráfico 15 - Evolução Demográfica de Vicente Pires – 1995 -2000. Fonte: IBGE 1991,1996 e 
2000, ARVIPS 2005. 

Embora o Setor Habitacional Vicente Pires conte, hoje, com ruas comerciais, o 

predomínio é de residências unifamiliares, principalmente sob a forma de 
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condomínios. No caso da Colônia Agrícola Samambaia e Vila São José, o número 

mais expressivo de ocupações também é o de residências unifamiliares. Na Colônia 

Agrícola Governador há menos de dez chácaras. De acordo com dados da 

TOPOCART (1998), as densidades previstas para o Setor como um todo são de: 40 

hab/ha em áreas unifamiliares e em áreas mistas de 150 hab/ha. 

A Subadministração das Colônias Agrícolas de Taguatinga apresenta algumas 

estimativas para a realidade atual desse Setor. Há cerca de duas ou três chácaras 

com parcelamentos em número próximo a 100 lotes, ou pouco mais. Grande parte das 

parcelas tem cerca de 800m². As chácaras parceladas com maior número de lotes têm 

o metro quadrado destes diminuídos, variando de 250 m² a 400 m², mas podem ser 

ainda menores. O número de chácaras não parceladas com módulo rural de 2ha gira 

em torno de 80, sendo que poucas ainda são produtivas.  

Paralelamente, há ainda o processo de adensamento populacional vertical. Até 

agora são 100 prédios de 12 apartamentos, ocupados com uso misto, geralmente, 

comércio no piso inferior e residências acima, a maioria tipo "quitinete". É importante 

ressaltar que o tamanho dos lotes na Vila São José é variável, prevalecendo lotes de 

área menor que as existentes em Samambaia e em Vicente Pires. Outra 

especificidade da área é que em Samambaia e na Vila São José prevalecem lotes 

individuais e não condominiais.  

Segundo o Subadministrador, 85% da população do Setor pode ser 

considerada classe média, apesar da heterogeneidade. De acordo com a definição do 

IBGE, a classe média corresponde à aqueles que possuem renda superior a R$ 

2.000,00. Apenas 15% corresponde à população de baixa renda, estes últimos 

coincidindo com a população da Vila São José, onde há lotes com área inferior a 

125m2. Em relação à população flutuante, a Subadministração estima que haja cerca 

de 30.000 mil trabalhadores servindo ao Setor Habitacional Vicente Pires com 

residência em outras regiões administrativas, ou mesmo que dormem nos locais de 

trabalho durante a semana e retornam as suas residências ao final desta. Estes 

trabalhadores ocupam postos de trabalhos distintos: cerca de 3.000 são da construção 

civil, absorvidos pelas inúmeras obras em andamento na região, cada obra emprega 

em média cinco trabalhadores, somando cerca de 15.000 no total. A este número 

soma-se cerca de 14.000 empregados domésticos, entre fixos e diaristas e ainda 

cerca de 1.000 comerciários distribuídos em 200 estabelecimentos. 
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A Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Distrito Federal, CAESB, 

realizou estudo no Setor para verificar a viabilidade de abastecimento de água e a 

implementação de esgoto na região considerando a ampliação progressiva das 

demandas e o adensamento populacional. Esses estudos projetaram o crescimento 

populacional para as Colônias Agrícolas Samambaia e Vicente Pires (que incluem Vila 

São José e Governador) entre o ano de 2003 até 2023. Os números estimados, por 

exemplo, para o ano de 2006, 51.087 habitantes. O número de habitantes apontado 

pela Subadministração das Colônias Agrícolas de Taguatinga e pela Associação 

Comunitária Vicente Pires (ARVIPS), em 2005 é de 60.450 habitantes, ou seja, esses 

registros já excederam em quase 9.500 habitantes as primeiras previsões. Cabe 

destacar que a área necessita de um levantamento censitário preciso, para 

confirmação destes números e para a consolidação de um projeto qualificado de 

políticas públicas para o desenvolvimento da infra-estrutura (Tabela 52). Dados mais 

específicos sobre as informações de infra estrutura serão discutidas nos tópicos 

seguintes 

Tabela 52 - Estimativa populacional para as Agrovilas Samambaia e Vicente Pires de 2003 a 
2023. 

ANO COLÔNIA AGRÍCOLA 
SAMAMBAIA 

SETOR VICENTE 
PIRES TOTAL 

2003 10.407 31.295 41.702 

2004 11.390 34.545 45.935 

2005 11.965 36.604 48.570 

2006 12.504 38.583 51.087 

2007 13.029 40.555 53.584 

2008 13.539 42.512 56.051 

2009 14.032 44.447 58.479 

2010 14.471 46.242 60.712 

2011 14.885 47.989 62.875 

2012 15.134 49.226 64.360 

2013 15.385 50.490 65.875 

2014 15.638 51.782 67.419 

2015 15.892 53.101 68.993 

2016 16.150 54.452 70.601 

2017 16.409 55.831 72.240 

2018 16.670 57.242 73.912 

2019 16.934 58.684 75.618 

2020 17.103 59.819 76.922 
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ANO COLÔNIA AGRÍCOLA 
SAMAMBAIA 

SETOR VICENTE 
PIRES TOTAL 

2021 17.175 60.630 77.805 

2022 17.245 61.451 78.696 

2023 17.345 62.389 79.734 
Fonte: Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Distrito Federal - CAESB 

O crescimento populacional e a modificação do contexto da região são 

surpreendentes pelo curto espaço de tempo de formação dos parcelamentos, mais ou 

menos 15 anos. Estudos realizados pela TOPOCART consideram este Setor como 

sendo uma válvula de despressurização das demandas reprimidas, seguida pelo 

Riacho Fundo e pela Vila Estrutural pelo fato de Taguatinga e Guará já estarem com 

suas áreas de ocupação territorial saturadas, como um equívoco na política 

habitacional para a classe média, devido aos valores elevados praticados pela 

TERRACAP nas últimas décadas. A estimativa populacional para saturação do Setor 

Habitacional Vicente Pires estabelecido no Plano de Ocupação da Expansão Urbana 

de Águas Claras realizado pela TOPOCART para a TERRACAP aponta o máximo de 

68.934 habitantes para a região (Tabela 53). 

Tabela 53 - Estimativa de Saturação Populacional para Áreas que Compõem o Setor 
Habitacional Vicente Pires – Samambaia, Vicente Pires, Governador e Vila São José – 2003.  

ÁREA POPULAÇÃO ATUAL 
(HABITANTES) 

POPULAÇÃO ESTIMADA 
DE SATURAÇÃO 
(HABITANTES) 

AUR Vicente Pires 1.831 2.856 

ARR Vicente Pires 18.228 30.730 

Vila São José 5.044 7.867 

Governador 210 357 

AUR Samambaia 12.600 19.657 

ARR Samambaia 4.788 7.467 

Total 42.701 68.934 
Fonte: Topocart/Terracap - Plano de Ocupação da Expansão urbana de Águas Claras 
AUR (Área Urbana com Restrições): 50,9471ha. ARR (Área Rural Remanescente): 1250,3393 ha, *Dados 
fornecidos pela SUDUR (1998). 

 
Estrutura Ocupacional / Produtiva e Econômica 

A estrutura ocupacional da área que envolve as Colônias Agrícolas em estudo 

mudou significativamente desde a sua fundação até o presente momento. Maciel, em 

2002, apontava para o fato de que as atividades agrícolas representavam apenas 11% 

da ocupação desempenhada pela população, circundada por 89% das atividades 
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tipicamente urbanas, comprovando a descaracterização da área segundo a finalidade 

original.  

No ano de 2001, a produtividade agropecuária da região, na Agrovila Vicente Pires, 

considerando aproximadamente 166 chácaras produtivas, de acordo com a Tabela 54, 

a plantação do milho era a maior na região no que diz respeito a agricultura, contando 

também com a produção de olericultura, bastante significativa. Na pecuária, leite e 

derivados eram os produtos de maior destaque, com utilização de boa tecnologia e 

boas instalações. 

Tabela 54 - Produção de Grãos, Tubérculos, Pecuária e Olericultura na Colônia Agrícola 
Vicente Pires em 2001. 

PRODUTO ÁREA (HA) PRODUTIVIDADE PRODUÇÃO  

Arroz 72 Média 500 kg/ha 

Milho 630 Média 1800 kg/ha 

Feijão 10 Média 400 kg/ha 

Mandioca 20 Média 16 ton/ha 

REBANHO ÁREA (HA) MERCADO TECNOLOGIA INSTALAÇÕES 

Bovinos 30 Leite e Derivados boa boa 

Suínos 15 Clandestino razoável precária 

Aves 13 Galinha Caipira Subsistência e larga escala razoável 

Outros 10  - - - 

Total 58 - - - 

PRODUTO ÁREA (HA) PRODUTIVIDADE PRODUÇÃO 

Alface 9,0 Média 13.000 kg/ha 

Cebolinha 5,0 Média 26.000 kg/ha/corte 

Coentro 4,0 Média 38.000 kg/ha 

Couve 3,0 Média 60.000 kg/ha 

Agrião 2,5 Média 65.000 kg/ha/corte 

Chuchu 7,5 Média 80.000 kg/ha/ano 
Fonte: Maciel (2002). 

A Subadministração das Colônias Agrícolas de Taguatinga afirma que ainda 

existem chácaras produtivas na região dedicadas a olericultura, a fruticultura, a 

produção de leite, a criação de aves (codornas e frangos), preparo de húmus, criação 

de eqüinos, pombo-correio e até vinícola (Figura 72). O percentual destas, dentro da 

quantidade de chácaras não parceladas é bem pequeno. Das aproximadas 80 

chácaras não parceladas ainda hoje, um número em torno de 15 ainda resistem como 

produtivas e retiram algum tipo de renda destas atividades. 
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Figura 72 - Chácara remanescente produtiva do Setor Habitacional Vicente Pires (fev 2006). 
 

A Subadministração do local chama atenção para o fato da existência do 

desenvolvimento de pequenas atividades industriais relativas à agricultura como 

abatimento de frangos, porcos e produção de embutidos. As micro-indústrias estão 

presentes no local no ramo de biscoitos, padaria, depósito de vidro, produção de clipes 

e telas de metal. 

No que diz respeito às ocupações, no estudo realizado por Maciel, em 2002, os 

comerciantes compunham o grupo das ocupações mais expressivas na região de 

Vicente Pires, 24%, perdendo apenas para os servidores públicos, 25%. Os dois 

juntos perfazem 49% do total das ocupações naquele ano. Os agricultores ainda eram 

14%, seguido dos empresários, 11%, profissões urbanas diversas, 11%, comerciários 

10% e o menor grupo, donas de casas, com apenas 5% (Gráfico 16). 
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Gráfico 16 - Ocupação dos Moradores de Vicente Pires. Fonte: (MACIEL, 2002). 

Na atualidade, praticamente toda área possui características urbanas, 

predominam os servidores da iniciativa privada/pública e profissionais liberais, 

conforme será visto na amostragem realizada com os moradores, seguindo o 

questionário apresentado (vide Questionário das entrevistas, no anexo I). 

Infra-Estrutura Social no Setor Habitacional Vicente Pires 

Um dos problemas de maior vulto no Setor Habitacional Vicente Pires não diz 

respeito à reversibilidade do quadro apresentado (retirada dos atuais moradores da 

região), uso indevido de Área de Proteção Permanentes ou mesmo a legalização 

territorial. Entendendo que todos estes pontos são importantes, no todo, e que 

congregam buscas para organização geral da região, a questão da alocação de infra-

estrutura urbana, de serviços e equipamentos de utilidade pública, inclusive bacias 

para tratamento de esgoto, implementação de escolas, postos de saúde, delegacia de 

polícia, são demandas importantes. Esses equipamentos e serviços acabam por se 

constituir em um problema sério quando se percebe que a localidade foi criada sem 

prever a reserva de áreas públicas específicas para esses fins. Vista por este ângulo, 

a situação do Setor é bastante delicada e exigirá uma ação política de planejamento e 

gestão espacial vigorosa. 
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Além desse ponto, há questões ambientais a resolver, pois, são verificadas 

moradias localizadas em áreas impróprias ou proibidas legalmente como é o caso das 

habitações próximas e às margens dos córregos, nascentes e veredas, ou seja, 

situações comprometedoras de Áreas de Proteção Permanente.  

Educação 

De acordo com as informações obtidas junto a Subadmistração e as 

observações empíricas realizadas na área, os equipamentos disponíveis para a 

comunidade de Vicente Pires resumem-se à uma Escola Classe, denominada Colônia 

Agrícola Vicente Pires e a uma Feira do Produtor (Figura 73). 

A Escola Classe Colônia Agrícola tem hoje 560 alunos, os quais, em sua maior 

parte, são filhos de empregadas e caseiros do Setor em idade de ensino fundamental, 

sendo que esse ensino é oferecido apenas durante o dia. O número total de alunos 

matriculados é superior em 176 alunos em relação aos números apresentados pela 

Secretaria de Educação para aquela escola (Tabela 55). 

Tabela 55 - Ensino Fundamental – Número de Turmas e Matriculas por série em 30/03/2005 – 
Total por Instituição Educacional. 

TURNO  1 SÉRIE 2 SÉRIE  3 SÉRIE 4 SÉRIE TOTAL 

T 1 1 2 2 6 Matutino 

M 36 28 70 60 194 

T 2 2 1 1 6 Vespertino 
M 69 59 28 34 190 

T 3 3 3 3 12 Total 

M 105 87 98 94 384 
Fonte: Censo Escolar 2005 - Subsecretaria de Planejamento e Inspeção do Ensino/ 
Diretoria de Pesquisa / Gerência de Estatística – SEDF. 
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Figura 73 - Vista da única escola pública do Setor Habitacional Vicente Pires (fev. 2006). 

Segundo as informações obtidas na Escola, existiam cursos noturnos de 

ensino fundamental até 2003 que foram desativados. A comunidade tem reivindicado a 

retomada desses cursos e a abrangência do ensino médio. A atenção a essas 

demandas, entretanto, exige uma ampliação do espaço da escola e a sua completa 

reestruturação. Os administradores da Regional de Ensino do Guará informaram que 

existe uma previsão para realização de estudos para tal transformação para 2006. 

Nesse sentido, os moradores da região aguardam a transformação dessa unidade 

escolar em um Centro de Ensino que permitirá a necessária expansão qualificada dos 

serviços públicos educacionais. Paralelamente, a região do Vicente Pires está a cargo 

da Subsecretaria de Inspeção e Pesquisa, responsável pela autorização para o 

funcionamento de escolas particulares. Na localidade existem diversas unidades 

escolares de caráter privado, sobretudo, voltadas para ensino pré-escolar e 

fundamental.  

Drenagem Pluvial e Asfaltamento 

A drenagem pluvial é inexistente em todo o Setor Habitacional Vicente Pires, 

sendo repetida, ano a ano, a percolação de águas de chuva para as áreas mais 

baixas, contribuindo significativamente para o assoreamento dos rios e córregos 

locais. O que existe são lançamento individuias, sem critério técnico, em pontos dos 

prrincipais córregos do Setor. Além disso, a falta de um estudo urbano abrangente e o 

rápido adensamento levou ao desmatamento da maior parte da região. As barreiras 

constituídas por muros e residências são os obstáculos para a água das chuvas ou 
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mesmo de águas servidas que porventura são jogados nas ruas. Sem a drenagem das 

bocas de lobo, a enxurrada leva consigo resíduos de solo e outros materiais que são 

carreados para a calha dos córregos, não raramente, promovendo a inundação de 

áreas, como a parte superior do córrego Vicente Pires. Além disso, há também a 

formação de ravinas e erosões nas ruas e inclusive com a danificação de muros, 

conforme colocação de Maciel (2002:24).  

O asfaltamento das vias internas é uma das principais reivindicações dentre os 

moradores do Setor Habitacional. Pelos dados levantados por Maciel em 2002, 50% 

das ruas estavam asfaltadas, embora não seja exatamente o que se constata, 

sobretudo em ruas de uso coletivo na região.  

Atualmente, percebe-se que apenas uma pequena parte de toda a extensão do 

Setor Habitacional Vicente Pires está asfaltada. No que diz respeito a diversas ruas de 

uso coletivo o péssimo estado de conservação é notável. Em época de chuvas ficam 

esburacadas dificultando o deslocamento diário de carros, pedestres e ciclistas. Cabe 

relembrar, que a grande maioria dessas ruas que foram pavimentadas, os próprios 

moradores cotizados o fizeram. Boa parte dos condomínios apresenta pavimentação 

interna mantida à custa dos pagamentos das taxas condominiais.  

Água Potável 

As condições sanitárias do Setor Habitacional Vicente Pires, no tocante ao 

abastecimento de água e esgoto são consideradas problemas sérios. Poços 

artesianos e cisternas foram implementados sem licenciamento prévio gerando 

contaminação do aquífero freático, conforme esclarecido no tópico referente ao meio 

físico.  

Em 2005, a CAESB produziu um documento intitulado “Diagnóstico Sucinto das 

Condições Sanitárias e de Saúde da População das Colônias Agrícolas Vicente Pires, 

Samambaia e Vila São José”, visando subsidiar o Ministério Público, o IBAMA e a 

própria CAESB de elementos precisos para a tomada de decisão sobre a implantação 

de um sistema público provisório de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

no local.  

Como já esclarecido em tópicos anteriores, os resultados obtidos neste estudo 

apontaram a presença de coliformes totais em grande parte das amostras. A presença 

de coliformes fecais foi detectada em mais de 30% das amostras, tanto na época 
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seca, quanto chuvosa. Foi também detectado índice de turbidez superior aos padrões 

de água para o consumo humano definidos na Portaria nº. 518 do Ministério da Saúde. 

Em mais de 70% dos casos a verificação destas características ocorreram nas 

cisternas que ainda hoje são o recurso mais recorrente utilizado na área. No período 

chuvoso, os resultados das análises foram ainda mais agravados. A empresa 

considerou o escoamento superficial e a infiltração da água de chuvas, que 

transportam lixo, fezes e outros resíduos presentes inadequadamente no solo. O 

documento também esclarece que as cisternas são mais suscetíveis à contaminação 

do que os poços devido à pequena profundidade. 

A situação foi entendida como problemática pelos técnicos em termos de 

abastecimento, e um sistema público de abastecimento de água foi recomendado para 

todo o setor, a fim de, proporcionar maior segurança e controle da qualidade da água 

consumida pela comunidade local, bem como para evitar problemas de saúde mais 

sérios.  

Cabe destacar que neste EIA, a questão da infra-estrutura básica é tratada 

com maior aprofundamento, contemplando amiúde a parte de abastecimento de água, 

drenagem, entre outros. 

Foi protocolada carta/consulta (nº 22/2007) na CAESB, no dia 22/11/07, 

solicitando mais informações. No dia 10/01/2008, a CAESB respondeu a referida carta 

enviando uma cópia do Descritivo Técnico do Sistema de Esgotamento Sanitário (no 

anexo I), plantas de redes e interceptor. A implantação do sistema de esgotamento 

está em fase inicial de licitação (publicação dos editais), dividida em cinco diferentes 

certames. O custo estimado para o sistema é de R$ 53.330.177,00, e o prazo de 

execução previsto é de 20 meses a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço 

pela CAESB. 

Quanto ao sistema de abastecimento de água, as redes, adutoras, sub-

adutoras, estação elevatória e linha de recalque, reservatórios e ligação prediais, 

importam no montante de R$ 54.515.988,00, sendo que a conclusão das redes foi 

prevista para o final do mês de março do corrente ano. 

Coleta de Resíduos Sólidos  

O Setor Habitacional Vicente Pires, atualmente, tem sua coleta de resíduos 

sólidos realizada pelo serviço de limpeza pública do Distrito Federal, a BELACAP. A 
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região produz aproximadamente 6ton/dia de lixo. Este rejeito coletado segue para o 

Aterro Controlado do Jóquei (as margens da via Estrutural) que recebe 90% do lixo 

produzido em todo o Distrito Federal. 

Apesar desta coleta pela BELACAP, o Setor Habitacional em questão, ainda 

descarta rejeitos domésticos a céu aberto em terrenos baldios, incluindo entulhos de 

construções. Verifica-se, também, lixo pelas ruas, muitas vezes aberto por animais 

domésticos, como os cães, favorecendo o ambiente propício para o aparecimento de 

doenças. Especialmente, na área da Vila São José esse problema foi observado com 

maior representatividade exigindo uma ação mais efetiva na coleta e educação 

ambiental. 

Um problema verificado empiricamente nos condomínios e em algumas ruas é 

a dificuldade de entrada dos caminhões de limpeza urbana. Além disso, a região, pela 

falta de pavimentação, enfrenta problemas com áreas esburacadas complicando ainda 

mais, o acesso dos veículos coletores. 

Energia Elétrica 

A energia elétrica está presente em praticamente todas as residências do Setor 

Habitacional Vicente Pires, embora, nem todas tenham sido instaladas da mesma 

maneira. No caso da Colônia Agrícola Vicente Pires parte da energia elétrica é 

fornecida pela subestação rebaixadora do Guará. A distribuição é realizada por uma 

empresa de eletrificação rural, em função dos parcelamentos. Nas Colônias Agrícolas 

Samambaia e na Vila São José as reivindicações por parte da comunidade junto à 

Companhia de Abastecimento de Energia do Distrito Federal, garantiram a 

implantação dos serviços. Esse grupo de moradores acabou sendo favorecido por 

uma prerrogativa legal criada pelo governo do Distrito Federal que permitiu aos 

parcelamentos na condição deste setor fossem abastecidos por energia. A energia 

pública não cobre toda a região, mas é possível encontrar eletrificação nas áreas 

principais. De todo modo, verifica-se a necessidade de redimensionamento do sistema 

e uma avaliação criteriosa sobre as prestações de serviço da rede pública, 

notadamente a presença de residências em faixas de servidão de algumas linhas de 

transmissão de energia elétrica. 
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Serviços de Saúde 

O Setor Habitacional Vicente Pires não possui serviços públicos ou privados 

relativos ao atendimento de saúde. Os moradores utilizam os equipamentos públicos 

existentes em Regiões Administrativas próximas, principalmente em Taguatinga e 

Brasília (Plano Piloto). Aliás, está é uma das necessidades básicas para a qualificação 

do Setor, visto o número de pessoas residentes na localidade e possíveis demandas 

emergenciais. Cabe destacar que minimamente para garantir a integridade básica dos 

moradores é recomendável a criação de um posto de saúde regional. 

Segurança 

De acordo com informações da população local e questionamentos junto às 

administraçãoes regionais, no que diz respeito à segurança, existe um posto policial 

provisório com uma viatura para atendimento de todo o setor. De acordo com os 

depoimentos e as observações empíricas, considerando as dimensões da área esse 

equipamento/serviço existente é insuficiente. As Regiões Administrativas vizinhas, 

Guará e Taguatinga são as duas principais áreas de apoio que acabam dando suporte 

à região, assim como apoio dos batalhões do Corpo de Bombeiros. As demandas 

comunitárias de diferentes setores apontam esses equipamentos e serviços públicos 

como uma das necessidades básicas da região. 

Telefonia 

Segundo os dados levantados por Maciel em 2002, Brasil Telecom concluiu em 

maio de 2001 a expansão das linhas telefônicas que atendem a Vicente Pires. Ativou 

também novos equipamentos e estava expandindo os serviços de telefonia pública. A 

região, portanto, é servida pela Brasil Telecom, e mais recentemente, pela empresa 

GVT. A telefonia pública está presente com “orelhões” em muitas ruas do setor. O 

atendimento para este tipo de serviço de telefonia fixa se dá, conforme necessidade e 

solicitação dos usuários. 

De acordo com as informações prestadas pela Brasil Telecom através da 

carta/resposta nº 453625/2007, de 04/12/2007, no anexo I, existem 207 telefones 

públicos instalados atualmente no SHVP. 
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Comércio Local 

Atualmente existe comércio variado composto por lojas de materiais de 

construção, piscinas de acrílico, oficinas de automóveis, lojas de autopeças, video-

locadoras, mercearias, padarias, supermercados, petshops, entre outras. Há também 

uma Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) criado pelo governo do Distrito 

Federal: 

A lei Complementar nº 319/00: “Art. 2º - A área que trata o art. 1º e as chácaras 

nº 1 e 1-A, localizadas na antiga área da TERRACAP, na Colônia Agrícola Vicente 

Pires, passa a ter uso misto, comercial e residencial, permitindo-se o exercício das 

seguintes atividades: I. Comércio atacadista e varejista; II. Prestação de serviços; III. 

Atividade educacional”. 

Infra-estrutura Viária e Transporte Público  

O Setor Habitacional Vicente Pires está situado entre duas rodovias de intenso 

tráfego no Distrito Federal, a Estrada Parque Taguatinga Guará (EPTG/DF 085) e a 

Estrada Parque Ceilândia (EPCL/DF-095) conhecida como Via estrutural. O 

crescimento urbano da região de Ceilândia, Taguatinga e Guará por si já contribuíram 

para o adensamento do tráfego na EPTG. O surgimento de novas áreas urbanas e 

comerciais: as Áreas de Desenvolvimento Urbano ao longo das duas rodovias, a 

criação de Águas Claras com uma das entradas pela EPTG, o surgimento da Cidade 

Estrutural, às margens da Estrutural e os parcelamentos nas agrovilas (Vicente Pires, 

Samambaia e São José) com entradas pela EPTG e Estrutural levaram ao aumento de 

fluxo, de congestionamento e da necessidade de modificação emergencial nas pistas.  

Atualmente a EPTG e a Via Estrutural figuram entre as rodovias de maior 

ocorrência de acidentes e mortes do Distrito Federal. A DF-001 ou Estrada Parque 

Contorno (EPCT) é a recordista. Foram 311 acidentes e 16 mortes no ano de 2005. 

Seguem como as mais violentas depois da DF-001, a Estrada Parque Taguatinga-

Guará (EPTG), a DF-003 - Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), a DF-

025, Estrada Parque Lago Sul (EPLS) e a DF-095 Estrada Parque Ceilândia, Via 

Estrutural. 

Na EPTG e EPCL trafegam diariamente cerca de 40 mil veículos. Juntas 

registraram 252 acidentes e 17 mortes em 2004. As mortes por colisão e 

atropelamentos são as mais comuns. É importante ressaltar que tanto a Cidade 
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Estrutural, quanto o Setor Vicente Pires não estavam previstos para as áreas em que 

surgiram no plano original. Assim, não houve o planejamento rodoviário necessário. 

Providências já foram tomadas pelo Governo do Distrito Federal junto aos órgãos 

competentes no sentindo de minimizar a situação de risco existente naquelas 

rodovias, primeiro melhorando a sinalização e depois criando vias paralelas permitindo 

a entrada e saídas de veículos com mais segurança. 

Segundo a base de dados da fiscalização eletrônica do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) em novembro de 2004, a média 

de tráfego de veículos sentido Plano-Piloto – Taguatinga foi de 23.973 veículos por dia 

na EPTG. No sentido Taguatinga – Plano-Piloto foi de 27.179 veículos por dia, 

também na via EPTG.  

De acordo com os estudos realizados pela TOPOCART em 2003, o sistema 

viário do Setor Vicente Pires se apresenta sem hierarquização e dimensionamento 

adequado, dificultando a coleta, o sistema de transporte coletivo, a arborização urbana 

e a circulação de pedestres. As vias que permitem o tráfego no sentido leste-oeste são 

bem estruturadas (EPNB, EPTG e EPCL). Já no eixo Norte-Sul, há necessidade de 

interligação, criando eixos de circulação (EPCT).  

Atualmente, duas companhias de transporte público coletivo passam pela área 

do Setor Vicente Pires. As viações são: Viação Satélite, que atua na região de 

Taguatinga e Ceilândia em direção ao Plano Piloto, portanto passando pela região do 

Setor e a Viação Planeta, que também atua na região de Taguatinga e Ceilândia em 

direção ao Plano Piloto e Lago Sul (Tabela 56). 

Tabela 56 - Linhas de Ônibus que Atendem a População de Águas Claras/Vicente Pires – 
2005. 

LINHA ITINERÁRIO 

0946 Setor"M"Norte/Rodoviária doPlano Piloto (Vicente Pires-W3 Sul) 

3054 Taguatinga Sul-Areal-Águas Claras/W3 Sul-Norte (Via QS 11) 

9461 Setor "M" Norte/Rodoviária do Plano Piloto (Vicente Pires/W3 Sul-Esplanada) 

0948 Setor "O"/Vicente Pires-Taguatinga Centro 

0949 Taguanorte/Arniqueiras-Águas Claras 

3062 Tag. Sul-Areal-Arniqueira/Rod. Plano Piloto (Eixo) 

9481 Setor "O"/Vicente Pires-Taguatinga Centro (via Católica) 
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LINHA ITINERÁRIO 

9482 Setor "O"/Taguatinga Centro-Vicente Pires  

9483 Setor "O"/Taguatinga Centro-Vicente Pires (Católica) 

9491 Taguanorte/Águas Claras-Arniqueiras 

Fonte: DFTRANS – 2005. 

O Distrito Federal dispõe, além do transporte público coletivo, de acordo com o 

Decreto nº 17.045, de 22 de dezembro de 1995, de um Sistema de Transporte Público 

Alternativo (STPA/DF) de natureza complementar. A área em estudo é atendida, de 

acordo com o DFTRANS, pela linha 43 que atende ao P SUL 

(GUARIROBA)/QNG/VICENTE PIRES. Outras linhas passam nas rodovias adjacentes 

ao Setor, às margens da EPTG e da EPCL. 

O mais comum na região é o transporte realizado com veículos particulares, ou 

seja, cada família possui pelo menos um automóvel. Os veículos de transporte escolar 

atendem a região levando as crianças às suas escolas e mesmo alunos de faculdades 

em localidades como Taguatinga, Guará e Brasília (Plano Piloto).  

O Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal (DER-DF) em 

convênio com a Universidade de Brasília, aguarda estudos mais detalhados sobre o 

tráfego naquela região, no que diz respeito à quantidade de veículos que circulam por 

dia nessas localidades. Essas informações, uma vez prontas, serão de extrema valia 

para a realização de um modelo de planejamento mais detalhado para a qualificação 

do dia-a-dia no Setor Habitacional Vicente Pires. 

Foi protocolada carta/consulta (nº 20/2007) no DER/DF, no dia 22/11/07, 

solicitando mais informações. No dia 22/12/2007, o DER respondeu a referida Carta 

Consulta pelo ofício nº 076/2007-SUENGE, no anexo I, em que informou:  

- Existência de projeto para ampliação de capacidade e adequação de 

interseções para a rodovia DF-085 (EPTG); 

- Que há intenção por parte do DER/DF em promover estudo de ampliação de 

capacidade e adequação de interseções na rodovia DF-095 (EPCL). 
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Situação Fundiária e Uso do Solo 

A maior parte do Setor Habitacional Vicente Pires está situada em terras da 

União. Uma parcela menor, mais especificamente a área da Colônia Agrícola 

Samambaia, pertence ao Governo do Distrito Federal. Entretanto, existem porções 

dentro da grande área ocupada pelo Setor em condição duvidosa de propriedade entre 

essas duas esferas do poder público. Nesse caso se destaca especialmente, o local 

onde hoje, está situada a Colônia Agrícola Vila São José. As informações sobre essas 

questões são desencontradas e um estudo mais aprofundado deverá ser realizado 

futuramente para dirimir a legalização desse espaço. 

Aa pesquisa realizada por Maciel (2002) apontou as seguintes informações 

obtidas em entrevista à Secretaria de Assuntos Fundiários, em 05 de outubro de 2001, 

sobre a questão fundiária na região de Vicente Pires:  

Formação da área: em 1985, 350 chácaras de 3 a 5ha originalmente, com 

100% delas em regime de arrendamento por um prazo de 15 anos. 

Denominações e vigência: Parte da Colônia Agrícola Vicente pires inserida na 

Zona Urbana de Dinamização, outra parte em Área Rural Remanescente, de acordo 

com Lei Complementar nº.17/97 (PDOT). 

Situação da época (2001): Projeto de lei popular visa à venda direta pela 

TERRACAP ou pela União, aos ocupantes, após projeto urbanístico. 

Atuação da Secretaria de Assuntos Fundiários (SEAF) na localidade: 

Concessão de uso de 50 anos para as chácaras em área rural remanescente. 

De acordo com Maciel, as Áreas Rurais Remanescentes deveriam abrigar os 

usos compatíveis com a dinâmica rural. Enquanto que as Áreas Urbanas com 

Restrições foram criadas pelo Plano Diretor Local-Taguatinga, configurando, na 

realidade, áreas urbanas sem nenhuma restrição. O desvirtuamento entre os usos e 

ocupações definidos está diretamente vinculada a problemática do planejamento e 

gestão territorial promovida pelo poder público. 

A situação fundiária da região foi descrita a partir de informações encontradas 

em bibliografia. Os pesquisadores estiveram diversas vezes na TERRACAP, sendo 

enviada carta/consulta ao referido órgão. A te o presente momento não se obteve 
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resposta. No entanto, foi protocolada nova carta/consulta (datada de 28/11/2007), no 

anexo I, na TERRACAP, Diretoria Técnica de Fiscalização, solicitando informações 

quanto a real situação fundiária do SHVP e a existência de áreas de litígio na poligonal 

do empreendimento. Novamente, ainda não recebemos a carta/resposta. 

Áreas de Valor Histórico, Cultural e Paisagístico: Sítios Arqueológicos e 
Recursos Cênicos (mirantes) e Pontos aprazíveis 

Na área da atual Vila São José (Pistão Norte) localiza-se o Parque Ecológico 

Irmãos Afonso Haus (antigo, Parque Ecológico Santuário dos Pássaros), criado pelo 

Decreto 19.169, de 23/09/1998. Esse pequeno parque com área total de 10.860,00m², 

perímetro de 1.266,90m e vegetação típica do cerrado. De acordo com os registros da 

Região Administrativa de Taguatinga, a implantação desse parque visava incentivar à 

preservação e a valorização do meio ambiente junto à comunidade local.  

Sítios Arqueológicos 

A equipe do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia (IGPA), da 

Universidade Católica de Goiás, realiza pesquisas em Sítios Arqueológicos na área do 

ribeirão Melchior, próximo às cidades de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia no 

Distrito Federal. A maior parte dos estudos sobre os antigos animais e os primeiros 

homens que habitaram o Planalto Central, foram realizados pelos quadros da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e pela Universidade Católica de Goiás (UCG). 

Os estudos mostram que o DF e a região do entorno guardam um importante registro 

da pré-história.  

A UFG também realizou estudos na região em parceria com a Universidade de 

São Paulo, dentro do Projeto Anhanguera de Pesquisas Pré-Históricas. Esse estudo 

especificamente, envolveu as áreas do entorno e do Distrito Federal, entre elas 

Planaltina de Goiás, único sítio arqueológico profundo nas proximidades de Brasília. A 

existência de pelo menos 19 sítios históricos e pré-históricos no Distrito Federal foi 

comprovada por universidades goianas e paulistas. 

De acordo com os pesquisadores especializados na temática, em Taguatinga, 

Brazlândia, Gama e Planaltina as rochas de mais de um bilhão de anos estão a pouco 

mais de 10 metros de profundidade. A atual paisagem do Distrito Federal começou a 

ser desenhada a 65 milhões de anos, no mesmo período em que os dinossauros 

desapareciam da terra. Desde esse período, formou-se a depressão onde se situa 
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Brasília (Plano Piloto). Os divisores dos rios e afluentes que cortam o DF começaram 

a ser definidos a 50 milhões de anos. Em termos geológicos o restante das paisagens 

naturais do DF é muito recente, possuem em torno de 500 mil a 11 milhões de anos.  

Em 1993, os arqueólogos Eurico Miller e Paulo Jobim, percorreram as margens 

do córrego Taguatinga colhendo dados para a expansão do perímetro urbano da 

cidade. No percurso, onde buscavam estudar os impactos socioeconômicos do avanço 

da área urbana, encontraram artefatos de pelo menos seis mil anos, encobertos por 

terra. O achado revelou três sítios arqueológicos com vestígios ainda não decifrados 

daqueles que podem ter sido os primeiros habitantes da região. Os pesquisadores 

encontraram em chácaras de Taguatinga e Ceilândia, uma faixa de três quilômetros de 

resquícios dos primeiros habitantes da América do Sul. Na primeira sondagem do sítio, 

foram encontradas uma cabeça de flecha fabricada em quartzo, e uma lesma – 

instrumento de pedra usado na raspagem de materiais como o couro, para dar 

acabamento. 

Essa descoberta chamou a atenção pela semelhança com achados sobre 

esses povos em outras partes do Brasil. A técnica de extração de rocha para 

fabricação de instrumentos, similar à que foi estudada em sítios como o de 

Serranópolis, no sul de Goiás, e outros no norte de Minas Gerais e no sul do Ceará, 

levaram os arqueólogos à hipótese de que se trata da mesma civilização que habitava 

todo o cerrado. A equipe que investiga os três sítios arqueológicos sustenta a teoria de 

que os povos que viveram no local eram nômades. Os grupos viviam da caça e da 

coleta de frutas silvestres, cobrindo áreas que podiam chegar a até 30 km². As 

caminhadas em busca de alimentos, entretanto, podiam levá-los a percorrer distâncias 

ainda maiores. 

Em julho de 2004, uma equipe de 20 pesquisadores do Instituto Goiano de Pré-

História e Antropologia (IGPA), da Universidade Católica de Goiás, sob o comando da 

arqueóloga Mariza Barbosa, iniciou o trabalho de salvamento arqueológico em áreas 

do entorno de Brasília. Foram encontrados, sob o solo de Taguatinga e Ceilândia, 

artefatos e vestígios de fósseis humanos. Nessa ocasião a equipe demarcou a área de 

três sítios pré-históricos, de até seis mil anos, e dois sítios históricos do Século XIX.  

O Projeto Brasília Antes de Brasília surgiu a partir das escavações do Projeto 

Melchior, na área do novo sistema de tratamento de esgoto. O Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) embargou a obra até que os arqueólogos 
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fizessem uma avaliação do potencial informativo dos sítios e realizasse coletas de 

salvamento. Segundo registro do projeto, foi estudada uma faixa de três quilômetros 

de cumprimento, que tem início na parte posterior da Rodoviária de Taguatinga e se 

estende até a Ceilândia. Essa área cobre parte da região onde existe o interceptor e o 

emissário da estação de tratamento de esgoto, com 14km de tubulações subterrâneas 

para o esgoto de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia que atualmente, desemboca no 

rio Melchior, tornando-o mais poluído do Distrito Federal. Cabe destacar que o rio 

Melchior é afluente do rio Descoberto, origem de uma das principais fontes de água 

dos brasilienses.  

Segundo a carta resposta de nº 112/2008 (anexo I) enviada pelo IPHAN, a 

gerência informou que dentre os registros presentes no banco de dados não há 

registro oficializados de sítios arqueológicos na região do Setor Habitacional Vicente 

Pires. Todavia, é necessário um estudo mais aprofundado para se chegar a uma 

conclusão sobre a importância arqueológica da região. De todo modo, a situação atual 

da área indica que dificilmente a região seria desapropriada para preservação de sítios 

ou para o aprofundamento de estudos da pré-história e história do DF depositada no 

solo do Setor. No apêndice segue listagem encontrada nos referidos bancos de dados 

do IPHAN. 

Caracterização das formas de organização social  

De acordo com a Subadministração de Taguatinga, no Setor Habitacional 

Vicente Pires existem cerca de 30 igrejas evangélicas e 4 católicas. As associações 

comunitárias e condominiais são mais de 300. Dentre essas associações estão 

aquelas pioneiras que representam os remanescentes da antiga área rural até as 

associações comerciais, bastante representativas da reconfiguração urbana da 

localidade. Destacam-se pelo menos cinco associações representativas das 

transformações sofridas pela região a saber (Tabela 57). 

Tabela 57 - Associações (denominação e funções). 

ORGANIZAÇÃO ATUAÇÃO 

Prefeitura Comunitária da Vila São José Atua junto aos moradores da Vila São José - foi 
responsável pela organização de abaixo-

assinados para a reivindicação de melhorias 
como asfalto e linhas de ônibus. 

Organização Social Vila São Jose Atua junto aos moradores da Vila São José - foi 
responsável pela implantação de linhas de 

transporte alternativo e o posto dos correios. 
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ORGANIZAÇÃO ATUAÇÃO 

Associação Comunitária de Vicente Pires – 
ARVIPS (Figura 74) 

Atua junto aos moradores da Colônia Agrícola 
Vicente Pires – têm trabalhado para melhorias 

no Setor e a regularização da área. 

Associação Colônia Agrícola Samambaia -
ACASAM 

Atua junto aos moradores da Colônia Agrícola 
Samambaia - foi responsável pela reivindicação 
que trouxe rede elétrica e telefonia fixa para a 

colônia agrícola. 

Associação dos Produtores Rurais do Córrego 
do Valo 

Atua junto aos produtores rurais existentes às 
margens do Córrego do Valo. 

 

Figura 74 - Associação Comunitária do Setor Habitacional Vicente Pires – ARVIPS. 

Além das associações comunitárias, registrou-se a existência da AFEIVIPS, 

que congrega os feirantes da Feira do Produtor de Vicente Pires e de uma 

Organização Não-Governamental no Setor Habitacional Vicente Pires. Trata-se da 

Organização Verde Brasil Colônia Agrícola Vicente Pires. De acordo com as 

informações obtidas no site, a missão da Organização Verde Brasil é contribuir para 

que a sociedade brasileira conserve a natureza, harmonizando a atividade humana 

com a preservação da biodiversidade e com o uso racional dos recursos naturais, para 

o benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações. 

Expectativas da Comunidade com Relação aos Usos Previstos 

No ano de 2002, a pesquisa de Maciel detectou que a principal demanda dos 

entrevistados que residem nas chácaras parceladas de Vicente Pires refere-se à água 

tratada, seguida do asfalto e da rede de esgoto, sendo que esta ultima revela a 

preocupação com a contaminação da água em razão do adensamento populacional. O 
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transporte coletivo urbano, a segurança, a iluminação pública, a coleta de lixo e as 

escolas de ensino médio e fundamental complementam a listagem de prioridades para 

a satisfação da comunidade para o novo Setor. Questões como serviços de telefonia, 

supermercado, correios, posto de saúde, banco, cartório e casa lotérica, também 

foram referenciados pelos moradores na ocasião da pesquisa. 

Atualmente, o subadministrador das Colônias Agrícolas de Taguatinga aponta 

entre as principais expectativas da comunidade, a geração de emprego e renda por 

intermédio da feira do Produtor, a qual foi criada para escoar a produção local. 

A população da região expressou na reunião realizada para o PDL da região 

Administrativa de Taguatinga, uma listagem daquilo que entendem como necessário 

para a região das colônias agrícolas Vicente Pires, Samambaia e São José. Essa 

reunião contou com a participação de 95 pessoas e as sugestões podem ser 

resumidas da seguinte forma: regularização do setor, carência de equipamentos 

públicos e infra-estrutura, deficiência no sistema viário e no transporte coletivo que 

atende àquela população. Além destas necessidades, as populações com 

propriedades às margens do córrego fizeram apontamentos específicos, sobretudo 

porque se sente pressionada e até mesmo coagida pelo Serviço de Vigilância do Solo, 

o SIV-SOLO.  

A seguir, estão transcritos todos os tópicos contidos no documento de registro 

da reunião: 

 Mudança de área rural remanescente para área urbana. 

 Denominação para Setor Habitacional Vicente Pires. 

 Via em continuação da Hélio Prates não deve prejudicar as pessoas 

que tiverem de ser retiradas do local. 

 Admitir o uso rural dentro do uso urbano. 

 Não deve haver diferenças de valorização entre as áreas da União e as 

áreas da Terracap, nem diferenças de critérios dos benefícios de infra-

estrutura.  

 Área ambiental – ver os locais, ver as pessoas, onde moram. A lei foi 

feita para prejudicar. As pessoas que moram às margens dos córregos 

estão sendo massacradas. A preservação será maior com o apoio da 

comunidade. O Governo deve parar com o terrorismo do SIV-SOLO. 

Que as famílias possam ser colocadas de forma adequada no local. 



 

296 

 Não existem espaços para equipamentos públicos em Vicente Pires, 

estes deverão ser locados nas áreas ao longo da Estrutural. Todas as 

vias de Vicente Pires possuem 25m de largura.  

 Viaduto sobre a estrutural ligando Vicente Pires e Cana do Reino e 

passarelas para pedestres. 

 Que o transporte alternativo de Cana do Reino seja explorado pela 

comunidade. 

 A Via do Assentamento 26 de Setembro está obstruída por entulho. 

 Titularização da terra em nome do atual ocupante. Manutenção das 

chácaras. 

 Excesso de leis na Câmara sobre as Colônias Agrícolas. O que 

emperra é o Ministério Público.  

 ADE - Área de Desenvolvimento Econômico deverá admitir os usos 

comercial, habitacional, rural, institucional e indústrias não poluentes. 

 Destinar as áreas onde estão construídos os prédios em Vicente Pires 

para uso multifamiliar - uso misto com habitação coletiva. 

 Facultar o uso em condomínio. 

 Admitir o uso comercial nos lotes de frente para as vias, desde que 

ouvida a comunidade. 

 Destinar parte da área da Residência Oficial do Governador para 

equipamentos públicos de Vicente Pires. 

 Reservar área para captação de esgotos. 

 Prever pontos de interligação entre Colônia Agrícola Samambaia e 

Vicente Pires. 

 Fazer o estudo urbanístico.  

 Definir ruas com comércio juntamente com os condomínios. 

 Manter os lotes como estão. Que o projeto urbano contemple os lotes 

como estão com sua destinação, respeitando as áreas de proteção 

ambiental. 

 Destinar áreas para creches, berçário e escola. Investir na educação 

infantil. 

 Cuidados para não tornar Vicente Pires uma cidade estressada. Pois as 

pessoas procuravam tranqüilidade quando vieram para cá. 

 O meio ambiente deverá ser protegido, manter a proteção de córregos e 

nascentes. 

 A Qualidade de vida não deve ceder ao poder econômico. 
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 Os espaços públicos deverão ser observados. 

 Área de esporte, lazer e cultura do Taguapark. Delegacia e 

Administração para Águas Claras (Residência Oficial do Governador). 

 Que a Chácara 211 Rua 8 seja o Centro de Vicente Pires. 

 As escolas da QNG são utilizadas pelos moradores de Vicente Pires 

estas ruas são muito escuras e esburacadas, sendo utilizada por mais 

50% dos moradores. O acesso a Vicente Pires é muito difícil. 

 Proposta – iluminação e asfalto  do trecho das Ruas 8 e  10. 

 Pistão Norte – captação de águas pluviais. 

 Transformação das margens das vias Estrutural e EPTG em ADEs. 

 Construção de marginal na EPTG ligando Vicente Pires a Taguatinga. 

 Ligação das Chácaras 54 e 55 passando pelo córrego EPTG via interna 

facilitando o transporte coletivo. 

 Construção de viaduto na EPTG ligando Águas Claras à Colônia 

Agrícola Samambaia. 

 Falta Iluminação pública. 

 Construção de escolas e faculdades em todo o Setor Habitacional 

Vicente Pires. 

 Faltam linhas de transporte coletivo. 

 Prever a criação de Delegacia e batalhão. 

 Criar Centro de saúde. 

 Criar a Administração de Vicente Pires – RA – desmembrar de 

Taguatinga. 

 Plebiscito para confirmar o nome do Setor. 

 Construção de mais duas passarelas sobre a EPTG. 

 Colocação de Semáforo na EPTG abaixo da passarela existente, 

Colônia Agrícola Samambaia. 

 Ordenação dos endereços com confirmação do nome. 

 Limitador de velocidade a partir da Casa do Governador. 

 Saneamento e água potável urgente em todo o Setor. 

 Colocação de passarela na EPCT – Pistão Norte na altura da Via São 

José. 

 Na construção das Avenidas Principais fazer a previsão de canteiro 

central e calçadas com acessibilidade. 

 Prever áreas para lazer e clubes como o SESC e SENAI. 

 Prever ciclovias nos canteiros centrais das Avenidas de Vicente Pires. 
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 O Governo foi omisso e os moradores querem ajudar na correção. 

 A comunidade quer que seja respeitada as chácaras inteiras. 

 Que a chácara do jóquei seja destinada para Universidade Pública, 

aparelhos comunitários. 

 Transformação da área rural remanescente para área urbana em todas 

as colônias de Taguatinga. 

 Aprovar a construção de até 4 pavimentos nas vias comerciais, quando 

regulamentado pelo Governo. 

 Ligação da EPTG até estação da CEB pelas chácaras 54, 53, 55 e 117. 

 Ligação da via das chácaras 35 a 54 à via das chácaras 55 à 149 

(EPTG – via interna da colônia até a estação CEB). 

 Estabelecer linhas coletivas públicas de transporte para o SHVP. 

 Construção de delegacias, companhia militar, corpo de bombeiros, 

centros de saúde para atender especificamente o SHVP. 

 Que toda cobrança de tributos seja revertida para benfeitorias no setor.  

6.4.3.1. Apresentação dos Resultados das Pesquisas de 

Campo Realizadas no Setor Habitacional Vicente Pires. 

Em janeiro e fevereiro de 2006 foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 

e observações diretas no Setor Habitacional Vicente Pires, com o objetivo de 

consolidar um estudo de impacto ambiental para possível legalização do Setor, bem 

como atendimento das demandas básicas da comunidade local. Para tal o 

levantamento, contemplou as seguintes questões:  

1 Identificação geral da área e do grupo entrevistado 

(Perfil sócio-cultural, emprego e renda e caracterização das propriedades)  

2 Infra-Estrutura urbana 

(Saneamento básico, energia elétrica, telefonia, transporte, áreas de lazer)  

3 Nível de satisfação com o Setor Habitacional Vicente Pires – percepções 

comunitárias e necessidades da região 
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4 Participação social em espaços comunitários no Setor Habitacional Vicente 

Pires 

5 Participação comunitária no processo decisório do Estudo de Impacto 

Ambiental  

Procedimentos Metodológicos 

O estudo constitui-se de uma investigação exploratória, quantitativa e 

qualitativa, a partir de entrevistas semi-estruturadas e observações informais do 

cotidiano da comunidade do Setor Habitacional Vicente Pires. O embasamento para a 

elaboração desse estudo de campo proveio da análise documental histórica sobre a 

formação da área, cartografias e imagens aéreas, informações preliminares coletadas 

junto aos responsáveis pelas instituições administrativas dos poderes públicos.  

O processo de aplicação das entrevistas e aquisição das informações ocorreu 

entre os dias 7 e 17 de janeiro de 2006, em uma área que abrangeu todo o Setor 

Habitacional Vicente Pires (colônias agrícolas de Vicente Pires, Samambaia e Vila São 

José), totalizando uma amostragem de 402 questionários. Visando contemplar a 

heterogeneidade dos usos e ocupações do Setor Habitacional foram aplicados três 

modelos distintos de entrevistas, subdivididos da seguinte maneira: o primeiro grupo, 

constituído pelos moradores das chácaras, condomínios e lotes não-condominais 

(comunidade), o segundo grupo constituído pelos comerciantes e o terceiro grupo 

formado pelos síndicos ou representantes dos condomínios. Números absolutos do 

universo da pesquisa do Setor Habitacional Vicente Pires (Tabela 58). 

Tabela 58 - Números absolutos do universo da pesquisa do Setor Habitacional Vicente Pires.  

TIPOS DE QUESTIONÁRIOS N° DE QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

COMUNIDADE 318 

COMÉRCIO 47 

SÍNDICO OU REPRESENTANTE DE CONDOMÍNIO 37 

TOTAL 402 

A participação dos entrevistados foi espontânea e os pesquisadores garantiram 

que seria mantido o anonimato de todas as pessoas que colaboraram. Inicialmente, os 

entrevistados foram escolhidos em função da manutenção dos grupos especificados 

acima, considerando-se a importância de oferecer um espaço social mais 

representativo para a comunidade que habita o local. O segundo critério utilizado foi à 
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cobertura completa do Setor Habitacional, definida a partir de um mapa da região e de 

fotografias aéreas. Buscou-se assim, a partir desses dois critérios, proporcionar a 

oportunidade de expressão a comunidade como um todo, independentemente das 

condições socioeconômicas ou do tipo de moradia/comércio que possuam na área. 

Complementarmente, utilizou-se a técnica de observação direta, tanto na 

primeira etapa, de coleta de dados - aplicação das entrevistas (total de dez 

pesquisadores e um coordenador de pesquisa) e na etapa posterior, de 

aprofundamento das análises qualitativas (cinco pesquisadores). A dinâmica de 

apreciação e sistematização dessas informações foi semelhante: cada membro da 

equipe relatava suas observações e conversas informais com o grupo pesquisado, e o 

coordenador das atividades de campo centralizava as informações em “diários de 

campo”. Essa técnica, além de oferecer informações sobre a área e a vida das 

pessoas que ali residem, também possibilita a obtenção de detalhes sobre os temas 

abordados que nem sempre aparecem com facilidade no campo do “discurso oficial”, 

quando o pesquisador declara que está realizando a entrevista.  

Obteve-se a construção de uma amostragem satisfatória do ponto de vista 

técnico da análise quantitativa e uma análise qualitativa focada na compreensão dos 

fenômenos socioeconômicos e ambientais relacionados ao Setor Habitacional Vicente 

Pires. Os dados numéricos e as observações informais se complementaram, em 

especial, no que diz respeito, as percepções da área, usos, ocupações e apropriações 

dos espaços de uso coletivo e infra-estrutura urbana. As informações coletadas 

apontam os caminhos possíveis para atender as demandas consideradas básicas para 

a qualidade de vida do local, oportunizar a integração dos diferentes grupos de 

usuários e moradores e ainda, oferecem um mapeamento expressivo das fragilidades 

existentes em relação aos espaços públicos comunitários.  

Identificação Geral da Área e do Grupo Entrevistado 

Visando a precisão da amostragem quantitativa mantiveram-se as subdivisões 

prévias dos diferentes grupos entrevistados no Setor Habitacional Vicente Pires:  

• Grupo 1 - moradores das chácaras, condomínios e lotes não-

condominais (318 questionários); 

• Grupo 2 - comerciantes – recorrentemente, também moradores do 

Setor. (47 questionários); 
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• Grupo 3 - síndicos ou representantes dos condomínios. (37 

questionários). 

Apesar de considerarmos a importância das respostas/demandas desses 

grupos distintos, apresentou-se de forma sistemática na análise quantitativa 

individualmente. No âmbito da análise qualitativa, sempre que possível, formalizou-se 

uma apreciação geral das opiniões e expectativas dos diferentes grupos sociais 

recorrendo as técnicas de entrecruzamento das opiniões, visando a assim a 

caracterização mais ampla do Setor Habitacional. Pretendeu-se dessa forma, 

colaborar na potencialização dos impactos positivos das transformações necessárias 

para o desenvolvimento do Setor, subsidiando tecnicamente as futuras intervenções 

públicas e privadas e minimizando os impactos negativos realizados em diferentes 

áreas do amplo Setor Habitacional Vicente Pires. 

Grupo 1 - Moradores das Chácaras, Condomínios e Lotes não-
Condominais 

As 318 entrevistas aplicadas junto a esse grupo foram subdivididas no Setor 

Habitacional de acordo com a sua localização (Tabela 59 e Gráfico 17). 

Tabela 59 - Entrevistados do Grupo 1 por local pesquisado. 

LOCAL PESQUISADO NÚMERO DE ENTREVISTADOS 

Colônia Agrícola Vicente Pires 174 

Colônia Agrícola Samambaia 119 

Colônia Agrícola Vila São José 25 

 

Gráfico 17 - Entrevistados do Grupo 1 por local pesquisado. 

Em função da diversidade tipológica dos lotes e dos distintos usos e ocupações 

promovidas por esse primeiro grupo que denominamos genericamente como 
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moradores do Setor Habitacional Vicente Pires, estabeleceu-se um refinamento dos 

registros indicando na tabela abaixo em números absolutos o perfil geral desse 

lotes/números totais de entrevistas (Tabela 60). 

Tabela 60 - Especificação do local entrevistado. 

LOCAL LOTES NÃO 
CONDOMINIAIS 

LOTES 
CONDOMINIAIS 

CHÁCARAS TOTAL DE 
ENTREVISTADOS 

Colônia Agrícola 
Vicente Pires 

70 95 9 174 

Colônia Agrícola 
Samambaia 

106 9 4 119 

Colônia Agrícola Vila 
São José 

19 4 2 25 

Na esfera sócio-cultural os dados relativos à escolaridade demonstram que no 

universo pesquisado do Setor Habitacional Vicente Pires os padrões se mantém acima 

da média, encontrados em outras Regiões Administrativas do Distrito Federal. 

Predominou como grau de escolaridade dos entrevistados o ensino médio completo 

29% sucedido pelo superior completo 25%. Complementarmente, os números revelam 

que são poucas as pessoas que não possuem ao menos a formação básica do ensino 

fundamental. Apresentamos abaixo os números absolutos e proporcionais obtidos na 

pesquisa (Tabela 61 e Gráfico 18). 

Tabela 61 - Escolariadade do Grupo 1. 

OPÇÃO DE RESPOSTA N° DE RESPOSTAS % 

Ensino Fundamental Incompleto 32 10 

Ensino Fundamental Completo 35 11 

Ensino Médio Incompleto 32 10 

Ensino Médio Completo 93 29 

Ensino Superior Incompleto 38 12 

Ensino Superior Completo 79 25 

Não Estudou 6 2 

Não Respondeu 3 1 
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Gráfico 18 - Escolariadade do Grupo 1 em porcentagem. 

No âmbito socioeconômico a renda familiar revelou novamente as 

especificidades que elevam o padrão aquisitivo desse Setor Habitacional em relação 

às demais Regiões Administrativas. Dentro do grupo estudado a maior incidência foi 

de famílias que tinham renda entre 6 e 8 salários mínimos (de R$ 1.800,00 a R$ 

2.400,00), que chegaram ao número de 52 (cinqüenta e duas) representando 17% da 

amostra total. O segundo percentual mais alto, 14% dos pesquisados, totalizando 43 

entrevistados optaram por não declarar seus rendimentos. O terceiro índice mais 

referenciado pelos depoentes elevou a renda familiar para 9 a 10 salários mínimos 

(2.700,00 a 3.000,00). Apresentamos abaixo os números absolutos e proporcionais 

obtidos na pesquisa (Tabela 62 e Gráfico 19). 

Tabela 62 - Renda familiar do Grupo 1.  

CLASSIFICAÇÕES N° DE 
OCORRÊNCIAS 

% 

Menos de 1 s/m (300,00) 4 1 

1 s/m (300,00) 4 1 

1 a 2 s/m (300,00 a 600,00) 30 9 

2 a 3 s/m (600,00 a 900,00) 24 8 

4 a 5 s/m (1.200,00 a 1.500,00) 32 10 

6 a 8 s/m (1.800,00 a 2.400,00) 52 17 

9 a 10 s/m (2.700,00 a 3.000,00) 42 13 

10 a 15 s/m (3.000,00 a 4.500,00) 33 10 

15 a 20 s/m (4.500,00 a 6.000,00)  32 10 

Mais de 20 s/m 22 7 

Não respondeu 43 14 
 s/m= Salário Mínimo. 
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Gráfico 19 - Renda familiar do Grupo 1. 

De acordo com o universo pesquisado a população economicamente ativa 

residente no Setor Habitacional Vicente Pires em sua maioria (88 casos) atua como 

servidor público. O segundo registro mais significativo, com 68 ocorrências, é ocupado 

pelos profissionais autônomos e o terceiro com 59 representantes está vinculado 

efetivamente a iniciativa privada. Abaixo apresentamos os resultados absolutos e 

percentuais da pesquisa (Tabela 63 e Gráfico 20). 

Tabela 63 - Vínculo empregatício do Grupo 1.  

VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS MORADORES N° DE OCORRÊNCIAS % 

Aposentado 22 6 

Servidor Público 88 26 

Servidor da Iniciativa Privada 59 16 

Autônomo 68 20 

Empresário 40 12 

Desempregado 21 6 

Não Responderam  48 14 
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Gráfico 20 - Vínculo empregatício do Grupo 1. 

No que diz respeito à caracterização geral física da área constatamos que a 

grande maioria (315) das residências do Setor Habitacional Vicente Pires contemplada 

no universo da pesquisa são de alvenaria, sendo apenas três dessas habitações de 

madeira. As diferenças básicas que indicam a variação do poder aquisitivo é a baixa 

qualidade dos acabamentos construtivos percebidas em boa parte das residências que 

evidenciam o caráter inacabado das obras, e a falta de projetos arquitetônicos prévios, 

bem como a diferenciação de estilos arquitetônicos. Da mesma forma, percebeu-se a 

preponderância de um crescimento urbano desordenado, dos parcelamentos ilegais 

dos lotes e dos usos mistos de atividades residenciais e comerciais em espaços 

exíguos.  

O tempo de residência no Setor também é bastante variável. A média estimada  

indica a predominância de famílias que habitam a área há cerca de cinco anos. Sendo 

que 57 depoentes declararam morar no local há apenas um ano (tempo mínimo 

considerado para realização das entrevistas). Um número pouco expressivo de 

entrevistados declarou residir no Setor, a cerca de 35 anos, maior tempo de moradia 

encontrado durante todo o levantamento.  

Em relação ao local de residência anterior optou-se por subdividir o grupo 1 em 

dois, considerando-se o tipo de usos e ocupações realizadas por lote/origem dos 

habitantes. Objetivou-se a partir dessa subdivisão o refinamento da pesquisa no 

tocante a produtividade dos setores agrícolas que persistem no Setor Habitacional 

Vicente Pires. Primeiramente, foram apresentadas as informações sobre os moradores 

que residem em lotes condominais e não-condominais com predominância de moradia 
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sem produção, especificamente vinculada a agropecuária e a seguir, analisou-se os 

dados oferecidos pelos moradores das chácaras.  

Nesse primeiro, subgrupo (moradores desvinculados da produção 

agropecuária) constatou-se que a grande maioria dos entrevistados já habitava o 

Distrito Federal, ou seja, são famílias provenientes de outras Regiões Administrativas, 

sendo as localidades mais citadas: Taguatinga com 105, Ceilândia com 49, Guará com 

40 e Samambaia com 18 citações. No universo da pesquisa apenas 41 famílias 

declararam ter vindo de outras unidades da federação para viver no Setor Habitacional 

Vicente Pires. Nesse pequeno grupo identificaram-se as seguintes 

localidades/proveniência (em números absolutos): Goiás (15 ocorrências), MG (7), PI 

(5), BA (4), CE e TO (3), RS e MA (2) e ainda PR, PE, RJ, SP e RO (1 citação cada).  

No subgrupo composto pelos moradores das chácaras (potenciais produtores 

agropecuários) constatou-se que no universo de quinze propriedades visitadas oito 

famílias são provenientes de outros estados da federação. Os demais declararam que 

já viviam anteriormente no próprio Distrito Federal.  

No que diz respeito ao tamanho dos lotes de moradia, encontrou-se uma 

variação significativa que demonstra os diferentes padrões aquisitivos em convívio no 

Setor Habitacional Vicente Pires. A maior parte dos lotes contemplados no universo da 

pesquisa possui 800 e 400m² representando, respectivamente, 39,6 e 12,5 % da 

amostragem. Até onde se conseguiu apurar, a maioria desses lotes menores são 

oriundos de parcelamento informais dos lotes de 800m². Na Vila São José, por sua 

vez, encontrou-se lotes de todas as dimensões evidenciando a prática da ocupação 

irregular, dos parcelamentos familiares, dos usos multifamiliares e usos mistos. Os 

lotes condominiais e não condominiais, principalmente, os situados na ex-colônia 

agrícola Samambaia possuem em média 1000m² e representam no universo da 

pesquisa 12,9%. Em relação às chácaras a variação é ainda maior, encontraram-se 

lotes entre 3.900 e 72.000m². O tamanho médio apontado pelos entrevistados está em 

torno de 26.836m².  

No universo de 318 residências, 287 são habitadas pelos proprietários, ou seja, 

um número percentual bastante significativo que totaliza 90%. Apenas 25 lotes são 

ocupados por locatários, representando 7,8% do total, dois casos isolados que 

afirmaram ser arrendatários e um que preferiu não responder a questão (Gráfico 21). 
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Gráfico 21 - Propriedades dos imóveis no Grupo 1. 

Em relação a densidade ocupacional das 318 residências pesquisadas, 

constatou-se uma variação que atinge uma média geral de 4,8 pessoas. A maior 

incidência, entretanto é de núcleos familiares compostos de 4 pessoas com 93 casos. 

Seguidos pelos núcleos de 5 pessoas com 71 casos, 3 pessoas com 50 casos, e 

grupos com 6 pessoas com 48 casos. Isoladamente foram encontrados alguns casos 

de depoentes que declararam morarem sozinhos e uma declaração curiosa que 

mencionava uma ocupação de 25 pessoas (Gráfico 22). 

 

Gráfico 22 - Número de habitantes por lote no Grupo 1. 
 

Entre os entrevistados desse primeiro grupo de moradores do Setor 

Habitacional Vicente Pires, 231 afirmaram que não contribuíam com as taxas de  

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Entretanto, 73 depoentes assentiram que 

pagavam tais taxas e 14 pessoas não responderam. Abaixo apresentamos esses 

dados percentuais (Gráfico 23). 
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Gráfico 23 - Contribuintes do IPTU do Grupo 1. 

Paralelamente, questionou-se especificamente o subgrupo que residia em 

chácaras no Setor Habitacional Vicente Pires sobre a produtividade agropecuária e 

papel desempenhado por esta atividade na economia doméstica. Visando assim, 

contextualizar com mais clareza a permanência dos usos e ocupações históricos a que 

a área destinava-se. Para tal, o universo pesquisado foi composto por 15 

propriedades, sendo que 9 estão localizadas em Vicente Pires, 5 em Samambaia e 2 

na Vila São José. Essa amostragem revelou que dentre as 15 propriedades, 13 

desenvolvem atividades agropecuárias e apenas 2 delas não (Gráfico 24). 

 

Gráfico 24 - Terreno para atividade agropecuária do Grupo 1. 
 

Em relação ao tipo de atividade agropecuária desenvolvida constatamos que 

existe uma simultaneidade de culturas, mas uma predominância do cultivo da 

fruticultura e das hortaliças. Em números absolutos encontrou-se a seguinte 

amostragem: 8 propriedades dedicam-se ao plantio de frutas (manga, jabuticaba, 

abacate e banana), 6 propriedades a hortaliças diversas, 3 propriedades ao cultivo do 
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milho e paralelamente, em um número pouco expressivo no cômputo geral 

apareceram referencias ao plantio de feijão e a criação de frangos. 

Das 13 propriedades produtivas encontradas, apenas 5 comercializam seus 

produtos para terceiros, sendo que 3 delas em feiras e 2 no próprio local. As 8 

restantes produzem apenas para o consumo próprio (Gráfico 25). 

 

Gráfico 25 - Comercialização da Produção no Grupo 1. 

Para complementar as informações de âmbito jurídico sobre a legalização do 

Setor Habitacional Vicente Pires foi questionado ao mesmo grupo de proprietários das 

chácaras sobre a documentação que possuíam e a percepção geral sobre a 

transformação da área rural em urbana. Para a primeira questão sobre os documentos 

que conferiam a posse da terra, apenas 4 depoentes declararam possuir a titularidade 

legal, 2 possuem contratos de arrendamento e outros 2 a seção de direito. Importante 

observar que no universo da pesquisa entre 15 pessoas, 7 optaram por não responder 

a questão.  

No que diz respeito à transformação da área rural em urbana, 8 entrevistados 

preferiram não comentar a questão e os demais manifestaram-se contrários. A 

principal alegação foi que essa nova forma de ocupação da área vinha gerando 

problemas de poluição (lixo e entulho), falta de segurança, piora na qualidade de vida 

e até mesmo a diminuição da produção agrícola. Quando os entrevistados foram 

estimulados a mencionar algum aspecto positivo em relação a urbanização, 8 pessoas 

consideraram que não tinham nada a declarar, enquanto os outros 7 depoentes 

apontaram a ampliação dos espaços comerciais como a principal vantagem.  

Para compreender a divisão social do trabalho nas residências pesquisadas foi 

questionado ao grupo de moradores sobre a existência de empregados que atuavam 
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no âmbito doméstico e as funções que desempenhavam. Das 318 residências, 174 

não possuem empregados domésticos e 131 possuem. Em dados percentuais 

evidencia-se que 55 % não contam com tais recursos de mão-de-obra, 41% possui e 

4% não responderam à questão (Gráfico 26). 

 

Gráfico 26 - Empregados no âmbito doméstico. 

Questionou-se ainda, sobre o tipo de atividade desempenhada por esses 

profissionais vinculados as unidades habitacionais do Setor Vicente Pires. 

Identificamos que a maior ocorrência (76 registros) é de empregadas domésticas 

(também designadas, secretárias do lar). Em 37 casos os moradores não 

caracterizaram as funções exercidas por seus empregados ou declararam fazer uso 

do trabalho de diaristas/faxineiras. Foram ainda registrados ainda 21 casos de 

jardineiros e 13 empregados designados como caseiros. 

Para aprofundar a compreensão sobre os vínculos empregatícios consolidados 

entre os moradores do próprio Setor Habitacional Vicente Pires e destes em relação 

as demais Regiões Administrativas do Distrito Federal, questionamos os entrevistados 

sobre a procedência dos seus empregados domésticos  

Destaca-se entre as localidades mais referenciadas a Ceilândia com 28 

registros, seguida pelo Setor Vicente Pires com 18 casos e a seguir Samambaia, com 

16 empregados e entorno do DF com 15 menções. Entre esses empregados 27 

pessoas residem com a família empregadora. Na Tabela 64 apresentamos a totalidade 

dessa amostragem em números absolutos  

Tabela 64 - Procedência dos empregados domésticos do Grupo 1. 

LOCAL Nº DE CITAÇÕES 

Ceilândia 28 
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LOCAL Nº DE CITAÇÕES 

Vicente Pires 18 

Samambaia 16 

Entorno 15 

Taguatinga 8 

Estrutural 7 

Vila São José 4 

Rec. Das Emas 3 

Santa Maria 2 

Guará 2 

Riacho Fundo 2 

Brazlândia 2 

No Emprego 27 

Não Respondeu 8 

Obs: Cabe lembrar que em algumas residências os moradores declararam ter mais de 

um empregado.  

As especificidades das funções profissionais desempenhadas nas chácaras 

foram contempladas por uma questão direcionada somente a esse grupo, uma vez 

que buscávamos a compreensão dos vínculos empregatícios oficiais desses 

empregados na produção agropecuária (Tabela 65). Em números percentuais das 15 

chácaras pesquisadas exatamente 46% possuiam empregados com carteira assinada 

e 46% não respondeu a questão. Cabe destacar que a maioria dos entrevistados que 

indicou não ter nenhum tipo de prestador de serviços, alegou que a produção está 

voltada para o consumo familiar e é mantida pelos próprios componentes da família. 

Encontramos apenas 1 caso isolado de empregado com contrato temporário de 

trabalho  

Tabela 65 - Vínculos empregatícios dos empregados do Grupo 1. 

VÍNCULO OCORRÊNCIAS % 

Carteira Assinada 7 46 

Contrato 1 8 

Acordo 0 0 

Não Respondeu * 7 46 

Para qualificar a compreensão geral da dinâmica e potencial de crescimento 

populacional do Setor Habitacional Vicente Pires questionou-se os entrevistados, 
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sobre a existência de crianças ou adolescentes em idade escolar que vivia nas 

residências. Dentre as 318 residências, 90 não possuem crianças ou adolescentes em 

idade escolar, 88 possuem duas crianças ou adolescente em idade escolar e 82 

possuem pelo menos uma criança ou adolescente vinculado ao ensino formal. Apenas 

em um caso isolado, em uma chácara encontramos 8 crianças freqüentando a escola, 

residentes no mesmo local. Cabe destacar que nessa amostragem identificou-se um 

total de 494 crianças ou adolescentes em idade escolar, o que resulta em uma média 

ponderada de 1,55 estudantes por residência (Tabela 66). 

Tabela 66 - Crianças ou adolecentes em idade escolar do Grupo 1. 

Nº DE ESCOLARES/FAMÍLIA N° DE RESPOSTAS % 

Nenhum 90 28,4 

1 82 25,8 

2 88 27,6 

3 42 13,3 

4 8 2,5 

5 5 1,5 

6 1 0,3 

7 1 0,3 

8 1 0,3 

Quando questionado sobre a localidade das escolas freqüentada por essas 

crianças e adolescentes do Setor Habitacional Vicente Pires, constatamos que a 

maioria absoluta (119 casos) estuda na Região Administrativa vizinha, Taguatinga. 

Com uma margem significativa de diferença, 39 estudantes cursam escolas no Guará, 

28 no Plano Piloto e apenas 26 casos na própria área de Vicente Pires. As demais 

referências foram: Águas Claras com 3 casos e outros, com 6 citações. Dentre os 

entrevistados 7 preferiram não prestar informações a respeito (Gráfico 27). 

 

Gráfico 27 - Locais onde os estudantes do Grupo 1 estudam. 
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O deslocamento dessas crianças e adolescentes para as escolas é 

predominantemente (82 ocorrências) através de transporte escolar, seguido de 62 

casos que são conduzidos em veículos particulares e 48 casos que utilizam o 

transporte coletivo. Na tabela abaixo se evidencia, ainda, que esses estudantes 

cumprem o percurso para a escola a pé, de bicicleta, outros e em 15 casos a questão 

não foi respondida pelo entrevistado (Tabela 67). 

Tabela 67 - Deslocamento dos estudantes do grupo 1 até as escolas. 

MEIO DE TRANSPORTE Nº DE OCORRÊNCIAS % 

A Pé 16 7 

Bicicleta 4 2 

Veículo Particular 60 25 

Tranporte Escolar 82 33 

Transporte Coletivo 48 20 

Outros 16 7 

Não Respondeu 15 6 
 

Grupo 2 - Comerciantes do Setor Habitacional Vicente Pires  

Das 402 entrevistas do universo da pesquisa desenvolvida no Setor 

Habitacional Vicente Pires, 47 foram realizadas no comércio local, que designamos 

como grupo 2. Cabe observar que a maioria dos comerciantes reside no próprio local 

do seu estabelecimento comercial configurando o uso misto dos espaços.  

Os estabelecimentos pesquisados estão localizados predominantemente na 

área designada Vicente Pires, seguida por Samambaia. Abaixo encontram-se os 

números absolutos (Tabela 68). 

Tabela 68 - Estabelecimentos pesquisados do Grupo 2. 

LOCAL PESQUISADO NÚMERO DE ENTREVISTADOS 

Colônia Agrícola Vicente Pires 29 

Colônia Agrícola Samambaia 16 

Na esfera sócio-cultural os dados relativos à escolaridade dos comerciantes do 

Setor Habitacional Vicente Pires, encontra-se nivelado com o da comunidade 

moradora, em geral. Predominou como grau de escolaridade dos entrevistados o 

ensino médio completo 49%, sucedido pelo superior incompleto 17% e 13% com 

superior completo. Complementarmente, os números absolutos e percentuais abaixo 
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revelam que são poucas as pessoas que não possuem ao menos a formação básica 

do ensino fundamental (Tabela 69 e Gráfico 28). 

Tabela 69 - Escolaridade dos entrevistados do Grupo 2. 

OPÇÃO DE RESPOSTAS N° DE RESPOSTAS % 

Ensino Fundamental Incompleto 3 6 

Ensino Fundamental Completo 3 6 

Ensino Médio Incompleto 4 9 

Ensino Médio Completo 23 49 

Ensino Superior Incompleto 8 17 

Ensino Superior Completo 6 13 

Não Estudou 0 0 

Não Respondeu 0 0 

 

Gráfico 28 - Escolaridade dos entrevistados do Grupo 2. 

No âmbito socioeconômico o lucro médio dos estabelecimentos comerciais 

também mantém correspondência com o padrão aquisitivo dos moradores do Setor 

Habitacional, revelando novamente as especificidades que elevam o potencial 

consumidor dessa área, em relação a muitas Regiões Administrativas do DF 

localizadas nas proximidades. Dentro do grupo estudado a maior incidência foi de 

estabelecimentos que tinham lucro médio nas faixas de 4 e 5, 6 e 8 salários mínimos 

(de R$ 1.200,00 a R$ 2.400,00), que chegaram ao número de 14 lojas representando 

17% da amostragem total. O segundo percentual mais alto 14%, totalizando 13 casos, 

optaram por não declarar seus lucros. Essa opção, novamente, está em consonância 

com os dados oferecidos pelo restante da comunidade residente no Setor. 

Apresentamos abaixo os números absolutos e proporcionais obtidos na pesquisa 

(Tabela 70 e Gráfico 29). 
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Tabela 70 - Lucro médio dos estabelecimentos. 

CLASSIFICAÇÕES N° DE OCORRÊNCIAS % 

Menos de 1 s/m (300,00) 1 2 

1 s/m (300,00) 2 4 

1 a 2 s/m (300,00 a 600,00) 0 0 

2 a 3 s/m (600,00 a 900,00) 2 4 

4 a 5 s/m (1.200,00 a 1.500,00) 7 15 

6 a 8 s/m (1.800,00 a 2.400,00) 7 15 

9 a 10 s/m (2.700,00 a 3.000,00) 4 9 

10 a 15 s/m (3.000,00 a 4.500,00) 5 11 

15 a 20 s/m (4.500,00 a 6.000,00) 2 4 

Mais de 20 s/m 4 9 

Não respondeu 13 27 
s/m= Salário Mínimo. 

 

Gráfico 29 - Lucro médio dos estabelecimentos. 

Os entrevistados foram questionados com a finalidade de conferir com 

exatidão, as observações empíricas e levantamento de dados sobre o uso misto das 

propriedades (residências/comércio). Constatou-se que a maioria, com 32 ocorrências 

não utiliza o local para residência e apenas em 15 casos as pessoas declararam 

possuir suas moradias no pavimento superior ao comercial. Entretanto, conseguimos 

identificar na seqüência dos questionamentos que a maioria dos comerciantes (23 

casos) reside no Setor Habitacional Vicente Pires. Apresentamos os dados 

percentuais da primeira análise (Gráfico 30) e os dados absolutos e percentuais do 

local de residência dos entrevistados desse grupo na Tabela 71 e no Gráfico 31. 
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Gráfico 30 - Residências no pavimento superior ao comércio. 
 
Tabela 71 - Local de residência dos proprietários dos estabelecimentos. 

LOCAL Nº DE CITAÇÕES 

Colônia Agrícola Vicente Pires 23 

Colônia Agrícola Samambaia 2 

Guará 4 

Taguatinga 12 

Ceilândia 1 

Águas Claras 2 

Não Respondeu 3 
 

 
Gráfico 31 - Local de residência dos proprietários dos estabelecimentos. 

 

A seguir, foi estabelecida como pauta norteadora da pesquisa a caracterização 

geral da oferta comercial alocada na região. Sobre esse aspecto a pesquisa 

selecionou os estabelecimentos para as entrevistas, visando uma amostragem 

significativa dos diferentes ramos de atividades. Entretanto, percebemos o predomínio 

significativo (9 empreendimentos) vinculados ao comércio de materiais de construção, 

seguido por 12 estabelecimentos voltados para o setor alimentício e bebidas, sendo 7 

casos de padarias, confeitarias e mercados e 5 bares e restaurantes. Destacamos 
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abaixo a amostragem completa dos ramos de atuação encontrados em números 

absolutos (Tabela 72). 

Tabela 72 - Perfil dos estabelecimentos. 

RAMO DE ATUAÇÃO N° DE PESQUISADOS 

Materiais de Construção / Madeireiras 9 

Bares / Restaurantes 5 

Padarias / Confeitarias / Mercados 7 

Vidraçaria 2 

Comércio Automotivo 2 

Elétrica / Eletrônica 2 

Clínica Dentária 1 

Ótica 1 
Papelaria 1 

Farmácia / Cosméticos 3 
Distribuidora De Bebidas 1 

Bazar / Presentes 2 
Pet Shop 2 

Locadora De Vídeo 3 
Salão De Beleza / Barbearia 3 

Moda Feminina 2 
Não Informou 1 

Em relação à localização dos estabelecimentos comerciais no Setor 

Habitacional evidenciamos uma concentração expressiva na Avenida Comercial 

totalizando 33 lojas. Apenas 11 estabelecimentos estão em ruas residenciais, 1 em 

lote caracterizado como condominial e 2 que se classificam no item outros (Gráfico 

32). 

 

Gráfico 32 - Localizaçõs dos comércios. 
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Quando questionado os comerciantes sobre a localização exata do seu 

comércio, constatou-se uma questão que complementou a informação anterior, uma 

vez que entre os estabelecimentos que havíamos identificado, como lojas em áreas 

residenciais, a maioria estava em área condominial. Esse dado apurado diretamente 

com os entrevistados permitiu verificar que 14 estabelecimentos comerciais estão em 

lotes condominiais. Nesse grupo 8 entrevistados declararam pagar as taxas do 

condomínio (valores variáveis entre R$ 15,00 e R$ 777,00), chegando assim a uma 

média estimada de R$ 161,50. Os outros 6 entrevistados não pagam essas taxas ou 

negaram-se a responder a questão. Abaixo se encontra os dados percentuais de 

estabelecimentos localizados em áreas comerciais e condominiais (Gráfico 33). 

 

Gráfico 33 - Comércio em área de condomínio. 

Objetivando verificar o desenvolvimento urbano do local, no que diz respeito à 

oferta comercial, questionou-se os entrevistados sobre o tempo de existência dos seus 

estabelecimentos. Aferiu-se que em detrimento do ramo de atividades, o comércio 

local do Setor Habitacional Vicente Pires é bastante recente. A maior ocorrência, com 

16 casos, está instalado há menos de 1 ano. Em seguida, registramos comércios com 

2 e 3 anos de mercado, com 7 ocorrências cada, seguido por aqueles que funcionam 

há 4 anos com 5 citações. Abaixo a tabela expressa os dados absolutos (Tabela 73). 

Tabela 73 - Tempo de existência dos estabelecimentos. 

TEMPO DE EXISTÊNCIA DO ESTABELECIMENTO N° DE CASOS 

Menos de 1 Ano 16 

1 Ano 5 

2 Anos 7 

3 Anos 7 

4 Anos 5 

5 Anos 1 
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TEMPO DE EXISTÊNCIA DO ESTABELECIMENTO N° DE CASOS 

6 Anos 2 

7 Anos 1 

8 Anos 1 

10 Anos 2 

Para complementar o perfil do comércio e do comerciante indagau-se aos 

entrevistados sobre a existência prévia dos seus estabelecimentos em outras 

localidades, antes de estabelecerem as sedes no Setor Habitacional Vicente Pires 

(Tabela 74 e Gráfico 34). Identificou-se assim, que dos 47 comerciantes, apenas 17 

informaram que o comércio já existia antes da instalação atual, sendo que 14 em 

outras localidades e 3 em outro endereço, mas no próprio Setor. Entre os 

entrevistados que declararam o local anterior, destacam-se 4 casos em Taguatinga e 

três no Guará. Os demais comerciantes não possuíam estabelecimentos comerciais 

anteriores. Apresentamos a seguir os dados percentuais e absolutos para precisar a 

incidência dos comércios com sedes prévias em outras regiões administrativas.  

Tabela 74 - Local das antigas sedes dos estabelecimentos. 

LOCAL DA ANTIGA SEDE N° DE CASOS 

Taguatinga 4 

Guará 3 

Samambaia 1 

Ceilândia 1 

Plano Piloto 1 

Colônia Agrícola Vicente Pires 3 

Não Informou 1 

 

Gráfico 34 - Prévia existência do estabelecimento. 
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Quando questionados sobre a opção de localização dos seus estabelecimentos 

comerciais no Setor Vicente Pires a maioria dos entrevistados (36 casos) declarou ter 

percebido a carência desse tipo de serviço na área, considerando a possibilidade de 

lucros. Nesse universo de entrevistados 8 pessoas declararam ter outras motivações, 

sendo que 4 casos definiram o local do empreendimento em função da proximidade 

das suas residências. A seguir foram identificados outros 4 registros que apontam para 

o valor acessível dos aluguéis praticados na região. Apresenta-se a seguir os dados 

percentuais e absolutos para indicar a incidência dos comércios com sedes prévias em 

outras regiões administrativas (Tabela 75 e Gráfico 35). 

Tabela 75 - Motivação da preferência pelo Setor Habitacional Vicente Pires. 

MOTIVAÇÃO N° DE 
OCORRÊNCIAS 

Oportunidade e Carência Deste Serviço no Local 36 

Lotes Mais Baratos 2 

Alugueis Mais Baratos 4 

Outros 8 

Não Respondeu 0 

 

Gráfico 35 - Motivação da preferência pelo Setor Habitacional Vicente Pires. 

Para aprofundar a compreensão sobre a dinâmica produtiva e a geração de 

emprego e renda dessas pequenas empresas do Setor Habitacional Vicente Pires, 

pesquisou-se juntos aos comerciantes sobre o número de empregados dos seus 

estabelecimentos e o regime de trabalho que estavam vinculados. Constatou-se que 

muitos dos negócios são gerenciados pela própria família e que há uma oscilação 

considerável entre o número de empregos atingindo até um empreendimento que 

possuí 18 empregados. A predominância, entretanto ficou em 8 casos em que a 

empresa possuía dois empregados, seguida por 7 casos em que existiam 3 pessoas 
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trabalhando e 6 casos em que havia apenas 1 empregado. A média ponderada atinge 

um número de 4,4 empregados formais vinculados ao comércio local (Gráfico 36). 
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Gráfico 36 - Empregos Gerados. 

Em relação aos vínculos empregatícios constatamos que há uma 

predominância de 54% de pessoas com vínculos formais de carteira assinada e com 

todos os direitos trabalhistas garantidos. Em seguida, encontrou-se 16% de contratos 

temporários e 14% dos entrevistados preferiu não responder a questão. Cabe 

destacar, que a maioria das pessoas que não responderam a esse quesito, enquadra-

se no modelo de empresa familiar descrito anteriormente. Abaixo apresentamos os 

dados absolutos e percentuais (Tabela 76).  

Tabela 76 - Vínculo empregatício dos funcionários. 

VÍNCULO OCORRÊNCIAS % 

Carteira Assinada (Formal) 26 54 

Sem Carteira Assinada (Informal) 5 10 

Contrato por Temporada 8 16 

Outros 3 6 

Não Respondeu * 7 14 

Visando ampliar a compreensão dos fluxos populacionais e da inter-relação 

existente entre o Setor habitacional Vicente Pires e outras Regiões Administrativas do 

DF, questionamos os comerciantes sobre o local de moradia dos seus empregados. O 

predomínio de funcionários residentes no próprio Setor (18 casos) demonstra a 

potencialidade futura de auto-suficiência. Em seguida, o maior número de referências 

foi a Ceilândia com 14 profissionais, Taguatinga com 9 e Samambaia com 8 

empregados (Tabela 77).  
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Tabela 77 - Local de moradia dos funcionários do Grupo 2. 

LOCAL Nº DE CITAÇÕES 

Ceilândia 14 

Colônia Agrícola Vicente Pires 18 

Samambaia 8 

Entorno 3 

Taguatinga 9 

Estrutural 1 

Recanto.das Emas 1 

Paranoá 1 

Águas Claras 3 

Riacho Fundo 2 

Não Respondeu 7 

Cabe lembrar que em várias empresas declararam possuir mais de um 

funcionário e outras não possuem empregados por serem apenas familiares (Gráfico 

37). 

 

Gráfico 37 - Local de residência dos funcionários do Grupo 2. 

Em relação à oferta e demanda do mercado de trabalho do Setor Habitacional 

Vicente Pires solicitou-se a opinião dos empresários sobre a questão. Para a maioria, 

14 ocorrências, o mercado não estava receptivo para a assimilação de mão-de-obra, 

ou seja, os comerciantes admitiam a dificuldade de encontrar vagas apesar da baixa 

concorrência existente entre novos trabalhadores. Em seguida, registramos 10 

declarações que corroboravam a dificuldade de colocação no mercado de trabalho 

local, mas consideravam que havia uma concorrência muito grande. Sobre essa 

problemática se pode deixar de ponderar que, as variações relacionadas a 

oferta/demanda de emprego também estão vinculadas a qualificação dos 
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trabalhadores e as necessidades específicas de determinados ramos de atividade. 

(Tabela 78 e Gráfico 38). 

Tabela 78 - Ofertas de emprego. 

GRAU DE DIFICULDADE N° DE OPINIÕES 

Opção 1- Fácil de Encontrar e Pouco Concorrido 4 

Opção 2- Fácil de Encontrar e Muito Concorrido 4 

Opção 3- Fácil de Encontrar c/ Concorrência Mediana 4 

Opção 4- Difícil de Encontrar e Pouco Concorrido 14 

Opção 5- Difícil de Encontrar e Muito Concorrido 10 

Opção 6- Difícil de Encontrar c/ Concorrência Mediana 6 

Opção 7- Não soube responder 5 

Ofertas de emprego no comércio

9%
9%

9%

29%
20%

13%
11% Opção 1

Opção 2

Opção 3

Opção 4

Opção 5

Opção 6

Não soube responder

 

Gráfico 38 - Ofertas de Emprego. 
 
Grupo 3 – Síndicos e/ou Representantes dos Condomínios 

O diálogo mantido com esse grupo de entrevistados visava ampliar a 

compreensão da dinâmica condominial existente no Setor Habitacional Vicente Pires, 

visto que os parcelamentos dos lotes em sua grande maioria foram realizados de 

modo informal. Ao todo foram consultados 37 síndicos e/ ou representantes legais dos 

condomínios (Tabela 79).  

Tabela 79 - Condomínios pesquisados Grupo 3. 

NOME E/OU NÚMERO DOS CONDOMÍNIOS PESQUISADOS 

Condomínio dos Ipês – Chácara 41 

Condomínio São Francisco 

Condomínio das Palmeiras – Chácara 141/1 

Condomínio Porto do Sol – Chácara 121/B 

Residencial Brasília – Chácara 274 
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NOME E/OU NÚMERO DOS CONDOMÍNIOS PESQUISADOS 

Condomínio. Chácara 89 

Residencial Natal 

Condomínio Bandeirantes – Chácara 163 

Condomínio Chácara 191/1A 

Condomínio. Fênix 

Residencial Palmares 

Assoc. Condominial Santa  Fé 

Condomínio Jardins – Chácara 153/1 

Condomínio Bem – Te – Vi – Chácara145/1 

Condomínio 115 

Residencial Atenas – Chácara 129 

Condomínio Chácara 192/1 

Condomínio Chácara 195 

Residencial Viver Bem – Chácara. 221 

Condomínio Residencial Natal 

Condomínio 199 

Condomínio Renascer 

Prefeitura Comunitária Vila S.José 

Recanto Dos Ipês 

Residencial Das Palmeiras 

Vivendas Dos Pássaros 

Condomínio Chácara 322 

Condomínio Chácara 56 

Condomínio Por Do Sol 

Condomínio Colonial 

Condomínio Chácara 65 

Residencial Palmeiras 160 

Residencial Dona Isabel – Chácara 100/A 

Condomínio Flamboyant – Chácara 172 

Condomínio Capital – Chácara 135/2 

Condomínio Portal do Sol 

Condomínio Chácara.48 

Questionou-se aos entrevistados sobre o tempo de existência dos condomínios 

e auferiu-se uma variação significativa entre 1 e 20 anos. A maior incidência foram os 

condomínios fundados há 8 anos, 6 registros e daqueles com 5 e 6 anos de existência, 
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com 5 ocorrências cada. Os dados absolutos revelam as especificidades e indicam 

uma média ponderada para a variação geral de 7 anos (Tabela 80 e Gráfico 39). 

Tabela 80 - Tempo de existência dos condomínios Grupo 3. 

TEMPO DE EXISTÊNCIA N° DE CONDOMÍNIOS 

1 Ano 1 

2 Anos 2 

3 Anos 4 

4 Anos 1 

5 Anos 5 

6 Anos 5 

7 Anos 3 

8 Anos 6 

9 Anos 1 

10 Anos 2 

11 Anos 2 

12 Anos 1 

15 Anos 1 

20 Anos 1 

Não Sabe 2 

 

Gráfico 39 - Tempo de existência dos condomínios Grupo 3. 

Visando refinar a pesquisa, buscou-se identificar a localização dos 

condomínios pesquisados previamente para garantir a cobertura, o mais ampla 

possível, de todo o Setor Habitacional Vicente Pires. Entretanto, essa meta não foi 
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cumprida em função dos próprios arranjos sociais do local. Cabe destacar que os 

representantes formais dos condomínios situados na ex-colônia agrícola Samambaia 

não atenderam o grupo de trabalho. Ao negarem a responder as entrevistas alegaram 

falta de tempo, justificaram que não concordavam com o projeto de EIA-RIMA e 

manifestaram seu repúdio em relação às atitudes da Associação de Residentes do 

Setor Habitacional Vicente Pires – ARVIPS (Tabela 81 e Gráfico 40). 

Tabela 81 - Localização dos condomínios pesquisados Grupo 3.  

LOCAL PESQUISADO NÚMERO DE ENTREVISTADOS 

Colônia Agrícola Vicente Pires 32 

Colônia Agrícola Samambaia 0 

Colônia Agrícola Vila São José 5 

 

Gráfico 40 - Localização dos condomínios pesquisados. 

Com o propósito de identificar as dimensões dos lotes condominiais e a fim de 

corroborar as declarações obtidas junto à comunidade, questionou-se o grupo de 

entrevistados sobre a metragem dos terrenos sob sua responsabilidade administrativa 

nos condomínios (Tabela 82). Mais uma vez, identificou-se a variação do poder 

aquisitivo e as diferenças existentes entre os condomínios. As dimensões variam entre 

300 e 1600m². Entretanto, no mesmo condomínio existem lotes de até três tamanhos 

diferentes. A maioria (27 casos) possui lotes de 800m², seguida de 11 registros de 

lotes de 400m² (estes muitas vezes, resultado de novos parcelamentos de lotes de 

800m²). Segue abaixo os números absolutos das distintas dimensões de lotes 

existentes no universo da pesquisa  

Tabela 82 - Dimensões dos lotes condominiais Grupo 3. 

TAMANHO DO LOTE N° DE OCORRÊNCIAS 

300m² 1 

400m² 11 
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TAMANHO DO LOTE N° DE OCORRÊNCIAS 

700m² 1 

800m² 27 

900m² 1 

1000m² 6 

1200m² 1 

1600m² 1 

A fim de identificar as dimensões globais dos condomínios no contexto do 

Setor Habitacional Vicente Pires, perguntou-se aos síndicos e a outros representantes 

formais dos condôminos sobre o número de lotes existentes no local. Constatamos 

novamente uma variação significativa nesse quesito, mas preponderaram os registros 

de quatro condomínios com 32 e quatro com 38 terrenos. A média ponderada de 

acordo com esses dados é de 31 terrenos por condomínio. Em dois casos isolados 

encontramos um condomínio com apenas 6 lotes e outro, considerado o mais amplo 

do Setor, com 56 terrenos.  

No âmbito da esfera ocupacional dos lotes condominiais, foi questionado aos 

entrevistados sobre o número de terrenos desabitados. Obteve-se como resultado 6 

casos em que existiam 2 lotes desocupados, 5 casos com 3 lotes desabitados e 5 

casos com 2 terrenos vazios. A seguir os números absolutos da pesquisa (Tabela 83). 

Tabela 83 - Número de terrenos desabitados Grupo 3. 

Nº DE LOTES VAZIOS N° DE OCORRÊNCIAS / 
CONDOMÍNIOS 

Nenhum 4 

1 1 

2 6 

3 5 

4 5 

5 2 

6 1 

7 1 

8 1 

10 3 

12 1 

13 1 

20 1 
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Nº DE LOTES VAZIOS N° DE OCORRÊNCIAS / 
CONDOMÍNIOS 

30 1 

Para levantar informações mais pontuais sobre a valorização imobiliária da 

região, os entrevistados foram questionados sobre os valores médios dos terrenos do 

Setor Habitacional Vicente Pires. Encontramos uma variação considerável, sendo que 

os lotes mais acessíveis economicamente custam R$14.000,00 e os mais valorizados 

chegam a R$50.000,00. O maior número de referências que identificado (8 casos) 

estimou esse custo em R$30.000,00, seguido de 7 citações que indicaram 

R$40.000,00 e 6 casos que mencionaram R$ 35.000,00. A média ponderada dessas 

informações nos remete a um valor médio dos lotes desocupados de R$36.000,00 

(Gráfico 41). 

 

Gráfico 41 - Valores médios dos terrenos do Setor Habitacional Vicente Pires. 

Objetivando a compreensão das situações legais dos lotes condominiais, 

questionou-se o grupo de entrevistados sobre o tipo de documentação existente 

relativa ao condomínio (Tabela 84). A documentação mais referenciada foi o estatuto e 

a convenção de condôminos que apareceram em 15 casos. Em seguida registramos 

13 ocorrências da existência de títulos de posse registrados em cartório. Na opção 

outros documentos, que foi mencionada por 4 representantes a única documentação 

existente é à cessão de direito. 

Tabela 84 - Tipo de documentação existente relativa ao condomínio. 

DOCUMENTAÇÃO N° DE CITAÇÕES 

Estatuto 15 
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DOCUMENTAÇÃO N° DE CITAÇÕES 

Contrato de Arrendamento 2 

Título de Posse Registrado Em Cartório 13 

Convenção de Condôminos 15 

Outros Documentos 4 

Não Respondeu 4 

Visando avaliar a situação dos condomínios em relação aos impactos 

ambientais, solicitou-se aos entrevistados a informação sobre a existência de estudos 

prévios desse tipo no histórico de ocupação do condomínio. Essa questão revela que 

a maioria não possui nenhum estudo ambiental, foram registradas 28 declarações 

nesse sentido. Apenas 2 entrevistados mencionaram que houve estudo ambiental 

prévio. Um deles garantiu que as análises foram realizadas junto a CAESB e CEB. O 

outro depoente declarou que sabia da realização de estudos prévios, mas não soube 

precisar exatamente o tipo de análise e a origem do documento. No universo da 

pesquisa 7 síndicos optaram por não responder a questão (Gráfico 42). 

 

Gráfico 42 - Existência de estudos ambientais prévios. 
 

Quanto à produtividade das chácaras remanescentes existentes no SHVP, a 

EMATER-DF forneceu, pelo ofício nº 1227/2007 (anexo I), uma listagem com a 

produtividade das chácaras cadastradas. 

6.4.3.2. Infra-Estrutura Urbana 

O Setor Habitacional Vicente Pires é bastante heterogêneo em sua 

constituição, uma vez que, sua ocupação foi gradativamente transformada em relação 

aos usos e ocupações agrícolas para urbana. Percebe-se, a partir das pesquisas de 

campo realizadas, que os moradores e comerciantes do Setor pertencem a grupos 
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sociais distintos. Entretanto, os principais problemas apontados pelos entrevistados, 

diz respeito, à infra-estrutura e a necessidade da presença mais efetiva do poder 

público no equacionamento de questões como: asfaltamento, segurança, esgoto, 

educação, fornecimento de água e qualificação da rede de transportes. Pontualmente, 

a área da Vila São José é a menos assistida pelos recursos urbanos, a que enfrenta 

maiores problemas cotidianos pela falta de infra-estrutura básica e também, a mais 

prejudicada em relação ao transporte coletivo. 

Independentemente do local de origem e da trajetória de vida que levaram os 

moradores e comerciantes ao Setor Habitacional Vicente Pires, a conquista da 

moradia própria está bastante presente nas falas dos entrevistados. Essa satisfação 

equipara-se as reivindicações por uma melhor infra-estrutura. Nesse sentido, o grupo 

pesquisado, mesmo considerando as dificuldades vivenciadas nas áreas menos 

assistidas pela aparelhagem pública mantém suas expectativas sobre a qualificação 

do Setor Habitacional. 

De um modo geral, a maioria das construções é de alvenaria, mas não 

possuem padrões homogêneos. Como já dito anteriormente, em função das diferenças 

do poder aquisitivo e da inexistência de projetos urbanísticos prévios de 

regulamentação dos usos e ocupações do solo, parcelamentos, redes viárias e outras 

bases formais de consolidação do espaço público, cada família construiu suas 

residências ou áreas comerciais de acordo com as suas possibilidades. Em função 

disso, além da variação de padrões construtivos e estilísticos, muitas obras seguem 

inacabadas e em constante ampliação. Cabe destacar que se encontram na área da 

Vila São José as moradias mais humildes e as piores condições infra-estruturais do 

Setor Habitacional.  

6.4.3.3. Procedimentos metodológicos 

Visando o refinamento das informações gerais e a associação das demandas 

aos grupos distintos de entrevistados, apresenta-se a seguir uma análise qualitativa e 

quantitativa mantendo as subdivisões, tal como no tópico anterior, da pesquisa de 

campo. Sempre que possível entrecruzamos os dados para oferecer um panorama 

completo da situação do Setor como um todo. Contemplou-se nessa etapa de trabalho 

especificamente os pontos ligados à infra-estrutura básica: saneamento, energia, água 

e esgoto, transporte, lazer e abastecimento. 
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Grupo 1 - Moradores das chácaras, condomínios e lotes não-
condominiais 

Para avaliar a cobertura geral do fornecimento de energia elétrica pela rede 

pública os entrevistados foram questionados sobre a atuação da CEB no Setor 

Habitacional. Percebe-se que a maioria das residências (99,4%), beneficia-se desse 

serviço. Ou seja, das 318 famílias apenas dois casos isolados não possuem energia 

proveniente da CEB. Um desses depoentes declarou possuir um gerador e o outro 

uma ligação clandestina (Tabela 85). 

Tabela 85 - Fornecimento de energia elétrica. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA N° DE CASOS 

Pela rede pública (CEB) 316 

Por gerador 1 

Clandestina 1 

Em relação à telefonia fixa constatatou-se que novamente os serviços públicos 

estão cobrindo a parcela mais significativa das residências. Das 318 residências 

pesquisadas, 243 pessoas informaram que possuem telefones fixos, o que representa 

76% do total. Enquanto que 75 residências, 24% não utilizam esse serviço. Cabe 

destacar, que a maior parte das residências que não possuem telefones fixos, 

declarou manter-se com rendas mensais na faixa de 1 a 2 salários mínimos, sendo, 

portanto, uma decisão orçamentária familiar. Encontramos suas operadoras de 

telefonia no local a Brasil Telecom (89%) e a GVT (11%) (Gráfico 43). 

 

Gráfico 43 - Telefonia fixa. 

Com a finalidade de ampliar a compreensão geral sobre a infra-estrutura 

básica, questionou-se os moradores sobre distribuição de água e o escoamento do 

esgoto do Setor Habitacional Vicente Pires. Percebe-se assim, que a grande maioria 
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das residências (231 casos), o que representa 72% recorre ainda ao uso de poços 

artesianos, seguido daqueles que possuem cisternas (66 casos), o que equivale a 

21%. Esses dados estatísticos da amostragem permitem observar que apenas em 

dois casos isolados identificou-se a água chegando até as residências a partir do 

provimento dos serviços públicos. Apresentamos abaixo os números absolutos e 

percentuais da pesquisa (Tabela 86 e Gráfico 44). 

Tabela 86 - Fornecimento de água. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA N° DE 
RESIDÊNCIAS 

Cisterna 66 

Fonte/Nascente 1 

Poço Artesiano 231 

Poço Raso 15 

Fornecimento Público 3 

Outros 2 

 

Gráfico 44 - Fornecimento de água. 

No que diz respeito ao esgoto, a situação também está distante de ser a ideal, 

uma vez, que o sistema mais utilizado (214 casos) referenciou a utilização de fossas 

sépticas, seguido de 76 casos de famílias que utilizam os poços negros. Esses dados 

estatísticos da amostragem permitem observar que apenas 4% do esgoto local está 

adequadamente deposto pela via dos encanamentos dos serviços públicos. Cabe 

acrescentar, tendo como fonte referencial dessa afirmativa as observações informais, 

que os maiores problemas referentes ao esgoto sem tratamento básico está 

concentrado na Vila São José, local onde a equipe visualizou esgoto a céu aberto e 

muitos espaços com mau-cheiro (Tabela 87 e Gráfico 45). 
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Tabela 87 - Escoamento do esgoto. 

ESGOTO N° DE RESIDÊNCIAS 

Enterrado 1 

Encanado 12 

Poço Negro 76 

Corre em Valas Abertas 8 

Vai P/ Fossa Séptica 214 

Não Respondeu 7 

Durante o levantamento notou–se o desconhecimento de alguns moradores 

quanto à opção “poço negro”. 

Esgoto

0%

24%

3%

67%

2% 4%

Enterrado
Encanado
Poço Negro
Valas Abertas
Fossa Séptica
Não resp.

 

Gráfico 45 - Escoamento do esgoto. 

Complementarmente, questionamos os moradores sobre o destino dos 

resíduos sólidos produzidos em suas residências. Compreende-se que a grande 

maioria dos habitantes (311 casos) é beneficiada pelo recolhimento feito pela 

companhia pública BELACAP. No universo das 318 famílias, esse dado representa 

97,8% da população. Novamente devemos ponderar, tendo como fonte referencial 

dessa afirmativa as observações informais que os maiores problemas referentes a 

essa questão encontram-se concentrados na Vila São José, local onde a equipe 

visualizou diversos terrenos vazios servindo de depósitos informais de lixo e mesmo, 

detritos despejados nas ruas (Tabela 88). 

Tabela 88 - Destino dos resíduos sólidos. 

DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS N° DE RESIDÊNCIAS 

Recolhido Pela Companhia Pub. 311 
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DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS N° DE RESIDÊNCIAS 

Terreno Baldio 2 

Queimam 2 

Outros 2 

Não Respondeu 1 

No que diz respeito à rede pública de saúde os entrevistados foram convidados 

a declarar se utilizavam tais serviços no Setor Habitacional Vicente Pires. Percebemos 

que a maioria 51% costuma recorrer aos serviços privados e 49% vale-se dos postos 

de saúde e hospitais públicos (Gráfico 46). Consagrou a oportunidade para questionar 

os informantes sobre a localização dos postos públicos, pretendendo assim qualificar o 

perfil geral das infra-estruturas hospitalares do Setor Vicente Pires. Esse item permitiu 

visualizar os deslocamentos realizados pelas famílias em busca dos atendimentos 

necessários em outras Regiões Administrativas do Distrito Federal. A localidade mais 

referenciada foi Taguatinga com 227 citações, representando 57 % da amostra, em 

segundo lugar o Plano Piloto com 106 citações, totalizando 27% da amostra (Tabela 

89 e Gráfico 47). 

 

Gráfico 46 - Utilização dos serviços de saúde. 
 
Tabela 89 - Localização dos serviços de saúde.  

LOCALIDADE N° DE OCORRÊNCIAS 

Guará 53 

Taguatinga 227 

Plano Piloto 106 

Outros 9 

Não Respondeu 4 
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Gráfico 47 - Localidade onde utiliza o serviço médico. 

Para ampliar a perspectiva geral sobre os deslocamentos populacionais 

cotidianos realizados no Setor, os moradores foram questionados sobre os meios de 

transporte que costumavam utilizar, sendo nesse ponto facultado a indicação de até 

três meios diferentes. Verifica-se pela Tabela 90 e pelo Gráfico 48 que existe uma 

incidência maior de deslocamentos com veículos próprios (237 casos), seguida de 115 

casos que indicaram valer-se do transporte coletivo. 

Tabela 90 - Meios de Transportes. 

MEIO DE TRANSPORTE N° DE OCORRÊNCIAS 

Carro Próprio 237 

À Pé 9 

Transporte Público – Coletivo 115 

Carona 4 

Motocicleta 2 

Bicicleta 1 

Não Respondeu 1 

 

 

Gráfico 48 - Meios de Transportes. 
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Para apurar a qualidade do transporte coletivo os moradores do Setor 

Habitacional Vicente Pires foram estimulados a externarem suas opiniões como 

usuários. Nesta oportunidade, depreende-se que há uma insatisfação quase que 

generalizada entre os depoentes com esse serviço. Dentre os principais problemas 

apontados, destacam-se o número restrito de linhas que circulam pelo local, a 

escassez e a falta de opções de horários ocasionando superlotações e a da falta de 

conforto dos carros coletivos. O coeficiente mais alto dos depoimentos (147 

ocorrências) qualificou o transporte coletivo como péssimo seguido por 98 indicações 

que o designaram como ruim. O conceito bom foi marcado por 52 moradores, 

enquanto apenas 2 entrevistados consideram o transporte coletivo disponível no Setor 

Habitacional Vicente Pires como ótimo. Dentre os entrevistados apenas 19 pessoas 

não responderam a questão, sendo que a maioria justificou que não se considerava 

usuária do serviço (Gráfico 49). 

 
Gráfico 49 - Qualidade do transporte coletivo. 
 

No que concerne ao abastecimento alimentar das famílias, constatou-se que a 

maior parte dos habitantes do Setor Vicente Pires (226 ocorrências) realiza suas 

compras em Taguatinga. Enquanto, que 67 depoentes declararam comprar no próprio 

Setor. Abaixo encontram-se os dados absolutos e percentuais para ampliar esse 

quadro geral (Tabela 91 e Gráfico 50). 

Tabela 91 - Abastecimento alimentar. 

ONDE COMPRAM ALIMENTOS N° DE OCORRÊNCIAS 

Comércio Local 67 

Taguatinga 226 

Guará 49 

Plano Piloto 28 

Outros 22 
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ONDE COMPRAM ALIMENTOS N° DE OCORRÊNCIAS 

Não Respondeu 2 

 

Gráfico 50 - Abastecimento alimentar. 

Em relação ao viver social e comunitário voltado para a diversão os 

entrevistados foram questionados sobre as principais localidades que costumavam 

freqüentar em busca de entretenimento. Nessa questão o entrevistado também 

poderia marcar até três localidades distintas, uma vez que se objetivou ter um 

mapeamento mais amplo dos deslocamentos da população e suas principais 

motivações. As duas localidades mais referenciadas foram Taguatinga, com 189 

registros e Plano Piloto com 144. A terceira mais citada foi a cidade do Guará com 44 

ocorrências, seguida da opção outros com 35, Vicente Pires com 13 e Águas Claras 

com apenas 9 casos. Não responderam a este questionamento 19 pessoas. Cabe 

destacar que dentre esses depoentes muitos afirmaram que não responderiam 

nenhumas das alternativas apresentadas, pois não buscavam o lazer em lugar algum 

e que não tinham em suas vidas, horários e recursos previstos para este fim (Gráfico 

51). 
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Gráfico 51 - Locais onde buscam diversão. 

Com a finalidade de refinar a pesquisa sobre as formas de diversão praticadas 

pelos moradores do Setor Habitacional Vicente Pires, questionou-se os entrevistados 

sobre os usos e ocupações que realizavam da região a fim de ocuparem o tempo livre. 

Afere-se, a partir das respostas, a falta de opções de lazer da localidade em questão. 

Dentro do universo de 318 famílias pesquisadas, 292 afirmaram não desenvolver 

qualquer atividade de lazer na localidade. Registrou-se apenas 8 ocorrências de 

depoentes que declararam divertir-se no Setor Habitacional Vicente Pires, destacando 

as caminhadas, passeios e idas a bares e restaurantes. Foram citadas ainda como 

atividades de lazer: visitas a feiras, parques e ao comércio local (4 referências), visitas 

as casas de amigos e a igrejas (2 citações), ver televisão e namorar (1 citação cada). 

A imagem predominante da falta de potencialidade do Setor para atividades de lazer 

foi corroborada pelas observações diretas da equipe de pesquisa que identificou a 

falta de espaços públicos para esses fins, e mesmo para os encontros e sociabilidades 

externas da comunidade como praças e parques (Gráfico 52). 
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Gráfico 52 - Atividades de lazer. 
 
Grupo 2 - Comerciantes do Setor Habitacional Vicente Pires  

Para avaliar a cobertura geral do fornecimento de energia pela rede pública 

questionamos os entrevistados do grupo 2, constituído por comerciantes sobre a 

atuação da CEB no Setor Habitacional. Foi diagnosticado que a totalidade dos 

estabelecimentos visitados no decorrer da pesquisa utiliza energia elétrica proveniente 

da CEB. Esse dado corrobora as respostas das unidades residenciais evidenciando 

que a tendência é que em curto prazo de tempo a totalidade do Setor Habitacional 

Vicente Pires possua esse recurso urbano (Tabela 92). 

Tabela 92 - Fornecimento de energia elétrica.  

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA N° DE CASOS 

Pela rede pública (CEB) 47 

Por gerador 0 

Clandestina 0 

Em relação à telefonia fixa constaou-se que os serviços públicos estão 

cobrindo quase que a totalidade do comércio contido no universo da pesquisa. Das 47 

empresas, 42 possui telefones fixos, o que representa 89% do total. Enquanto que 

apenas 5 empresários, 11% não utilizam esse serviço. Cabe destacar, que todos os 

usuários da telefonia fixa, que responderam esse tópico declararam usar os serviços 

da Brasil Telecom. Estes índices do comércio evidenciam, mais uma vez, a 

convergência entre os serviços de telefonia prestados aos empresários e moradores 

do Setor, demonstrando a equiparação entre os grupos sociais distintos (Gráfico 53). 
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Gráfico 53 - Telefonia fixa. 

Com o objetivo de ampliar a compreensão geral sobre a infra-estrutura básica 

questionamos os comerciantes sobre o sistema de abastecimento de água e o 

escoamento do esgoto do Setor Habitacional Vicente Pires. Conclui-se assim, que a 

grande maioria dos comércios (32 casos), o que representa 68% da totalidade, recorre 

ainda ao uso de poços artesianos, seguido daqueles que possuem cisternas (10 

casos), o que equivale a 21%. Esses dados estatísticos da amostragem realizada 

junto aos comerciantes corroboram a situação geral apresentada pelos moradores e 

permite a observância de que há necessidade de ampliação do provimento dos 

serviços públicos no Setor (Tabela 93). 

Tabela 93 – Fornecimento de água. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA N° DE CASOS 

Cisterna 10 

Fonte/Nascente 0 

Poço Artesiano 32 

Poço Caesb (Artesiano) 2 

Outros /Não Sabe 2 

Não Respondeu 1 

No que diz respeito ao esgoto, a situação também está distante de ser a ideal, 

uma vez, que o sistema mais utilizado (28 casos) referenciou a utilização de fossas 

sépticas, seguido de 12 casos de comércios que utilizam os poços negros. Do grupo 

entrevistado 7 pessoas preferiram não responder a questão. O quadro encontrado no 

comércio, novamente é bastante semelhante ao encontrado nas unidades residenciais 

exigindo assim o ordenamento dos serviços públicos. Abaixo estão os dados absolutos 

e percentuais (Tabela 94 e Gráfico 54). 
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Tabela 94 - Esgotamento sanitário.  

ESGOTO N° DE EMPRESAS 

Poço Negro 12 

Corre Em Valas Abertas 0 

Fossa Séptica 28 

Outros 0 

Não Respondeu 7 

 

Gráfico 54 - Esgotamento sanitário. 

Complementarmente, os empresários formam questionados sobre o destino 

dos resíduos sólidos produzidos em suas unidades comerciais. Verifica-se que a 

grande maioria (44 casos) é beneficiada pelo recolhimento feito pela companhia 

pública BELACAP. No universo dos 47 empreendimentos, esse dado representa 

93,6% da população. Mais uma vez, os dados da pesquisa realizada junto aos 

comerciantes corroboram as condições oferecidas aos moradores em geral do Setor. 

Entretanto, cabe a ressalva que essas condições favoráveis a respeito da coleta 

pública do lixo não está tão bem consolidada na Vila São José, local em que a equipe 

de pesquisa registrou várias ocorrências de lixo em terrenos vazios, no meio da rua e 

na frente das casas (Tabela 95). 

Tabela 95 - Destino dos resíduos sólidos. 

DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS N° DE RESIDÊNCIAS 

Recolhido pela Companhia Pub. 44 

Terreno Baldio 0 

Queimam 1 

Outros (Contêiner) 2 

Não Respondeu 0 

Para ampliar a perspectiva geral sobre os deslocamentos populacionais, 

contemplando as migrações cotidianas realizadas pelos funcionários do comércio local 
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do Setor Habitacional Vicente Pires, questionou-se os comerciantes sobre os meios de 

transporte mais utilizados por seus subordinados, sendo nesse ponto facultado a 

indicação de até três meios diferentes. Percebeu-se que a maior incidência é o 

transporte coletivo (26 casos), seguido de 9 casos que utilizam carro próprio e outros 9 

casos em que as pessoas realizam o deslocamento a pé (Tabela 96 e Gráfico 55). 

Tabela 96 - Meio de transporte. 

MEIO DE TRANSPORTE N° DE OCORRÊNCIAS 

Carro Próprio 9 

À Pé 9 

Transporte Público – Coletivo 26 

Carona 2 

Motocicleta 2 

Bicicleta 2 

Não Respondeu 5 
 

 
Gráfico 55 - Meio de transporte dos empregados. 
 

Visando apurar a qualidade do transporte coletivo, os empresários 

entrevistados no Setor Vicente Pires foram instigados a externarem suas opiniões. 

Nesta oportunidade, depreendeu-se que há uma divisão entre os comerciantes sobre 

a qualidade dos serviços. O coeficiente mais alto dos depoimentos (18 ocorrências) 

qualificou o transporte coletivo como péssimo, em contrapartida foi seguido por 15 

indicações que o designaram como bom e por 13 ocorrências que o consideram ruim. 

O conceito ótimo não foi indicado por nenhum dos entrevistados (Gráfico 56). 
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Gráfico 56 - Transporte coletivo. 

Em relação ao viver social e comunitário voltado para a diversão, os 

entrevistados foram questionados sobre as principais localidades que costumavam 

freqüentar em busca de entretenimento. Nessa questão o entrevistado também 

poderia marcar até três localidades distintas, uma vez que objetivamos ter um 

mapeamento mais amplo dos deslocamentos da população e suas principais 

motivações. As duas localidades mais referenciadas foram Taguatinga, com 29 

registros e Plano Piloto com 19. A terceira mais citada foi a cidade do Guará com 8 

ocorrências, seguida da opção outros e Vicente Pires com 4 citações cada, e Águas 

Claras com apenas 1 caso. Apenas 1 pessoa não respondeu a este questionamento. 

Dentre os quatro depoentes que marcaram outros, dois esclareceram que costumam 

freqüentar chácaras na região do entorno do Setor Vicente Pires (Gráfico 57). 

 

Gráfico 57 - Locais onde buscam lazer. 

Visando refinar a pesquisa sobre as formas de diversão praticadas pelos 

comerciantes do Setor Habitacional Vicente Pires, perguntou-se aos entrevistados 

sobre os usos e ocupações que realizavam na região, a fim de ocuparem o tempo 
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livre. Reafirmamou-se novamente a partir das respostas desse grupo de empresários, 

a falta de opções de lazer da localidade em questão, previamente aferida nos 

depoimentos dos moradores. Dentro do universo de 47 empreendedores, 43 

afirmaram não desenvolver qualquer atividade de lazer na localidade. Registrou-se 

apenas 4 ocorrências de depoentes, que declararam divertir-se no Setor Vicente Pires, 

destacando as idas a bares e restaurantes e compras, com 2 (duas) citações para 

cada atividade.  

Independentemente, do diagnóstico geral da infra-estrutura básica formulado 

nas questões anteriores solicitamos aos entrevistados que avaliassem e 

manifestassem sua opinião sobre o nível de satisfação que sentiam em desenvolver 

suas atividades profissionais no Setor Vicente Pires. Rematou-se, a partir das 

respostas, que em detrimento dos problemas enfrentados cotidianamente os 

comerciantes, tais como os moradores do local, identificam-se positivamente com a 

área. A maioria, 37 depoentes, representando um universo de 87 %, declarou que 

considerava o Setor Vicente Pires “bom”. A seguir os números absolutos e percentuais 

para a apreciação mais aprofundada do nível de satisfação Tabela 97 e Gráfico 58). 

Tabela 97 - Trabalhar, morar ou ter estabelecimentos comerciais em Vicente Pires. 

OPINIÃO N° DE RESPOSTAS 

Indiferente 2 

Ruim 4 

Bom 37 

Muito Bom 3 

Ótimo 1 

 

Gráfico 58 - Trabalhar, morar ou ter estabelecimentos comerciais em Vicente Pires. 
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Grupo 3 – Síndicos e /ou Representantes dos Condomínios 

A fim de avaliar a infra-estrutura geral dos 37 condomínios pesquisados 

questionou-se os síndicos sobre as seguintes questões: modo de fornecimento de 

água, segurança, serviços de limpeza particular, forma de pavimentação da ruas 

condominiais, fornecimento de energia elétrica – residencial e viária, áreas reservadas 

para comércio, equipamentos públicos e lazer. Constatou-se que os itens mais 

comuns nos condomínios estudados são energia elétrica nas residências (97%), 

iluminação pública (84%) e ruas pavimentadas com asfalto (73%). Abaixo 

apresentamos essas ocorrências em números absolutos (Tabela 98). 

Tabela 98 - Infra-estrutura dos condomínios. 

ITENS REFERENTES À INFRA-ESTRUTURA N° DE OCORRÊNCIAS 

Fornecimento de água por poço profundo 24 

Fornecimento de água por poço raso 10 

Fornecimento de água por serviço público 0 

Segurança particular 10 

Serviço de limpeza particular no condomínio 16 

Ruas pavimentadas com asfalto 27 

Ruas pavimentadas com bloquetes 1 

Energia Elétrica nas residências 36 

Iluminação Pública 31 

Áreas reservadas para comércio 15 

Áreas reservadas para equipamentos públicos 1 

Áreas de lazer 3 

Não respondeu 0 

No que diz respeito ao esgoto, os condomínios apresentam-se em condições 

semelhantes a dos demais moradores e comerciantes do Setor. O sistema mais 

utilizado (29 casos) são as fossas sépticas, seguido de 7 casos que utilizam os poços 

negros. Do grupo entrevistado apenas 1 síndico preferiu não responder a questão 

(Tabela 99 e Gráfico 59). 

Tabela 99 - Esgotamento dos condomínios. 

ESGOTO N° DE CONDOMÍNIOS 

Poço Negro 7 

Corre Em Valas Abertas 0 

Fossa Séptica 29 

Outros 0 
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ESGOTO N° DE CONDOMÍNIOS 

Não Respondeu 1 

 

Gráfico 59 - Esgotamento dos condomínios. 

Complementarmente, os síndicos forma questionados sobre o destino dos 

resíduos sólidos produzido no interior do condomínio. Em todos os 37 condomínios, 

que compunham o universo da pesquisa, o recolhimento do mesmo é realizado pela 

companhia pública BELACAP. Esses dados corroboram as declarações levantadas 

junto aos demais moradores e comerciantes do Setor, restando apenas às áreas 

periféricas para serem contempladas com tais benefícios, como é o caso já destacado 

previamente da Vila São José (Tabela 100). 

Tabela 100 - Destino dos resíduos sólidos. 

DESTINO DO LIXO N° DE CONDOMÍNIOS 

Recolhido pela Companhia Pública. 37 

Terreno Baldio 0 

Queimam 0 

Outros 0 

Não Respondeu 0 

Para verificar a taxação de impostos sobre os lotes condominiais, perguntou-se 

aos síndicos se havia pagamento de IPTU no local. De acordo com os síndicos, 33 

condomínios não pagam essa taxa e apenas 2 declaram efetuar tal pagamento. 

(Gráfico 60). 
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Gráfico 60 - Pagamento de IPTU. 

Para ampliar a perspectiva geral sobre os deslocamentos populacionais 

cotidianos realizados no Setor, questionou-se aos síndicos sobre os meios de 

transporte mais utilizados pelos moradores dos condomínios, sendo nesse ponto 

facultado a indicação de até três meios diferentes. Percebemos que há uma incidência 

maior de deslocamentos com veículos próprios (34 casos), seguido de 18 ocorrências 

do uso de transporte coletivo e apenas 2 casos isolados que as pessoas deslocavam-

se a pé (Tabela 101 e Gráfico 61). 

Tabela 101 - Meio de trasnporte. 

MEIO DE TRANSPORTE N° DE OCORRÊNCIAS 

Carro Próprio 34 

À Pé 2 

Transp.Público – Coletivo 18 

Carona 0 

Não Respondeu 2 

 

Gráfico 61 - Deslocamentos dos condomínios. 

No que diz respeito ao abastecimento alimentar das famílias residentes nos 

condomínios, os síndicos foram estimulados a referenciar a localidade que 

habitualmente os condôminos faziam suas compras. Registramos assim a ocorrência 
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de Taguatinga como a localidade mais citada (28 casos) e a seguir o próprio Setor 

Vicente Pires (9 ocorrências). Esse dado corrobora as informações obtidas junto a 

comunidade moradora do primeiro subgrupo entrevistado (Tabela 102). 

Tabela 102 - Abastecimento Familiar. 

LOCAL DE COMPRA DE ALIMENTOS N° DE OCORRÊNCIAS 

Comércio Local 9 

Taguatinga 28 

Guará 2 

Plano Piloto 8 

Outros 2 

Não Respondeu 4 

 

Condições de vida – Nível de satisfação com o Setor Habitacional Vicente 
Pires 

6.4.3.4. Procedimentos metodológicos 

Objetivando um aprofundamento da compreensão dos valores subjetivos e 

expectativas da comunidade em relação ao Setor Habitacional Vicente Pires, 

contemplou-se nessa etapa de trabalho especificamente os pontos ligados aos 

problemas enfrentados cotidianamente no Setor pelos moradores e comerciantes. 

Aferiu-se o nível de satisfação com a área, suas percepções e expectativas gerais em 

termos de qualificação, bem como, a aproximação existente entre os diferentes grupos 

sociais em espaços comunitários. Com a finalidade de, a partir desse grupo de 

questionamentos, estabelecer um panorama mais minucioso sobre as diferentes 

percepções sócio-ambientais em jogo na comunidade que ocupa o Setor.  

Grupo 1 - Moradores das chácaras, condomínios e lotes não-
condominiais. 

Para analisar preliminarmente os problemas cotidianos do Setor pela ótica dos 

moradores, os entrevistados foram estimulados a apontar os pontos que consideravam 

mais críticos em uma listagem de 14 tópicos, podendo ser demarcados mais de um 

item. Percebe-se que genericamente os problemas indicados recaem sobre a infra-

estrutura urbana como um todo e que todos os entrevistados sentiram-se motivados a 
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responder a questão. Os dois primeiros problemas apontados pelo grupo são: 

precariedade do asfalto e da rede de esgotos, respectivamente com 266 e 260 

referências. Em seguida, a problemática da segurança foi apontada por 238 depoentes 

como uma questão a ser equacionada na área. Os números absolutos apresentados 

abaixo, evidenciam que praticamente todos os itens são considerados dignos de maior 

atenção do poder público (Tabela 103). 

Tabela 103 - Pontos críticos Grupo 1. 

PROBLEMAS APRESENTADOS N° DE CITAÇÕES 

Segurança 238 

Esgoto 260 

Asfaltamento 266 

Fornecimento de Água 195 

Comércio 156 

Equipam. Públicos (Escola, Fórum, Delegacia Etc.) 170 

Transportes 185 

Educação 200 

Saúde 192 

Coleta de Lixo 43 

Iluminação Pública 87 

Telefone 12 

Outros 15 

Não Respondeu 4 

Visando consolidar a compreensão das demandas desse grupo de depoentes 

sobre as projeções que almejavam para o Setor Habitacional Vicente Pires, instigou-se 

os empreendedores a manifestarem suas expectativas sobre as melhorias necessárias 

para a área. Percebemos que as respostas abertas, expressas nesse quesito, 

corroboraram as avaliações prévias dos problemas assinalados na pergunta anterior. 

Genericamente, o maior índice de ocorrências (22 casos), concentrava-se na infra-

estrutura e serviços públicos, incluindo planejamento urbanístico, segurança e lazer. 

Mais uma vez, comprovou-se a demanda dos entrevistados do Setor por uma atuação 

mais efetiva do poder público na área. Aglutinou-se as respostas em tópicos, visando 

a expressão dos números absolutos das ocorrências e o tipo de ocorrências 

registradas ( 
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Tabela 104). 

 
 
 
Tabela 104 - Melhorias necessárias. 

MELHORIAS NECESSÁRIAS N° DE COLOCAÇÕES 

Infra-Estrutura/ Serviços Públicos 199 

Opções de Lazer / Qualidade de Vida 80 

Segurança/ Posto Policial 58 

Atenção do Governo 25 

Legalização/ Regularização 15 

Menos População e/ou Menos Trânsito 9 

Só Condomínio/ Casas 4 

Não Responderam/ Tudo Bem (Satisfeitos) 37 

Total 427 

Complementarmente, questionamos os moradores do Setor Habitacional 

Vicente Pires, se na opinião deles a comunidade do local respeitava e protegia o meio 

ambiente (solo, água, arborização, nascentes e áreas de proteção ambiental). A 

grande maioria (194) ocorrências considerou como inadequada às práticas que 

envolviam o homem e o meio ambiente no Setor (Tabela 105 e Gráfico 62). 

Em seguida, os depoentes eram convidados a delimitar os motivos dessa 

afirmação justificando sua resposta. Dentre as práticas consideradas inadequadas 

destacam-se: a falta de conscientização da população com as questões ligadas ao 

meio-ambiente, destruição da vegetação original de cerrado, construções em áreas de 

nascentes e córregos, aterramentos, falta de estrutura para o esgoto que muitas vezes 

corre pelas ruas, grande aumento populacional e colocação de resíduos sólidos e 

entulhos nas ruas. Entre o grupo, que considerou a atuação dos moradores como 

adequada (94 casos), a principal justificativa remete a preocupação efetiva dos 

residentes da localidade com a preservação e a consideração com as áreas de risco 

que não eram infringidas (Tabela 106). 

Tabela 105 - Tratamento do meio ambiente Grupo 1. 

TRATAMENTO DO MEIO AMBIENTE N° DE RESPOSTAS 

Adequado 94 
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Inadequado 194 

Não Respondeu 30 

 
Gráfico 62 - Respeito da comunidade ao meio ambiente. 
 
Tabela 106 - Argumentos do respeito inadequado ao meio ambiente. 

ARGUMENTOS N° DE AFIRMAÇÕES 

Lixo e entulho pelas ruas 63 

Construção em áreas de nascentes e próximas aos córregos 50 

Falta de conscientização sobre o meio - ambiente 48 

Esgotos correndo nas ruas 16 

Aumento populacional 12 

Destruição da vegetação original - cerrado 10 

Ainda levando em consideração a questão ambiental, solicitamos aos 

entrevistados suas opiniões sobre a prioridade de se implantar no Setor Habitacional 

Vicente Pires parques e jardins para uso da comunidade. Dos 318 moradores, a maior 

parte (240 entrevistados), considerou muito necessária à criação de parques e jardins, 

enquanto que 59 pessoas consideram necessária. Apresentamos abaixo os números 

percentuais dessa pesquisa para ampliar a visibilidade da questão (Gráfico 63). 

 

Gráfico 63 - Importância dos parques e jardins para uso coletivo. 
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Tendo em vista as dificuldades de realocação dos ocupantes dos espaços 

impactados no plano ambiental, os moradores foram questionados sobre as suas 

disponibilidades para mudança do local de residência, caso ficasse comprovado, a 

partir dos estudos ambientais, que suas unidades domésticas estavam prejudicando o 

meio ambiente do Setor Vicente Pires. Sugeriu-se casos hipotéticos de nascentes e 

demais áreas de proteção, situadas no âmbito do território das residências.  

A maioria dos entrevistados (156 casos) declarou que estaria de acordo com a 

mudança de endereço, sendo que a maioria considerou a importância de subsídios 

governamentais para indenizações e disponibilização de novos lotes para a 

construção das futuras moradias.  

Dentro do universo da pesquisa, 11 pessoas declararam não concordar com 

mudanças de nenhum tipo e justificaram, como uma das causas principais, o fato de 

terem realizado benfeitorias em seus espaços de moradia, seguido do fato de 

residirem em áreas que não são ilegais e ainda, por estarem no local há muito tempo 

(Tabela 107 e Gráfico 64). 

Tabela 107 - Argumentos de remoção de áreas de APP. 

ARGUMENTOS N° DE AFIRMAÇÕES 

Terem feito investimentos e benfeitorias 36 

Já estarem a muito tempo no local 14 

Não estarem ocupando área ilegal ou de risco 17 

O governo não colaborou nas benfeitorias 9 

Não terem outro local para habitar 9 

 

Gráfico 64 - Remoção das áreas de risco, nascentes e proteção permanente. 
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Cabe destacar que essa foi uma das questões da entrevista que gerou mais 

polêmica e constrangimento. O que de certa forma, justifica o alto índice de indivíduos 

que se negaram a responder, totalizando 52 casos, ou seja, percentualmente 16% dos 

entrevistados. 

Grupo 2 - Comerciantes do Setor Habitacional Vicente Pires  

Para aferir os problemas cotidianos do Setor Habitacional Vicente Pires, 

enfrentados pelos comerciantes, os entrevistados foram estimulados a apontar os 

pontos que consideravam mais críticos em uma listagem de 14 tópicos, podendo ser 

demarcados mais de um item. Percebemos que genericamente os problemas 

indicados recaem sobre a infra-estrutura urbana como um todo, e que todos os 

entrevistados sentiram-se motivados a responder a questão.  

Os dois primeiros problemas apontados pelo grupo são: precariedade do 

asfalto e da rede de esgotos, respectivamente com 43 e 36 referências. Em seguida, a 

problemática da segurança foi apontada, por 25 depoentes, como uma questão a ser 

equacionada na área. Essas demandas corroboram as apresentadas pelos moradores 

evidenciando uma perspectiva comunitária compartilhada sobre essas problemáticas. 

Os números absolutos apresentados abaixo evidenciam que praticamente todos os 

itens são considerados como pontos que exigem maior atenção do poder público para 

qualificação da vida coletiva no Setor (Tabela 108). 

Tabela 108 - Problemas apresentados Grupo 2. 

PROBLEMAS APRESENTADOS N° DE CITAÇÕES 

Segurança 25 

Esgoto 36 

Asfaltamento 43 

Fornecimento de Água 21 

Comércio 16 

Equipam. Públicos (Escola, Fórum, Delegacia Etc.) 21 

Transportes 23 

Educação 19 

Saúde 24 

Coleta de Lixo 15 

Iluminação Pública 22 
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PROBLEMAS APRESENTADOS N° DE CITAÇÕES 

Telefone 5 

Outros 3 

Não Respondeu 0 

Visando consolidar a compreensão das demandas desse grupo de depoentes 

sobre as projeções que almejavam para o Setor Habitacional Vicente Pires, incentivou-

se que os empreendedores manifestassem suas expectativas sobre as melhorias 

necessárias para a área. Percebe-se que as respostas abertas expressas nesse 

quesito, corroboraram as avaliações prévias dos problemas assinalados na pergunta 

anterior. Genericamente, o maior índice de ocorrências (22 casos) concentra-se na 

infra-estrutura e serviços públicos, incluindo planejamento urbanístico, segurança e 

lazer. Mais uma vez, comprovou-se a demanda dos entrevistados do Setor por uma 

atuação mais efetiva do poder público na área. Aglutinamos as respostas em tópicos, 

visando a expressão dos números absolutos das ocorrências e o tipo de ocorrências 

registradas(Tabela 109).  

Tabela 109 - Melhorias necessárias Grupo 2. 

MELHORIAS NECESSÁRIOAS N° DE COLOCAÇÕES 

Infra–estrutura/ Serviços Públicos 22 

Opções de Lazer / Qualidade de Vida 2 

Segurança Pública 2 

Atenção do Governo 6 

Maior Planejamento Urbano 9 

Mais diversificação e maior demanda 11 

Não Responderam/ Tudo Bem (satisfeitos) 5 

Complementarmente, os comerciantes do Setor Habitacional Vicente Pires 

foram questionados quanto ao respeito e proteção do meio ambiente (solo, água, 

arborização, nascentes e áreas de proteção ambiental). A maioria (35 ocorrências) 

considerou como inadequada as práticas que envolviam o homem e o meio ambiente 

no Setor, enquanto que 10 pessoas alegaram ser adequada. Apenas 2 pessoas não 

responderam ao questionamento. 

Para refinar a compreensão dessas afirmativas, solicitou-se aos depoentes que 

justificassem suas respostas. Dentre as práticas consideradas inadequadas, 74%  dos 

entrevistados destacaram: a falta de conscientização da população com as questões 

ligadas ao meio-ambiente, destruição da vegetação original de cerrado, construções 
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em áreas de nascentes e córregos, aterramentos, falta de estrutura para o esgoto que 

muitas vezes corre pelas ruas, grande aumento populacional e colocação de lixo e 

entulhos nas ruas. Entre o grupo que considerou a atuação dos moradores como 

adequada, 21% dos entrevistados, a principal justificativa remeteu a preocupação 

efetiva dos residentes da localidade com a preservação e a consideração com as 

áreas de risco que não eram infringidas. Cabe destacar que as bases argumentativas 

utilizadas por comerciantes e moradores são semelhantes e, mais uma vez parece 

ocorrer um consenso entre esses dois grupos sobre a questão (Tabela 110). 

Tabela 110 - Argumentos da falta de conscientização da população com as questões ligadas 
ao meio-ambiente. 

ARGUMENTOS N° DE AFIRMAÇÕES 

Lixo e entulho pelas ruas 14 

Construção em áreas de nascentes e próximos aos córregos 10 

Falta de conscientização sobre o meio - ambiente 7 

Pouca Infra - estrutura urbana 1 

Destruição da vegetação Original - cerrado 2 

Mesmo levando em consideração a questão ambiental, solicitou-se aos 

entrevistados suas opiniões sobre a prioridade de se implantar no Setor Habitacional 

Vicente Pires parques e jardins para uso da comunidade. Dos 47 empresários a maior 

parte (34 entrevistados) considerou fundamental muito necessária e 7 pessoas 

consideram necessária a criação desses espaços (Gráfico 65). 

 

Gráfico 65 - Criação de parque e jardins Grupo 2. 

Tendo em vista as dificuldades de realocação dos ocupantes dos espaços 

impactados no plano ambiental, questionou-se o grupo de entrevistados sobre as suas 

disponibilidades pessoais para mudanças do local dos seus empreendimentos, caso 
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ficasse comprovado, a partir dos estudos ambientais, que estavam prejudicando o 

meio ambiente do Setor Vicente Pires. Foram sigeridos casos hipotéticos de 

nascentes e demais áreas de proteção situadas nos espaços ocupados pelo depoente.  

A maioria dos entrevistados (19 casos) declarou que estaria de acordo com a 

mudança de endereço, sendo que a maioria considerou que precisaria receber 

subsídios governamentais, tais como indenizações e disponibilização de novos 

espaços para implantação das suas lojas com a maior brevidade possível, visto que 

essas eram as principais ou únicas fontes de renda das suas famílias.  

Dentro do universo da pesquisa, 9 pessoas declararam não concordar com 

mudança de nenhum tipo e justificaram como uma das principais causa o fato de 

terem realizado benfeitorias em suas empresas e possuírem um “ponto comercial” já 

vinculado ao local. Esses depoentes argumentaram ainda que as áreas que ocupam 

não são ilegais e que possuem vínculos com o local há muito tempo. Novamente, as 

bases argumentativas se assemelham as apresentadas pelos moradores do Setor, 

evidenciando a complexidade que deverá ser enfrentada pelo poder público, como 

responsável pelo ajuizamento das causas polêmicas de impacto ambiental negativo. A 

seguir os números absolutos obtidos na pesquisa e as justificativas apresentadas por 

aqueles que se negaram a transferir seus endereços (Tabela 111 e Gráfico 66). 

Tabela 111 - Argumentos contra a remoção de APP.  

ARGUMENTOS N° DE AFIRMAÇÕES 

Terem feito investimentos e benfeitorias 1 

Já estarem a muito tempo no local 2 

Não estarem ocupando área ilegal ou de risco 5 

O governo não colaborou nas benfeitorias 1 

Ser o lote sua fonte de renda e gerar empregos 3 

 

Gráfico 66 - Mudança dos lotes que estão em APP. 
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Cabe destacar, que tal como ocorreu no subgrupo composto pelos moradores, 

essa foi uma das questões da entrevista que gerou mais polêmica e constrangimento 

entre os comerciantes. O que de certa forma, justifica o alto índice de indivíduos, 

grupo que também se negou a responder, totalizando 19 casos entre 47 entrevistados, 

ou seja 20% do universo da pesquisa.  

Grupo 3 - Síndicos e /ou Representantes dos Condomínios 

Para ampliar a compreensão sobre os problemas cotidianos do Setor 

Habitacional Vicente Pires, enfrentados especificamente pelos moradores dos 

condomínios, instigou-se os 37 síndicos entrevistados a apontar os pontos que 

consideravam mais críticos em uma listagem de 9 tópicos, podendo ser demarcados 

mais de um item.  

Afere-se que genericamente os problemas indicados recaem sobre a infra-

estrutura urbana como um todo, e que quase todos os entrevistados sentiram-se 

motivados a responder a questão, bem como os moradores de outras localidades e os 

comerciantes. Os dois primeiros problemas apontados pelo grupo são: precariedade 

do asfalto e a falta de equipamentos públicos, respectivamente com 19 e 17 

referências. Em seguida, a problemática da segurança foi apontada por 16 depoentes 

como uma questão a ser equacionada na área.  

A primeira e a terceira demanda corroboram aquelas apresentadas pelos dois 

grupos de entrevistados anteriormente (moradores e empresários), evidenciando uma 

perspectiva comunitária de avaliação e mitigação dos problemas urbanos vivenciados 

no Setor. Os números absolutos apresentados abaixo evidenciam que praticamente 

todos os itens são considerados como pontos que exigem maior atenção do poder 

público para qualificação da vida coletiva no Setor (Tabela 112). 

Tabela 112 - Problemas apresentados Grupo 3. 

PROBLEMAS APRESENTADOS N° DE CITAÇÕES 

Segurança 16 

Asfaltamento 19 

Águas Pluviais 7 

Comércio 4 

Equipam. Públicos (Escola, Fórum, Delegacias, Etc.) 17 
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PROBLEMAS APRESENTADOS N° DE CITAÇÕES 

Transportes 8 

Falta de Infra-Estrutura Urbana 19 

Falta de Opções de Lazer 3 

Não Respondeu 1 

Visando consolidar a compreensão das demandas desse grupo de depoentes 

sobre as projeções que almejavam para o Setor Habitacional Vicente Pires, os 

síndicos foram estimulados a manifestarem suas expectativas sobre as melhorias 

necessárias para a área. Reconhece que as respostas abertas, expressas nesse 

quesito, corroboraram as avaliações prévias dos problemas assinalados na pergunta 

anterior.  

Genericamente, o maior índice de ocorrências (31 casos) concentra-se na 

infra-estrutura e serviços públicos, incluindo planejamento urbanístico, e lazer. Em 

seguida, a questão segurança, apareceu com certo relevo de 13 ocorrências. As 

respostas desse grupo, composto pelos síndicos condominiais reafirma, novamente, 

as mesmas demandas expressas pelos moradores e comerciantes (Tabela 113). Esta 

situação demonstra a necessidade percebida pelos representantes de uma atuação 

mais efetiva do poder público na área. As respostas forma aglutinadas em tópicos, 

visando a expressão dos números absolutos das ocorrências e o tipo de demanda 

registrada.  

Tabela 113 - Melhorias necessárias Grupo 3. 

MELHORIAS NECESSÁRIAS N° DE COLOCAÇÕES 

Infra–Estrutura/ Serviços Públicos 31 

Opções de Lazer 2 

Segurança/ Posto Policial 13 

Atenção do Governo 5 

Legalização/ Regularização 2 

Não Responderam 1 

Complementarmente, os síndicos do Setor Habitacional Vicente Pires foram 

questionados quanto ao respeito e proteção do meio ambiente (solo, água, 

arborização, nascentes e áreas de proteção ambiental). A maioria (35 ocorrências) 

considerou como inadequada às práticas que envolviam o homem e o meio ambiente 

no Setor, enquanto que 10 pessoas alegaram ser adequadas. Apenas 2 pessoas não 

responderam ao questionamento. 
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Para aprofundar a compreensão dessas afirmativas, solicitou-se aos depoentes 

que justificassem suas respostas. Dentre as práticas consideradas inadequadas, 74% 

dos entrevistados destacaram: a falta de conscientização da população com as 

questões ligadas ao meio-ambiente, destruição da vegetação original de cerrado, 

construções em áreas de nascentes e córregos, aterramentos, falta de estrutura para 

o esgoto que muitas vezes corre pelas ruas, grande aumento populacional e 

colocação de lixo e entulhos nas ruas. Entre o grupo que considerou a atuação dos 

moradores como adequada, 21% dos entrevistados, a principal justificativa remeteu a 

preocupação efetiva dos residentes da localidade com a preservação e a consideração 

com as áreas de risco que não eram infringidas. 

As respostas oferecidas pelos três grupos de entrevistados (moradores, 

empresários e síndicos) são convergentes e demonstram que há uma consciência 

ampla da problemática ambiental e sobre os tipos de maus usos que são feitos dos 

espaços (Tabela 114). Essa percepção comunitária, extremamente crítica, oferece as 

bases práticas para a sensibilização e para o estabelecimento de medidas preventivas 

com maior índice de receptividade. 

Tabela 114 - Argumentos ligados à falta de conscientização da população com as questões 
ligadas ao meio-ambiente. 

ARGUMENTOS N° DE AFIRMAÇÕES 

Lixo e entulho pelas ruas 14 

Construção em áreas de nascentes e próximas aos córregos 10 

Falta de conscientização sobre o meio - ambiente 7 

Pouca Infra-estrutura urbana 1 

Destruição da vegetação Original – cerrado 2 

No tocante a questão ambiental, solicitou-se aos entrevistados a expressarem 

suas opiniões sobre a prioridade de se implantar no Setor Habitacional Vicente Pires 

parques e jardins para uso da comunidade. Dos 37 entrevistados a maior parte (23) 

considerou muito necessária e 12 pessoas consideram necessária à criação de 

parques e jardins. Mais uma vez, encontramos esse grupo de depoentes em 

consonância com os demais membros do universo pesquisado. Mediante essas 

análises, pode-se dizer que as expectativas e percepções sobre as necessidades das 

áreas de integração do homem com a natureza e novos espaços de sociabilidade 

comunitária, fazem parte da pauta do grupo vinculado ao Setor Habitacional Vicente 

Pires (Gráfico 67). 
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Gráfico 67 - Criação de parques e jardins Grupo 3. 

Tendo em vista as dificuldades de realocação dos ocupantes dos espaços 

impactados no plano ambiental, questionou-se aos síndicos sobre a disponibilidade 

dos condôminos para mudança do local de residência, caso ficasse comprovado, a 

partir dos estudos ambientais, que o conglomerado ou unidades habitacionais 

específicas estavam prejudicando o meio ambiente do Setor Vicente Pires. Houveram 

sugestões de casos hipotéticos de nascentes e demais áreas de proteção situadas 

nos espaços condominiais.  

Dentre os 37 entrevistados, reconhece que existe um equilíbrio entre aqueles 

que manifestaram concordância com as mudanças e aqueles que se negam a sair do 

local. Obtiveram-se os seguintes dados: 17 depoentes declararam não concordar com 

mudança de nenhum tipo e justificaram como uma das principais causas, o fato, de 

terem realizado benfeitorias em seus espaços de moradia, seguido do fato de 

residirem em áreas que não são ilegais e ainda, por estarem no local há muito tempo. 

Em contrapartida, 16 pessoas declararam que estariam de acordo com a mudança de 

endereço (Tabela 115 e Gráfico 68). 

Tabela 115 - Argumentos quanto à remoção das áreas de APP. 

ARGUMENTOS N° DE AFIRMAÇÕES 

Terem feito investimentos e benfeitorias 9 

Já estarem a muito tempo no local 2 

Não estarem ocupando área ilegal ou de risco 8 
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Gráfico 68 - Argumento quanto à mudança de lotes em APP, Grupo 3. 
 

6.4.3.5. Participação social em espaços comunitários 

Grupo 1 - Moradores das chácaras, condomínios e lotes não-
condominiais 

No que diz respeito à mobilização e coesão dos diferentes grupos sociais que 

residem o Setor Habitacional Vicente Pires, iniciaram-se as pesquisas verificando se 

os depoentes participavam de algum tipo de associação do local. Dentro do primeiro 

grupo, que designamos como moradores, identificou-se que a maioria 196 pessoas 

não participa de qualquer tipo de associação.  

Em seguida, identificou-se 49 depoentes que declararam participar de 

associações religiosas (católicas e evangélicas) e 36 pessoas que participam das 

associações comunitárias. Nesse grupo reduzido de participantes das associações 

comunitárias, 20 informaram ser associados da Associação dos Residentes de Vicente 

Pires (ARVIPS), o que representa cerca de 6% dos entrevistados. 

No universo da pesquisa 38 pessoas preferiram não responder a questão e 3 

que disseram participar de outro tipo de associação. Cabe destacar que nenhum dos 

entrevistados declarou vínculos com qualquer tipo de associação não- governamental. 

Visando o refinamento das investigações sobre a mobilização e coesão dos 

diferentes grupos sociais que residem no Setor Habitacional Vicente Pires, perguntou-

se aos entrevistados sobre a existência de conflitos ou tensões na região. De acordo 

com a avaliação da maioria dos depoentes, 224 casos mencionara, a não existência 

de conflitos de qualquer ordem (político, religioso ou institucional) na localidade.   
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Entretanto, 54 pessoas declararam perceber a existência de conflitos de ordem 

política, enquanto 40 depoentes preferiram não responder ao questionamento. Cabe 

destacar que o grupo que se decidiu por não responder manifestou, em sua maioria, 

um profundo desinteresse por problemáticas e circunstâncias conflituosas, 

especialmente pelas causas políticas.  

Como uma forma de aferir com mais rigor a aceitabilidade das ações 

desencadeadas pelas lideranças locais do Setor Habitacional Vicente Pires, os 

depoentes foram solicitados que avaliassem as práticas desempenhadas pelos líderes 

comunitários, expressando assim sua concordância ou discordância. No grupo de 

entrevistados (318 pessoas), 136 indicaram que concordam com as práticas dessas 

lideranças, 100 pessoas preferiram não manifestar suas opiniões e 82 revelaram sua 

discordância.  

Grupo 2 - Comerciantes do Setor Habitacional Vicente Pires 

No que diz respeito à mobilização e coesão dos diferentes grupos sociais que 

possuem empresas no Setor Habitacional Vicente Pires, os depoentes foram 

indagados sobre suas participações em algum tipo de associação do local. A maioria, 

30 pessoas declararam não participar de qualquer associação, enquanto que 3 

depoentes declararam manter vínculos com algumas associações. Sendo que nesse 

universo reduzido de 3 pessoas, uma participa de associação religiosa, uma de 

associação comunitária, e a terceira optou pela alternativa “outros”.  

Cabe destacar que 15 entrevistados preferiram não responder a questão e não 

obteve-se nenhum registro de participação dos comerciantes em associações não-

governamentais. Os dados obtidos junto a esses grupos, corroboram as informações 

oferecidas pelos moradores, evidenciando que atualmente há uma baixa adesão aos 

movimentos comunitários no Setor Habitacional Vicente Pires. 

Para ampliar as investigações sobre a mobilização e coesão dos diferentes 

grupos sociais que residem o Setor Habitacional Vicente Pires, os empresários foram 

questionados sobre as suas percepções em relação aos conflitos ou tensões 

vivenciados na área. De acordo com a avaliação da maioria dos depoentes, 33 

entrevistados informaram a não existência de conflitos de ordem alguma (político, 

religioso ou institucional) na localidade. Enquanto que, para 4 pessoas, existem 

conflitos de ordem política. No universo pesquisado, 10 pessoas preferiram não 
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responder ao questionamento, alegando indiferença a esse tipo de problemática. Uma 

vez mais, encontramos semelhança entre as respostas oferecidas pelos moradores e 

comerciantes do Setor Habitacional Vicente Pires.  

Grupo 3 – Síndicos e/ou Representantes dos condomínios 

Dentro do o grupo dos síndicos foi identificado que a maioria, 19 pessoas, 

participa de associações, sendo que 13 dessas pessoas estão vinculadas a ARVIPS o 

que representa cerca de 35% dos entrevistados. No que diz respeito a mobilização e 

coesão esse é portanto um dos grupos sociais mais atuantes do Setor Habitacional 

Vicente Pires entre todos os demais pesquisados. 

Nos depoimentos, apurou-se que 12 pessoas não participam de qualquer tipo 

de associação, 7 depoentes declararam participar de associações religiosas (católicas 

e evangélicas) e 2 pessoas preferiram não responder ao questionamento. Nesse 

pequeno universo de dois casos isolados, uma das pessoas declarou ser participante 

de uma associação não-governamental (Rotary Club). 

Para aprofundar as investigações sobre a mobilização e coesão social os 

síndicos informaram sobre as suas percepções em relação aos conflitos ou tensões 

vivenciados na área. A maioria dos depoentes, 30 casos declarou que não há conflito 

de ordem alguma (político, religioso ou institucional) na localidade, 5 pessoas 

acreditam que existem conflitos, sendo que para 2 desses depoentes (síndicos) os 

problemas são de ordem política. Apenas 2 pessoas preferiram não responder ao 

questionamento e como nos demais grupos de entrevistados alegaram não se 

envolver com temáticas desse tipo.  

6.4.3.6. Considerações Finais 

Uma análise comparativa preliminar entre as respostas oferecidas pelos 

moradores, comerciantes e síndicos demonstra uma consonância geral em termos de 

análise empíricas da infra-estrutura local, percepções e demandas para qualificação 

do Setor. Evidenciando que as impressões dos grupos sociais em cena no Setor 

Habitacional Vicente Pires, apesar da heterogeneidade socioeconômica e cultural, são 

semelhantes no que diz respeito à maioria dos fatores questionados na pesquisa de 

campo. As necessidades principais giram em torno de infra-estrutura urbana geral e 

reestruturação de espaços, favorecendo a convivência pública. Para todos os atores 
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envolvidos na dinâmica ocupação da localidade, a principal via de transformação e 

qualificação dos espaços necessitam de um poder público atuante, comprometido com 

a sociedade, que compõem essa região de mais de 50 mil habitantes.  

6.5. ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS 

O Distrito Federal é a unidade da Federação com maior nível de planejamento 

e, proporcionalmente, o maior percentual de áreas de preservação legal do País. 

Existem no Distrito Federal: 

• 5 (cinco) Áreas de Proteção Ambiental, além da APA do Planalto 

Central que engloba aproximadamente 60% do DF e parte do estado de 

Goiás, na qual o Setor Habitacional Vicente Pires está inserido; 

• 9 (nove) Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE); 

• 3 (três) Estações Ecológicas (EE); 

• 4 (quatro) Reservas Ecológicas (RE); 

• 4 (quatro) Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN); 

• 26 (vinte e seis) Áreas de Proteção de Mananciais (APM); 

• 66 (sessenta e seis) Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo; 

• 34 (trinta e quatro) Monumentos Naturais. 

O empreendimento insere-se na poligonal da APA do Planalto Central, a qual 

possui parâmetros e diretrizes com relação ao uso e ocupação do solo. 

A APA do Planalto Central foi criada a partir do Decreto de 10 de janeiro de 

2002 no Distrito Federal e no Estado de Goiás. Foi criada com a finalidade de proteger 

os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, 

garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo o patrimônio ambiental e 

cultural da região. 

Com relação à interferência com unidades de conservação existentes no DF 

verificou-se que a área não apresenta interferência direta com nenhum tipo de unidade 

de conservação de proteção integral definida no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC (Lei Federal nº 9.985 de 2000), todavia identificou-se que existe 

dentro dos limites do setor habitacional, áreas protegidas não previstas no SNUC, 

como o Parque Ecológico Irmão Afonso Haus – Santuário dos Pássaros 
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O Parque Ecológico Irmão Afonso Haus – Santuário dos Pássaros está situado 

na Região Administrativa de Taguatinga e possui uma área de 10,9 ha e foi criado por 

meio do Decreto nº. 19.619/98, cabe ressaltar que este parque não possui plano de 

manejo implementado e não possui infra-estrutura adequada para receber a visitação 

da comunidade. 

O PDOT prevê que os parques ecológicos existentes no DF são unidades de 

conservação de uso sustentável que podem comportar atividades de lazer e educação 

ambiental e que deverão ser objeto de legislação específica, devendo ser estimuladas 

a implantação de infra-estrutura adequada ao acesso e a visitação pública. 

A supervisão dos parques ecológicos do DF encontra-se a cargo do IBRAM 

(Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal), que é 

responsável pelo manejo e gestão deste tipo de área protegida. 

Apesar de não existirem interferências direta entre a área do empreendimento 

e Unidades de Conservação de proteção integral, a Resolução CONAMA nº. 13, de 06 

de dezembro de 1990, define competência conjunta dos Órgãos Licenciadores e 

Órgãos responsáveis pela administração das Unidades de Conservação de todo e 

qualquer empreendimento em raio de 10Km.  

Foi verificado ainda, dentro de um raio de dez quilômetros da área do Setor 

Habitacional Vicente Pires, a existência de outras áreas protegidas, sendo elas: 21 

(excluindo o Parque Afonso Haus) Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo, 4 áreas de 

proteção de mananciais, 2 áreas de relevante interesse ecológico, 3 Áreas de 

Proteção de Manancial, uma Reserva Ecológica e um Parque Nacional (vide Mapa 

Ambiental, no anexo II), a saber (segundo Mapa Ambiental do DF, 2006 – SEMARH): 

Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo: 

• Três Meninas; 

• Ecológico Metropolitano; 

• Recreativo Taguatinga; 

• Lago do Cortado 

• Ecológico Saburu Onoyama; 

• Boca da Mata; 

• Ecológico e Vivencial Riacho Fundo; 
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• Ecológico Águas Claras; 

• Areal; 

• Vivencial Denner; 

• Ecológico e Vivencial Bosque dos Eucaliptos; 

• Ecológico Ezechias Heringer; 

• Pioneiros; 

• Das Aves; 

• Uso Múltiplo Asa Sul; 

• Sarah Kubitschek 

• Urbano Bosque do Sudoeste; 

• Burle Marx; 

• Lagoinha; 

• Recreativo Setor O; 

• Sucupiras. 

Área de Proteção de Manancial (Regulamentadas pelo Decreto Distrital 

nº.18.585, de setembro de 1997. Apesar de não ser uma UC, estas áreas se destinam 

a conservação, recuperação e manejo das bacias hidrográficas, situadas em pontos 

de captações de água administrados pela Caesb):  

• Ribeirão das pedras; 

• Córrego Currais; 

• Santa Maria 3; 

• Ribeirão Bananal. 

Área de Relevante Interesse Ecológico: 

• Parque JK; 

• Granja do Ipê; 

Floresta Nacional: 

• Floresta Nacional de Brasília I e II. 

Reserva Ecológica: 

• Reserva Ecológica do Guará; 
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Área de Proteção Ambiental: 

• Planalto Central 

• Das Bacias dos Córregos Gama e Cabeça de Veado; 

• Do Descoberto; 

Parque Nacional: 

• Parque Nacional de Brasília.  

A APA do Planalto Central foi criada por Decreto, em 10.01.2002, para 

proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, 

garantir o uso racional dos recursos naturais e proteger o patrimônio ambiental e 

cultural da região (vide Mapa da APA do Planalto Central, no anexo II). 

A APA do PC está inserida em um território de relevante interesse nacional e 

regional, já que estão localizadas na área, as nascentes de vários cursos d’água 

formadores de três grandes bacias hidrográficas do país – São Francisco, Tocantins e 

Paraná. 

Esta unidade de conservação contempla diversos mananciais hídricos 

superficiais e subterrâneos do DF e diferentes fitofisionomias do Bioma Cerrado, 

abrangendo as bacias hidrográficas do Paranoá, Maranhão, Samambaia, Descoberto, 

São Bartolomeu, Rio Preto e Alagado/Ponte Alta. Nela se encontram remanescentes 

importantes da área core do cerrado no Brasil, incluindo, além dos aspectos da 

vegetação mais comuns de Cerrado Strictu sensu, áreas significativas de matas 

secas, veredas, campos, fundamentais para a conservação do ecossistema em tela. 

Cabe à Superintendência do Ibama no Distrito Federal exercer as atividades de 

licenciamento ambiental e a supervisão dos demais processos dele decorrentes no 

âmbito da APA do PC, principalmente em relação as seguintes atividades: 

• implantação de projetos de urbanização, novos loteamentos e expansão 

ou modificação daqueles já existentes; 

• implantação ou expansão de serviços públicos de água, esgoto e 

energia elétrica; 

• remoção de vegetação nativa em qualquer estágio de sucessão; 

• abertura de novas ou ampliação das vias de comunicação existentes; 
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• modificação de gabarito de construção, taxa máxima de ocupação e 

módulo mínimo de parcelamento do solo; 

• construção de diques e barragens nos cursos d’água; 

• implantação ou execução de qualquer atividade potencialmente 

degradadora do meio ambiente, nos termos da lei; 

• licenciamento e supervisão, na forma estabelecida pelo caput do artigo 

5º, das atividades previstas no artigo 2º da Resolução Conama nº. 

001/86. 

Área Aproximadamente 507.070,726ha., dos quais 380.020ha. (74,95%) no 

Distrito Federal, correspondendo a 65,72% dos 578.200ha. da área do DF e 

127.051ha. (25,05%) no Estado de Goiás, o equivalente a 0,37% dos 34.016.600ha. 

da área do Estado, compreendendo parte dos municípios de Padre Bernardo e de 

Planaltina (GO). 

Conselho Consultivo Composto por 30 membros, com representantes do Poder 

Público e da sociedade civil, o Conselho tem papel fundamental na reflexão e no 

equacionamento dos conflitos sócio-ambientais na região da APA e no fortalecimento 

do processo democrático de sua gestão. 

Parque Nacional de Brasília, criado pelo decreto nº 241, de 29 de novembro 

de 1961: 

O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que 

dispõe a lei. 

A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano 

de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração, e àquelas previstas em regulamento. 
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A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

Floresta Nacional de Brasília, criada pelo decreto de 10 de junho de 1999: 

A área 2 possui a superfície aproximada de 935 hectares. Está localizada no 

imóvel Brejo, ou Torto, desmembrada do município de Planaltina, estado de Goiás, e 

incorporada ao território do Distrito Federal, entre a DF-001 e os córregos Cana do 

Reino, Cabeceira do Valo e Poço D´Água, estando, portanto, integrada à Bacia do 

Lago Paranoá. 

Composta por áreas contíguas ao Parque Nacional de Brasília e outras 

inseridas na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto, essa área vem 

sofrendo nos últimos anos a ocupação desordenada e predatória, o que pode 

comprometer a qualidade e quantidade da água de mananciais responsáveis por 

grande parte do abastecimento do Distrito Federal. Uma das medidas que o IBAMA 

adotou foi a constituição de um Conselho Consultivo da Floresta Nacional de Brasília 

para orientar e acompanhar a implantação e o gerenciamento dessa unidade de 

conservação. 

A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos 

recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração 

sustentável de florestas nativas. 

A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que 

dispõe a lei. 

Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais 

que a habitam quando de sua criação, em conformidade com o disposto em 

regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 

A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o 

manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração. 
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A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do 

órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este 

estabelecidas e àquelas previstas em regulamento. 

A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos 

públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações 

tradicionais residentes. 

A Floresta Nacional de Brasília, criada por Decreto nº 1.299, de 10 de junho de 

1999, possui 9.346 hectares divididos em quatro áreas: duas localizadas na Região 

Administrativa de Taguatinga - RA III; e duas na Região Administrativa de Brazlândia – 

RA IV. A área 2 da FLONA, inserida na Região Administrativa de Taguatinga, possui a 

superfície aproximada de 935,238ha. Localiza-se no imóvel Brejo, ou Torto, 

desmembrada do município de Planaltina, estado de Goiás, e incorporada ao território 

do Distrito Federal, entre a DF-001 e os córregos Cana do reino, Cabeceira do Valo e 

Poço D’Água, estando, portanto, integrada à Bacia do lago Paranoá. É essencial para 

proteger mananciais hídricos do Parque Nacional, onde estão as barragens de 

captação de água de Santa Maria e Torto, que abastecem 30% de Brasília. 

Composta por áreas contíguas ao Parque Nacional de Brasília e outras 

inseridas na APA da Bacia do Rio Descoberto, a área 2 vem sofrendo nos últimos 

anos a ocupação desordenada e predatória, comprometendo a qualidade e quantidade 

da água de mananciais responsáveis por grande parte do abastecimento do Distrito 

Federal. 

6.5.1. Detecção e Delimitação de APP na Área de Estudo. 

Neste capitulo serão apresentadas as metodologias e os resultados para 

delimitação das Áreas de Preservação Permanente na Área de Estudo. 

O levantamento considerou os dados apresentados no Relatório Final da 

Demarcação e Delimitação das Áreas de Preservação Permanente de Mananciais das 

Colônias Agrícolas Vicente Pires, Samambaia e Vila São José, Abril de 2006 – 

realizado pelo extinto órgão distrital SIVÁGUA, além de dados de campo obtido pela 

empresa Geo Lógica para esse fim. 
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Além destes dados foi utilizado um amplo arcabouço técnico para confirmar e, 

ou, determinar com precisão as nascentes, eixos de drenagem de córregos e a área 

de vereda, fazendo uso de equipamentos de precisão e sensoriamento remoto 

avançado. 

Os dados foram processados em Sistema de Informações Geográficas – SIG, 

subsidiando a delimitação das APP. 

Para delimitação das APP foram realizadas as seguintes etapas: 

(1) Determinação, em campo, da localização das nascentes e eixos de 

drenagem; 

(2) Elaboração de Modelo Digital de Elevação incorporando as feições de 

drenagem e pontos de interesse,  

(3) Detecção das características do solo e da vegetação de interesse para as 

APP,  

(4) Cruzamento das informações dos itens 1, 2 e 3, em ambiente SIG, para 

delimitação das APP, conforme legislação pertinente. 

A aplicação da metodologia acima permitiu identificar 3 tipos de APP 

conforme: APP de nascente, APP de drenagem, APP de Vereda. Para cada 

subcategoria foi utilizado métodos próprios - de acordo com as características de 

vegetação, pedologia, geomorfologia e hidrografia - posto que se diferenciam em 

comportamento natural e espacial. 

A seguir encontram-se descritas as subcategorias de acordo com a 

Resolução Nº. 303, de 20 de março de 2002, bem como os métodos, meios e 

resultados para cada uma. 

6.5.2. APP de Nascente 

Segundo o Dicionário Léxico de Termos Hidrogeológicos, uma nascente é o 

local da superfície topográfica onde emerge, naturalmente, uma quantidade apreciável 

de água subterrânea. No Item II do Art. 3o da Resolução 303 de 20 de Março de 2002, 

que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente é determinada a área ao redor de nascente ou olho d`água, ainda que 

intermitente, com raio mínimo de cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada 

caso, a bacia hidrográfica contribuinte. 
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Na área de estudo existem diversas nascentes que contribuem de forma 

substancial para o Córrego Samambaia e o Córrego Vicente Pires. Este ultimo recebe 

ainda contribuição da área de Vereda. 

Salienta-se que algumas nascentes sofreram ações antrópicas, o que 

ocasionou modificações no seu afloramento natural, bem como surgências em locais 

preteritamente sem ocorrências. 

6.5.2.1. Metodologia 

A metodologia de identificação das nascentes foi baseada nos mapeamentos 

de campo realizado pelo SivÁgua e por esse estudo.  

A classificação usada em campo utilizou três denominações: 

a) “SIM” - Quando constatada, sendo aplicado a seguinte subdivisão: 

a1) Nascente confirmada primária (confirmada em campo e próxima a APP do 

córrego, apresentando muitas vezes conexão com o mesmo) 

a2) Nascente confirmada secundária (confirmada em campo sem conexão 

com o córrego) 

b) “NÃO” - Quando refutada;; 

c) “MONITORAMENTO” - Quando, por motivos de relevante antropização que 

levou à descaracterização local – não confirmada. 

Como subsidio à interpretação dos resultados, elaborou-se Modelo Digital de 

Elevação com precisão de 50 cm utilizando algoritmo para delineamento hidrológico 

que indicou as feições de drenagem, bem como os locais prováveis de ocorrência de 

nascentes. 

Desta forma foi possível observar conexões entre nascentes isoladas do 

sistema hidrológico pela antropização, bem como detectar feições de drenagem 

descaracterizadas pelos mesmos motivos. Na Figura 75 pode-se visualizar caso 

específico na microbacia do córrego Samambaia. 

O modelo possibilitou ainda detectar novas áreas passíveis de existência de 

nascentes pela análise das feições de drenagem. Na Figura 76 observa-se o caso 

mais claro desta detecção também observada no córrego Samambaia. 
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Figura 75 - Na imagem à esquerda observamos duas nascentes (círculos amarelos) sem 
conexão com o córrego Samambaia. Na imagem à direita podemos constatar no Modelo Digital 
de Elevação a feição hidrológica de conexão existente. Responsável Técnico: Bernardo Costa 
Ferreira, MSc. 

 
 

 

Figura 76 - Na imagem à esquerda observamos um segmento de drenagem interrompido pela 
antropização da área e indicado pelo retângulo laranja; no modelo observamos a feição da 
drenagem com o retângulo amarelo. A existência da nascente foi constatada em campo. 
Responsável Técnico: Bernardo Costa Ferreira, MSc. 

 

Todas as indicações do modelo foram verificadas em campo. Os pontos 

indicados pelo modelo com feições de drenagem e nascentes, ainda que não 

detectados visualmente em campo, foram classificados para “MONITORAMENTO”, 

visto que a impermeabilização destas áreas pode apresentar riscos à segurança da 

população residente no local, considerando as características do solo da microbacia 

do córrego Samambaia. 

Nas visitas realizadas em campo pôde-se constatar que a existência das 

nascentes e dos córregos contribuintes do Samambaia ocorre no domínio dos 

Cambissolos com altos teores de silte. Nos espaços interfluvionares da microbacia o 

domínio é dos Latossolos Vermelhos. 
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Segundo o Relatório do Mapeamento Pedológico do Distrito Federal – 

EMBRAPA, essa tipologia, quanto ao seu potencial de uso, deve ser destinado à 

preservação permanente pois de encontram em relevos íngremes ou muito rasos. O 

reflorestamento com espécies nativas deve ser incentivado em áreas descobertas 

posto que o replantio possibilitará a rápida cobertura do solo. 

É bom ressaltar que a água produzida pelas nascentes deve ser absorvida 

pela microbacia, através do solo, cedendo aos poucos quantidades necessárias para a 

manutenção dos corpos d’água, bem como às espécies vegetais, de forma a manter o 

ciclo hidrológico minimamente alterado garantindo a disponibilidade de água para uso 

econômico, social e da própria natureza. A natureza dos Cambissolos, com alta 

percolação, propicia essa manutenção em áreas de nascente, visto que sua 

permeabilidade é alta e seu substrato com predomínio da Ardósia e Metassilito permite 

uma boa depuração da água. 

Sendo o material presente nas Nascentes de predominância dos Cambissolos 

com textura silte-argilosa, utilizou-se a detecção por meio de imagem ALOS PALSAR 

e ALOS AVNIR de fevereiro de 2008 para indicar estas áreas. A imagem PALSAR de 

polarização HH somada ao Infravermelho Próximo e Médio do AVNIR indicou 

presença de água nos locais que foram considerados problemáticos para o 

mapeamento, dirimindo as dúvidas acerca destes pontos. 

6.5.2.2. Resultados 

A partir da metologia utilizada, foi gerado o mapa de APP (no anexo II) e as 

Tabelas e Mapas das Chácaras, Lotes, Moradias e Edificações com Interferência em 

APP de Vereda, Córregos e Declividade (no anexo III). A 
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Tabela 116 abaixo sumariza o quantitativo de lotes e edificações com interferência nas 

APP de nascente:  
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Tabela 116 - Interferências em APP. 
Tipo de APP Interferências 

Lotes 39 
Moradias 23 Nascente Secundária 

Outras Edificações (*) 4 
Lotes 83 

Moradias 126 Não Confirmada 
Outras Edificações (*) 38 

Lotes 473 
Moradias 149 Nascente Primária e 

Córrego 
Outras Edificações (*) 48 

(*) Compreendem todas as construções com exceção das moradias, como: muros, piscinas, churrasqueiras, 

canil entre outros. 

As nascentes próximas ou dentro das áreas da Vereda foram incorporadas à 

mesma quando apresentaram solo hidromórfico no horizonte A. Quando fora destas 

áreas foram consideradas nascentes, em geral secundárias, e tiveram seu raio de 50 

metros definido na legislação, com natural ligação à área da Vereda pela declividade 

topográfica. 

6.5.3. APP de Drenagem 

Os córregos são cursos d’água de pequeno porte com variação na largura de 

30 cm a 2,5 m, nascendo em áreas mais elevadas do relevo. São essenciais para a 

manutenção do ciclo hidrológico e desempenham papel essencial no equilíbrio natural, 

já que servem de bebedouros à fauna, distribuidores de água à vegetação - 

contribuindo para a manutenção do microclima. 

Segundo a alínea “a” do Item I do Art. 3º da Resolução 303 de 20 de Março 

de 2002, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente a área protegida é de trinta metros, para o curso d’água com menos de 

dez metros de largura. 

6.5.3.1. Metodologia 

Os córregos foram mapeados utilizando levantamento topográfico realizado 

pela empresa TOPOCART (Figura 77). 

Este mapeamento foi realizado por GPS e rede de apoio constituída por 02 

(dois) marcos materializados e 08 (oito) pinos metálicos. Neste levantamento foram 

utilizadas estações totais LEICA TC-407 com Precisão de 7”, prumo a laser e medição 

de distâncias de 3.500m com um prisma. 
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Toda a rede de referência utilizada está amarrada ao SICAD e seus marcos 

estão implantados dentro da área. O mapeamento tomou por base o leito dos córregos 

de forma a caracterizar a linha principal de fluxo.  

Após a definição das linhas dos córregos e cursos d’água foram projetadas as 

paralelas considerando a definição que consta na resolução citada, que é de 30 (trinta) 

metros. 

 

Figura 77 - Marcos de Apoio Topográfico materializados pela TOPOCART. 

6.5.3.2. Resultados 

O mapeamento ocorreu no período entre 01 a 30 de junho de 2008 com a 

finalidade principal de se determinar efetivamente o curso dos córregos, 

principalmente dentro da área de vegetação mais adensada. 

A partir da metologia utilizada, foi gerado o mapa de APP (no anexo II). A 

Tabela 117 abaixo sumariza o quantitativo de lotes e edificações com interferência nas 

APP de nascente:  
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Tabela 117 - Interferências em APP. 
Tipo de APP Interferências 

Lotes 473 
Moradias 149 Nascente Primária e Córrego 

Outras Edificações (*) 48 
(*) Compreendem todas as construções com exceção das moradias, como: muros, piscinas, churrasqueiras, 

canil entre outros. 

Estudos de capacidade suporte indicaram elevado risco de inundação nas 

seções número 4, 9 e 10 do córrego Vicente Pires e na seção 13 do córrego 

Samambaia. Assim, essa população, principalmente, deve ser retirada das APPs de 

córrego e recuperada as áreas degradadas. 

6.5.4. APP de Vereda 

As Veredas são formações vegetais ribeirinhas associadas ao bioma do 

Cerrado que agem como corredores ecológicos, sendo ambientes extremamente 

frágeis e que servem de sustento à fauna e a flora (CASTRO, 1980). 

Desempenham papel essencial por serem repositórios naturais de água. Sua 

principal característica é a ocorrência de  terreno encharcado e rico em matéria 

orgânica. O Buriti, entre outra espécies adaptadas a terrenos encharcados, é um 

indicador da presença desta fitofisionomia. 

São mal ou muito mal drenados, ocorrendo com freqüência espessa camada 

escura de matéria orgânica mal decomposta sobre uma camada acinzentada 

(gleizada) resultante de ambiente de oxiredução - os solos Hidromórficos (EMBRAPA, 

2004).  

Do ponto de vista geotécnico apresentam alta colapsidade e colmatação que 

induziriam riscos para construções pela instabilidade mecânica.  O fato de 

apresentarem-se encharcados e de representarem áreas de afloramento do nível 

freático indica que a condição do substrato é altamente impermeável (Unidade A do 

grupo Paranoá na área de estudo). 

De um modo geral são áreas que devem ter a ocupação evitada, uma vez 

que apresentam elevado risco a recalques e conseqüentes deslizamentos por 

movimentação lateral. Além de apresentarem problemas geotécnicos esta classe de 

solo esta associada a uma fitofisionomia ambientalmente vulnerável, portanto 

recomenda-se que seja preservada. Apresentam baixa susceptibilidade à erosão em 

condições naturais, porém sob circunstâncias de ação antrópica podem tornar-se 
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extremamente frágeis formando voçorocas. Outra característica física desta classe e 

que são muito plásticos e compressíveis. 

A drenagem desse tipo de solo pode levar ao seu encrostamento e 

endurecimento com perda de matéria orgânica. Segundo a EMBRAPA (2004) podem, 

neste caso, apresentar caráter tiomórfico (elevação de níveis de sulfetos ou sulfatos) 

tornando-se ácidos, aumentando os níveis de óxido de ferro no horizonte A. Tal 

fenômeno a longo prazo reduziria as chances de sobrevivência da vegetação 

característica desta área. 

6.5.4.1. Metodologia 

Inicialmente foi realizada uma visita à área de estudo de forma a conhecer as 

características do solo, o posicionamento dos afloramentos de água e pontos GPS 

para verificação do domínio morfométrico da área de Vereda. As verificações se 

deram dos dois lados do córrego Vicente Pires. 

Excetuando-se alguns pontos que realmente consistiam em nascentes, os 

restantes dos afloramentos de água se localizavam dentro do domínio dos solos 

hidromórficos. A partir dessa área foi delimitada a projeção definida na lei. 

Segundo o Item III do Art. 3o da Resolução 303 de 20 de Março de 2002, que 

dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente a 

Vereda é um espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou cabeceiras de 

cursos d`água, onde há ocorrência de solos hidromórficos, caracterizado 

predominantemente por renques de buritis do brejo (Mauritia flexuosa) e outras formas 

de vegetação típica. Ainda no Item IV do Art. 3o desta resolução, a APP é definida em 

projeção horizontal, com largura mínima de cinqüenta metros, a partir do limite do 

espaço brejoso e encharcado. 

O Modelo Digital de Elevação associado à leitura das fotos áreas do sobrevôo 

realizado pela TOPOCART em 2007 possibilitou a leitura de sua possível área, porém 

seria necessário observar o domínio dos solos na área, bastante modificada em 

alguns pontos. 

A determinação da área da Vereda foi dificultada, sobretudo, pelo alto grau de 

ocupação descaracterizando o comportamento espectral do solo. 
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O Uso de Imagem ALOS PALSAR e ALOS AVNIR 
Tendo por finalidade a leitura do solo e do comportamento espectral da 

Vereda foi utilizado uma imagem do sensor ALOS PALSAR e AVNIR. O PALSAR 

(Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar) é um radar de abertura sintética 

(SAR) a bordo do satélite ALOS. 

É um sensor ativo de microondas que opera em banda L e observa a Terra 

em modo refinado ou em escaneamento. O AVNIR (Advanced Visible and Near 

Infrared Radiometer type 2) é um sensor de 4 (quatro) bandas espectrais que atua na 

faixa do visível e do Infravermelho Próximo combinados com o PRISM de 2,5 m de 

resolução espacial. 

O módulo Fine (refinado de precisão) pode capturar imagens de dia ou de 

noite com precisões variáveis (média de 10m). A resolução obtida com o range para a 

imagem criou um pixel de 6.25 m e captou mais de 6.000 sinais de entrada referentes 

à tipologia do solo, rugosidade, quantidade de água, reflectância, etc. O módulo 

AVNIR captou os níveis de reflectância da vegetação com pixel de 2,5m. 

Os processamentos que se seguiram objetivaram isolar a freqüência 

radiométrica referente à presença de água em alto grau no solo e a resposta que 

indicaria os solos Hidromórficos; bem como a vegetação com alto índice de água nas 

suas folhas, por meio do Infravermelho. A imagem dos dois sensores é de fevereiro de 

2008. Todas as imagens foram processadas em conformidade com o SICAD. 

Processamento de Imagens 
A imagem PALSAR teve correção de terreno por meio do Modelo Digital de 

Elevação realizada no programa MAPREADY da ASF que estabilizou seus níveis 

radiométricos pela correção nos alvos. A imagem AVNIR teve seus níveis de 

reflectância corrigidos para eliminar as perturbações atmosféricas e possibilitar a 

leitura dos níveis dos pixels em níveis estáveis. 

Após as devidas correções as duas imagens foram submetidas à detecção. A 

imagem PALSAR foi submetida às rotinas desenvolvidas no MATLAB para 

estreitamento do sinal relativo aos solos com presença de água. Com suas áreas de 

amostragem foram delimitadas e destacadas no ROI_PAC.  

Para atribuir uma colorimetria ao que foi detectado, as imagens AVNIR 

também tiveram seus sinais estreitados para a faixa do Infravermelho e possibilitaram 

a visualização das áreas de vegetação com maior densidade de água nas folhas, além 

de fornecer sinais relativos a reflectância de água. Vale ressaltar que as imagens 
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foram adquiridas pelo satélite ALOS em período chuvoso, o que favoreceu o objetivo 

desse estudo. 

Classificação 
Foram utilizados para classificação das imagens resultantes do pré-

processamento dois algoritmos: o MAMSEG e o K-MEANS, ambos com a linguagem 

desenvolvida para o MATLAB. 

O MAMSEG (Modified Adaptative Markov ramdom fields SEGmentation) 

trabalha não apenas com a leitura da radiometria, podendo ser atribuído à sua rotina 

outras variáveis, tais como a altimetria por meio de um modelo digital de elevação, 

como também a detecção do comportamento pela forma, voltado para objetos. Se 

houverem sinais dispersos similares a uma área maior ele pode ser programado para 

incorporar esta área. Tal funcionalidade foi de suma importância para detectar a 

vereda, posto que muito de sua área ocupada sofreu aterro e consolidação, porém 

áreas menores abertas ainda emitiram estes sinais. Sua principal vantagem reside na 

possibilidade de aprendizagem do sistema, que permitiu a partir de uma entrada de 

dados em pontos de amostragem, treiná-lo para detectar o comportamento desejado. 

O K-MEANS utiliza a radiometria ligada a uma tendência de corpos, ou seja, 

se houver uma tendência maior de uma variável detectada ele aumenta a 

probabilidade conectando as formas similares. 

A detecção efetuada pelo MAMSEG demonstrou um sucesso maior, 

extrapolando a linha do visível e detectando focos áreas sem aterro ou com parca 

consolidação. Em campo comprovou-se ser remanescente de Vereda 

descaracterizada. O K-MEANS delimitou-se à detecção da Vereda fitofisionômica 

remanescente. 

Em virtude desta detecção efetuada pelo MAMSEG, buscou-se comprovar a 

sua existência em análise multitemporal. Foram utilizados dados do sobrevôo da 

CODEPLAN 1997, bem como sinais da banda infravermelha do LANDSAT-5 com pixel 

de 30m. Apesar da pequena resolução espacial nos detivemos aqui a utilizar apenas a 

freqüência desta banda específica para retroespalhar seu comportamento na imagem 

de RADAR para mera visualização. 

Nas ortofotos de 1997 ficou clara a existência de cavidades provocadas no 

solo com presença de água, indicando estarem efetivamente dentro da Vereda. Ainda 

observamos fitofisionomias relacionadas à vegetação de buritis, em pontos hoje 

isolados, mas incorporados pelo MAMSEG. O retroespalhamento da banda 
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infravermelha para o ano de 1989 indica também a mesma área determinada pelo 

algoritmo para 2008 e pelas ortofotos para 1997. 

6.5.4.2. Resultados 

A área total detectada como sendo a Vereda original no trecho compreendido 

entre a Estrutural e a EPTG é de 142,476 Hectares, possuindo, quando confrontada 

com o levantamento cadastral realizado pela TOPOCART, 41,763 Hectares da sua 

área ocupada. Isso indica uma porcentagem de ocupação da ordem de 29,31%. A 

Vereda compreendida ao sul da EPTG possui 45,795 Hectares e está integralmente 

ocupada. 

A existência de lotes habitacionais e edificações em Áreas de Preservação 

Permanente (APP) é um dos aspectos mais delicados do atual Estudo de Impacto 

Ambiental em virtude, principalmente, do potencial de degradação ambiental em um 

tipo de área com elevada restrição ao uso e ocupação. 

A Tabela 118 mostra o quantitativo de lotes e edificações com interferência 

em APP. 

Tabela 118 - Lotes com interferência em APP. 
Interferencias Interferencias 

Lotes 545 
Moradias 409 Vereda 

Edificações 273 
Lotes 66 

Moradias 37 Vereda Nascente Secundaria 
Edificações 10 

6.6. ASPECTOS URBANÍSTICOS 

6.6.1. Localização Urbanística 

A área do empreendimento localiza-se no quadrilátero Sudoeste do Distrito 

Federal, na Região Administrativa de Taguatinga (RA-III) e na Região Administrativa 

de Guará (RA-X).  

Situa-se no eixo que tem sido considerado como o principal vetor de 

crescimento e expansão urbana do Distrito Federal, fato que foi fortalecido por vários 

fatores dentro dos quais destacam-se: o funcionamento das linhas de metrô que 
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tangenciam a área de estudo e, também, pela consolidação do, até então, Setor 

Habitacional Vicente Pires de Águas Claras que, simultaneamente a sua 

transformação em Região Administrativa, foi expandido com a construção de novas 

quadras. Nos planos do Governo do Distrito Federal e das agências públicas que 

intervêm no planejamento urbano e territorial, a área de estudo tem sido priorizada.  

Situada a, aproximadamente, 20 (vinte) quilômetros da rodoviária do Plano 

Piloto, a área de estudo é envolvida e parcialmente cortada nas suas bordas por vias 

arteriais que possibilitam ampla acessibilidade a todos os pontos do Distrito Federal 

(Figura 78). No quadrante norte encontra-se a Estrada Parque Ceilândia - EPCL, 

também denominada Via Estrutural (DF-095), no quadrante sul a Estrada Parque 

Taguatinga – EPTG (DF-085), no quadrante oeste, a Estrada Parque Contorno (DF-

001) e no quadrante leste pela via de ligação entre as duas primeiras, a Estrada 

Parque do Vale – EPVL (DF-087).  

A área está inserida nas sub-bacias hidrográficas dos córregos Samambaia e 

Vicente Pires, que por sua vez integram a bacia do córrego Riacho Fundo, que 

deságua no lago Paranoá onde, do ponto de vista ambiental, já se encontra muito 

pressionado considerando o aporte de matérias orgânicas e inorgânicas carreadas 

pelos seus afluentes constituintes. Esta situação torna imprescindível que, na 

implementação do empreendimento, os limites de comprometimento do lago Paranoá 

sejam considerados. 

Somando-se os fatos relacionados acima, a área do empreendimento situa-se 

no na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, unidade de conservação que 

visa proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais ali existentes, 

a conservação da diversidade das espécies e dos processos naturais do bioma 

cerrado, bem como a melhoria da qualidade de vida da população local, como já 

mencionado. Para alcançar este conjunto de objetivos será necessário orientar e 

adequar às atividades antrópicas, de forma que sejam desenvolvidas de maneira 

compatível com as características ambientais da área (Figura 78). 
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Figura 78 - Localização da área do empreendimento em relação as principais áreas urbanas 
do Distrito Federal. Fonte:Intervenção sobre imagem Google Earth, 2005. 

6.6.1.1. Caracterização do Empreendimento 

Considera-se que a ocupação da área de estudo é fruto de um processo de 

urbanização que, em grande parte, foi guiado por duas vertentes de concepções 

urbanísticas que se contrapõem. A primeira baseada na crença de um planejamento 

urbano dominado pelas idéias de zoneamento ou setorização funcional das atividades 

que eram acompanhadas de regras restritivas de uso e ocupação do solo. A segunda 

caracterizada pela adoção de soluções pontuais para solucionar os problemas que, ao 

longo do tempo, foram se colocando. A contradição inerente a estas duas concepções 

gerou impasses na ação governamental que, – num quadro de demandas 

habitacionais, por parte de determinados segmentos sociais não atendidos, – 

acabaram por estimular a irregularidade da ocupação.  

A Vila São José é um dos mais antigos marcos da ocupação da área. Sua 

localização, próxima à Taguatinga Norte, que então se consolidava como área urbana, 

propiciou as condições favoráveis ao surgimento de chácaras irregulares junto às 

nascentes e nas margens do córrego Samambaia e seus contribuintes. Inicialmente a 

área foi ocupada por populações não contempladas no assentamento de Taguatinga e 

que, talvez, por falta de alternativas, voltavam-se para práticas agrícolas com 
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predominantes características de subsistência. Nesse processo, pouco a pouco, à 

margem dos planos oficiais, novas chácaras foram surgindo.  

O Plano de Estrutural de Organização Territorial do Distrito Federal – PEOT 

registra, já em 1977, o estabelecimento de chácaras ao longo dos córregos da área e 

o início da organização de colônias agrícolas, sob o regime de concessão de uso, 

administradas pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. 

Hoje, as antigas chácaras da Vila São José estão quase todas, parceladas e 

ocupadas por habitações. As fortes pressões decorrentes, principalmente, do fácil 

acesso às áreas centrais de Taguatinga, tendem a fazer com que a área 

progressivamente se adense. Apesar da intensidade de ocupação atual, devido ao 

relevo movimentado e a outros fatores, algumas partes da área permanecem sem 

ocupação.  

Processo semelhante ocorre na região que hoje é chamada de Colônia 

Agrícola Samambaia. Situada às margens do córrego do mesmo nome, tinha 156 

chácaras, sendo que 81 em regime de concessão de uso ou arrendamento pela 

Fundação Zoobotânica do DF e 75 caracterizadas como posse. A Colônia Agrícola de 

Samambaia apresenta uma situação problemática, fato agravado pela ocorrência de 

parcelamentos irregulares, mas talvez, também, pelo modelo de parcelamento 

adotado, em forma de árvore ou espinha de peixe, com vias sem saída.  

Observa-se na Colônia Agrícola Samambaia, uma forte tendência de 

adensamento populacional, fato que pode ser explicado pela sua grande proximidade 

da área central de Taguatinga. Essa tendência de adensamento populacional 

evidencia-se pela já existência de duas edificações residenciais em altura, com seis ou 

sete pavimentos, e sugere os rumos que a configuração urbana poderá apresentar em 

alguns trechos da Colônia, caso a situação de indefinição legal permaneça (Figura 79). 
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Figura 79 - Edificação em altura (centro da foto) situada na Colônia Agrícola Samambaia. Mais 
ao fundo, edifícios da área central de Taguatinga. 

A Colônia Agrícola Vicente Pires é a maior da região, tanto em área quanto em 

número de glebas, onde existiam 358 chácaras, sendo 310 em regime de concessão 

de uso ou arrendamento, pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal - FZDF -, e 

48 em regime de posse. Mas em função das fortes demandas por habitação unifamiliar 

a preços compatíveis, em locais de fácil acesso, a colônia passou por intenso 

processo de subdivisão das antigas chácaras que acabaram formando um grande 

aglomerado de condomínios privados. Nesse processo, apenas algumas poucas 

chácaras permaneceram voltadas à produção agrícola, em geral, concentradas nas 

proximidades dos córregos (Figura 80). 
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Figura 80 - Vista aérea de trecho da Colônia Agrícola Vicente Pires mostrando chácaras com 
atividades agrícolas em meio à chácaras parceladas formando condomínios. 

A Colônia Agrícola do Governador originalmente abrangia toda a área 

compreendida entre a Granja Águas Claras (residência oficial do governador do DF) e 

a linha de alta tensão que passa por Taguatinga Sul em direção ao Guará. Grande 

parte da colônia foi desconstituída com a implantação do bairro de Águas Claras e do 

metrô.  

De maneira geral, enquadradas nas diversas partes da área de estudo, restam 

apenas algumas chácaras que, embora não tenham sido subdividias de modo a formar 

condomínios, apenas uma pequena parte mantém atividade agrícola (Figura 81). 
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Figura 81 - Mapa da Colônia Agrícola Vicente Pires, Samambaia, Governador e Vila São José. 
Fonte: Associação Comunitária de Vicente Pires 2005. 

As áreas em verde localizadas no mapa acima, correspondem às poucas 

chácaras existentes que não foram parceladas e transformadas em condomínio. No 

entanto, apenas uma pequena parte desenvolve algum tipo de atividade agrícola. 

Situada também dentro da área da poligonal do empreendimento, a área 

localizada a norte da DF-095, (via Estrutural), ainda não apresenta ocupação humana, 

tendo sido utilizada, para a extração de cascalho destinado à construção civil. 

6.6.1.2. Histórico da Ocupação 

A construção de Taguatinga (1958), uma das primeiras das cidades satélites de 

Brasília e, sua consolidação como pólo de atração está na origem da ocupação da 

área de estudo. Já no final da década de 60, no local que hoje é chamado de Vila São 

José, iniciava-se a ocupação das nascentes e margens do córrego Samambaia por 

produtores rurais de baixos recursos. Mais adiante, esse processo se intensificou e 

passou a se estender às margens do córrego Vicente Pires, portanto, longe das áreas 

periféricas de Taguatinga. 
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No final da década de 70 as colônias agrícolas começaram a serem 

organizadas, regularizando-se a situação fundiária da área através da adoção do 

regime de concessão de uso, sob administração da Fundação Zoobotânica do Distrito 

Federal. Na época, essa destinação da área para o uso rural era compatível com o 

modelo polinucleado de cidades satélites que se preconizava para o Distrito Federal.  

Para que se entenda o referido modelo, que durante algum tempo foi 

hegemônico entre os urbanistas, é preciso dizer que ele propugnava o crescimento 

urbano através da criação de novas “células” urbanas e não pelo crescimento ilimitado 

da periferia urbana, característico do modelo radiocêntrico (ou mononuclear) – que 

tinha orientado, até então, o modo de expansão das cidades e que era entendido 

como responsável por todas as mazelas urbanas, principalmente o adensamento 

desmedido e os problemas de circulação.  

Trata-se, portanto, de uma tentativa de controle dos processos de urbanização 

e nesta visão, a urbanização do Distrito Federal, deveria se distinguir das demais e 

formar um arquipélago de ilhas urbanas em meio a espaços livres de urbanização. 

Coerente com esse modelo de expansão urbana surge, no quadrante sudoeste o 

Guará (1969), Ceilândia (1971), e Samambaia (1985), que adotam o modelo de cidade 

satélite e contribuem para que se consolidasse a idéia de que a área de estudo 

deveria permanecer destinada ao uso rural e integraria um “cinturão verde”, que 

envolveria o Plano Piloto e as demais áreas urbanas, ainda que só parte da área fosse 

adequada ao uso rural.  

A premissa era que esse “cinturão verde” contribuiria, por um lado, para evitar 

expansões indesejadas das cidades implantadas e também do Plano Piloto, o qual 

deveria ser mantido em suas características urbanas originais e por outro, esse 

“cinturão verde” contribuiria para evitar a degradação ambiental do lago Paranoá, 

representada pelo assoreamento e pela eutrofização, decorrência da eventual 

ocupação urbana das referidas áreas.  

Entretanto, o próprio surgimento dessas novas cidades satélites no quadrante 

sudoeste do Distrito Federal e o seu conseqüente adensamento, num contexto de 

crítica do modelo polinucleado com base na segregação social-espacial e nos custos e 

inconvenientes dos deslocamentos casa-trabalho, fez com que o modelo polinucleado 

passasse a ser questionado enquanto solução e se passasse a indicar a definição de 

um vetor de expansão urbana que minimizasse seus inconvenientes, mesmo porque, 
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já no final da década de 80 mais de 40% da população do Distrito Federal encontrava-

se concentrada nas cidades de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia.  

A criação de Águas Claras já considerava essa perspectiva. Para solucionar os 

problemas de deslocamento pendular da população em direção ao Plano Piloto, que 

se avolumava e corroborando para o reforço desse vetor de crescimento no quadrante 

sudoeste, foram planejadas e construídas as primeiras linhas de metrô. Com a entrada 

em funcionamento do metrô, tornou-se evidente que a idéia do “cinturão verde” havia 

ficado em parte obsoleta, mesmo porque a operação de suas linhas passou a colocar 

como exigência de viabilidade o adensamento do seu entorno urbano. Reforçava-se 

assim, a tendência de constituição de uma mancha urbana que se estende do Plano 

Piloto, passa pelo Guará, Águas Claras e chega a Taguatinga, Ceilândia e 

Samambaia.  

Evidentemente que a manutenção de alguns dos espaços livres que integram 

esse “cinturão verde”, como o Parque Ecológico Ezequias Heringer do Guará, por 

indiscutíveis razões sócio-ambientais que colocam como exigência sua conservação, 

deve permanecer como um dos hiatos dessa mancha urbana que se adensa. 

Entretanto, esse não é o caso da área do empreendimento que embora tenha 

permanecido com status rural apresenta uma ocupação nitidamente urbana. 

Transformação esta que é produto de um processo de parcelamento das antigas 

chácaras em condomínios, transformação esta que foi executada sem controle ou 

planejamento, conseqüência das enormes pressões decorrentes do acúmulo das 

demandas habitacionais destinadas aos segmentos de classe média. 

6.6.2. Uso e Ocupação Atuais da Área de Estudo 

Com relação ao uso e à ocupação atual da área do empreendimento existe a 

necessidade de distinguir três situações: 

• a primeira referente às áreas situadas ao norte, além da Via 

Estrutural e que, salvo algumas poucas chácaras ou casas, 

esparsamente distribuídas, encontra-se praticamente desocupada;  

• a segunda referente à área correspondente à Colônia Agrícola 

Vicente Pires, à Colônia Agrícola Samambaia e à Vila São José, que 

apresenta intensa ocupação de caráter marcadamente residencial. 



 

391 

Apenas residualmente é encontrado nesta região o uso rural, 

disperso em área de nítido caráter urbano;  

• a terceira, correspondente à Colônia Agrícola do Governador, 

situada ao Sul e às margens da Estrada Parque Taguatinga, 

apresenta uma ocupação mais esparsa onde estão ausentes os 

parcelamentos em condomínios residenciais e se mantém o 

parcelamento original, ainda que, também nesta região as atividades 

agrícolas sejam reduzidas. De fato, a parte da Colônia Agrícola do 

Governador incluída no presente estudo, embora apresente 

adequadas condições à horticultura (solos hidromórficos e 

abundância de água), certamente, por sua localização às margens 

da EPTG, já apresenta sinais de abandono dos antigos usos e o 

surgimento de estabelecimentos voltados para as atividades de 

recreação e lazer, que prenunciam o surgimento de atividades que 

tendem a repetir a ocupação existente no outro lado da via, onde se 

encontram estabelecimentos comerciais de grande porte. 

Resumidamente, pode-se dizer que a ocupação da área do empreendimento é 

bastante intensa, salvo as partes referidas inicialmente. Embora em alguns trechos as 

Áreas de Preservação Permanente não tenham sido respeitadas conforme estabelece 

a legislação ambiental, seja pela construção de casas em áreas com declividades 

maiores que aquelas recomendadas, situação mais comum na Vila São José, seja 

pela construção de casas dentro das faixas de proteção das margens dos córregos e 

nascentes, percebe-se que em muitos trechos nas margens dos cursos d’água não há 

nenhum tipo de ocupação (Figura 82).  
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Figura 82 - Foto aérea do Córrego Vicente Pires. 

Há ainda na área do empreendimento algumas chácaras não parceladas, 

sendo que a maior parte delas denota claro uso residencial e só uma pequena parcela 

continua voltada para a produção agrícola de caráter econômico. As chácaras não 

parceladas em condomínios estão dispersas e só predominam na Colônia Agrícola do 

Governador. Há ainda que se referir à porção Norte do empreendimento, acima da 

Estrada Parque Via Estrutural. Embora o uso ali não seja urbano a área encontra-se 

praticamente desocupada, com apenas algumas chácaras estabelecidas que se 

voltam para a produção agrícola (Figura 83). 
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Figura 83 - Chácaras não parceladas (em verde) nas Colônias Agrícolas Vicente Pires, 
Samambaia, Governador e Vila São José. Fonte: Associação Comunitária de Vicente Pires. 

Para que se compreenda melhor os atuais usos e modos de ocupação, do 

conjunto da área de estudo, é preciso que se tenha em mente o processo de 

transformação ocorrido. Sua base físico-espacial é o sistema viário e o parcelamento 

em chácaras, destinadas originalmente para produção agrícola. Enormes pressões por 

habitação para uma classe média que não atendida por programas habitacionais 

oficiais, fez com que as antigas chácaras passassem a ser parceladas em lotes 

residenciais, tendo em conta sua localização e o nível de preços acessível a esta 

classe média. 

Quanto à Estrutura Viária 

Resulta do processo de ocupação e das finalidades agrícolas iniciais um 

sistema viário que para fins urbanos apresenta muitas lacunas. Como conseqüência, a 

integração da rede de ruas do interior da área de estudo, é fraca, principalmente no 

caso das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia (Figura 84 e Figura 85).  
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Figura 84 - Sistema viário interno. Principais vias das Colônias Agrícolas Vicente Pires, 
Samambaia, Governador e Vila São José. Fonte: Intervenção sobre imagem Google, 2005. 

 
Figura 85 - Vias arteriais e linha de metrô que circundam e tangenciam a área de estudo. 
Fonte: Intervenção sobre imagem Google Earth, 2005. 

O mesmo se pode dizer das ligações das vias interiores com as vias arteriais 

disponíveis no entorno, como a Estrada Parque Via Estrutural, Estrada Parque do 

Contorno e a Estrada Parque de Taguatinga. De fato, ainda que em termos de 

localização a situação da área do empreendimento seja muito favorável, são poucas 

as vias internas dessas colônias agrícolas, que se conectam com as vias que 

estruturam a circulação desse quadrante do Distrito Federal.  
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Outro problema do sistema viário interno à área de estudo é a falta de 

integração entre as diversas partes que compõem o empreendimento. Tal fato é 

evidente na relação do sistema viário da Colônia Agrícola Vicente Pires com a Colônia 

Agrícola de Samambaia, ambos configuram-se como dois sistemas separados, sem 

nenhuma conexão. 

No caso da Colônia Agrícola Vicente Pires, o sistema viário prima pela 

regularidade (Figura 86), com longas e largas vias, que se desenvolvem de modo 

preponderante no sentido leste-oeste, proporcionando grandes quarteirões que, 

embora próprios para o uso rural, são pouco adequados ao uso urbano, mesmo 

porque dificultam a circulação no sentido norte-sul. Entretanto, a largura das vias é 

bastante satisfatória, ainda que a repetição do dimensionamento sugira ausência de 

hierarquia do sistema viário, situação que costuma dificultar a distinção das vias 

principais e secundárias.  

 
Figura 86 - Trecho do sistema viário da Colônia Agrícola Vicente Pires, cuja principal 
característica é a regularidade do traçado. Fonte: Imagem de satélite, Google Earth, 2005. 

Já a Colônia Agrícola Samambaia, apresenta um sistema viário que tem como 

principal virtude se ajustar ao relevo do terreno. Organizado em um formato que se 

assemelha a um galho de árvore que se ramifica e forma um sistema de ruas que em 

alguns trechos é bastante tortuoso. Seu principal problema é a existência de ruas sem 

saída no interior das chácaras e com pouco espaço para a manobra de veículos. Estas 

ruas sem saída tornam-se um problema para a circulação e para a oferta de alguns 

serviços urbanos. Como exemplo poderia citar a coleta de lixo, cujos custos são mais 
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elevados nas ruas sem saída, já que o caminhão de coleta deve ir e voltar pela mesma 

rua, encontrando dificuldade para realizar manobras em ruas estreitas. 

Adicionalmente ao fato de que boa parte das ruas internas abertas no interior 

das chácaras serem estreitas, com curvas e declividades acentuadas e sem espaço 

de manobra no fim da rua (cul de sacs), – as dificuldades de ofertas de serviços 

urbanos são agravadas pela quase total ausência da figura do condomínio privado, 

que poderia organizar os serviços individuais das residências (Figura 87). Embora a 

solução do condomínio seja objeto de muitas críticas entre os urbanistas, no contexto 

da Colônia Agrícola de Samambaia, sua adoção poderia solucionar alguns problemas, 

como no caso da coleta de lixo, já que nesse caso o condomínio ficaria responsável 

pela reunião do lixo e entrega às concessionárias de coleta, bem como para os 

serviços de entrega de correspondências. 

 
Figura 87 - Trecho do sistema viário da Colônia Agrícola Samambaia. Fonte: Imagem de 
satélite, Google Earth, 2005. 

Embora não tenha sido objeto de planos que visassem à produção agrícola, tal 

como é o caso da Colônia Agrícola Samambaia e Vicente Pires, a Vila São José 

apresenta uma situação intermediária do ponto de vista do sistema viário e do 

parcelamento das chácaras em lotes, sugerindo um processo que mimetiza suas 

estruturas territoriais, adaptada ao movimentado relevo do terreno. De fato, sua 

estrutura de vias é mais integrada, ainda que nos trechos de maior declividade, a 

situação de ruas sem saída esteja presente. Outro aspecto a ser considerado é a 

quase inexistência de condomínios privados (Figura 88). 
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Figura 88 - Trecho da Vila São José. Fonte: Imagem de satélite, Google Earth, 2005. 

A porção da Colônia Agrícola do Governador, integrante da área que é objeto 

do presente EIA, é relativamente pequena e apresenta poucos problemas na medida 

em que as chácaras encontradas não passaram ainda pelo processo de parcelamento 

observado nas demais colônias agrícolas e, também, pelo fato das chácaras serem 

lindeiras à Estrada Parque Taguatinga (Figura 89). 

 
Figura 89 - Trecho da Colônia Agrícola do Governador junto à Estrada Parque Taguatinga. 
Fonte: Imagem de satélite, Google Earth, 2005. 

Nas áreas situadas na parte norte do empreendimento, além da Estrada 

Parque Via Estrutural e da Colônia Agrícola Vicente Pires, há apenas um emaranhado 

de caminhos de terra que dão acesso às esparsas casas e chácaras lá estabelecidas, 

onde existem trechos com altos níveis de degradação ambiental (Figura 90). 
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Figura 90 - Trecho acima da Estrada Parque Via Estrutural. Fonte: Imagem de satélite, Google 
Earth, 2005. 

 
Quanto aos Parcelamentos 

Como já referido anteriormente, apenas na Colônia Agrícola Vicente Pires 

predomina a situação de condomínios. Os principais problemas observados são: a 

recorrente exigüidade de dimensionamento das ruas interiores que dão acesso aos 

lotes, e a insignificante presença de espaços livres de uso coletivo, tais como praças, 

parques e jardins.  

O resultado dessa situação é que, em boa parte das ruas, os espaços livres 

deixados para as calçadas são inadequados às necessidades de circulação de 

pedestres, de instalação da infra-estrutura, de mobiliário urbano e de arborização, 

restando apenas espaço para os postes. Além do empobrecimento estético das ruas e 

do desconforto bio-climático proporcionado por esta situação, os pedestres são 

obrigados a caminhar na faixa de rolamento de veículos (Figura 91 e Figura 92). 
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Figura 91 - Rua interna de um condomínio na Colônia Agrícola Vicente Pires cujas calçadas 
são muito estreitas. 

 
Figura 92 - Rua interna de um condomínio na Colônia Agrícola Vicente Pires, com amplas 
calçadas que, no entanto, apresentam uma superfície com muitos obstáculos aos pedestres, 
especialmente, aos idosos, crianças, carrinhos de bebê e portadores de necessidades 
especiais. 
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A existência de praças e de espaços de lazer e recreação coletiva no interior 

de condomínios é pouco comum na área, entretanto há exceções (Figura 93). Sua 

existência além de possibilitar a necessária integração social dos condôminos, 

principalmente para crianças e adolescentes, representa ganhos em termos de 

qualidade ambiental que, certamente, produzirão reflexos melhoria da qualidade de 

vida. 

 
Figura 93 - Uma das raras praças de uso coletivo, encontrada no interior de um condomínio. 

6.6.2.1. EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO 

Há na área de estudo apenas alguns equipamentos públicos de uso coletivo; 

como a Escola Pública, o Centro de Saúde e a Feira do Produtor, todos situados na 

parte Sudeste da Colônia Agrícola Vicente Pires, acreditando-se que foram projetados 

como um centro de aglutinação da comunidade agrícola que ali se estabeleceria. Hoje, 

observa-se no entorno, desse centro de aglutinação, tendências de intensificação de 

suas finalidades iniciais, com uma quantidade razoável de prédios de três e quatro 

andares e certa concentração de comércio e serviços (Figura 94 e Figura 95). 
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Figura 94 - Vista aérea da Feira do Produtor na Colônia Agrícola Vicente Pires. 
 

 
Figura 95 - Vista aérea de edifícios de três ou quatro andares, próximos à Feira do Produtor e 
à Estrada Parque Taguatinga. 

Como a área foi projetada e estruturada para finalidades agrícolas, ou seja, 

para uma densidade populacional que não é aquela que se observa hoje no local, não 

há áreas reservadas para os equipamentos públicos de uso coletivo, apenas os 
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mencionados no parágrafo anterior, situação que deverá ser sanada quando da 

regularização da área.  

Com relação aos equipamentos públicos de uso coletivo de menor porte, tais 

como: escolas de ensino básico, centros de saúde, praças e parques de vizinhança 

etc., deverá ser considerada a reserva de áreas para instalação destes equipamentos 

nas iniciativas de regularização da área. Com relação aos equipamentos públicos de 

uso coletivo de maior porte, há que se estudar a pertinência de sua instalação na área 

tendo em vista a população existente. Em alguns, como hospitais gerais ou 

especializados e ensino de terceiro grau, a demanda representada pela população 

existente na área talvez não justifique tais investimentos, mesmo porque existem 

equipamentos públicos em regiões próximas que eventualmente seriam capazes de 

suportar a demanda, ainda que, poderiam necessitar passar por ampliações e 

melhorias.  

6.6.2.2. COMÉRCIO E SERVIÇOS 

A distribuição das atividades dos setores de comércio e de prestação de 

serviços na área de estudo apresenta duas situações.  

A primeira, relativa ao comércio e aos serviços de caráter mais propriamente 

cotidiano ou de vizinhança (Figura 96), cuja distribuição ocorre apenas nas áreas das 

Colônias Agrícolas de Vicente Pires, Samambaia e Vila São José, em especial, nos 

cruzamentos das ruas e nos pontos de maior acessibilidade. 

Nestes locais encontra-se uma ampla gama de estabelecimentos comerciais e 

de prestação de serviços tais como mercearias, padarias, colégios, creches, 

cabeleireiros, academias de ginástica, locadoras de vídeo, etc. Quase todos os 

estabelecimentos estão localizados em lotes estabelecidos nas testadas de chácaras 

que dão para a via e cujo interior foi parcelado e transformado em condomínios 

residenciais. 
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Figura 96 - Distribuição do comércio e dos serviços de vizinhança (uso cotidiano) na Rua 6 da 
Colônia Agrícola Vicente Pires. 

A segunda situação, relativa ao comércio e à prestação de serviços de maior 

porte (Figura 97), portanto, menos vinculados às necessidades cotidianas, encontra-se 

distribuído nas vias arteriais que cortam a área de estudo, a Estrada Parque 

Taguatinga e a Estrada Parque Via Estrutural.  

 

Figura 97 - Comércio de vizinhança na Rua 12 da Colônia Agrícola Vicente Pires. 
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Também neste caso, tais estabelecimentos de comércio e serviço são 

encontrados nas testadas de chácaras que permitem o acesso público. Dependendo 

de suas dimensões o estabelecimento ocupa toda a área da antiga chácara, mas a 

situação mais comum é a ocupação parcial em que são feitas entradas para os 

condomínios residenciais que foram estabelecidos nos fundos ou para chácaras que 

ainda permanecem como tal. A partir de informações obtidas nos estudos geológicos e 

fotografias aéreas, foi observado que parte das áreas das chácaras onde se 

encontram esses estabelecimentos comerciais está em Área de Proteção Permanente 

(Figura 98). 

 

Figura 98 - Vista aérea de comércio de grande porte instalado na EPTG. 

Do ponto de vista estrito da oferta de serviços a situação é bastante precária. 

Não há na área nenhum equipamento público ou particular de saúde. No Setor 

Habitacional existe apenas uma escola pública e um posto policial, localizados junto a 

Feira do Produtor, entretanto, foram identificados onze estabelecimentos de ensino 

particulares, em sua maioria creches e escolas de ensino fundamental.  

Em síntese, pode-se dizer que a atividade do segmento do comércio e de 

prestação de serviços na área de estudo é bastante diluída por toda a região, embora 

algumas ruas, principalmente as de maior acessibilidade, evidenciem tendências de se 
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constituírem como núcleos de maior aglutinação. Entretanto, a situação atual é ainda 

muito embrionária para um prognóstico mais definitivo neste sentido (Figura 99). 

 
Figura 99 - Distribuição dos usos comerciais e dos serviços educacionais na área de estudo. 
Fonte: Levantamentos feitos in loco, em novembro de 2005. 

6.6.2.3. ESPAÇOS LIVRES E EQUIPAMENTOS DE LAZER E 

RECREAÇÃO 

Não são encontrados na área do empreendimento, espaços livres ou 

equipamentos de lazer e recreação pública. Dependendo do traçado há alargamentos 

de ruas, especialmente na Vila São José e na Colônia Agrícola de Samambaia que 

poderiam atender a algumas das necessidades de espaços livres de lazer, entretanto, 

esses espaços livres quase sempre são exíguos e no entroncamento de vias de maior 

movimento, além do fato de não apresentarem nenhum tratamento. No caso da 

Colônia Agrícola Vicente Pires, conforme comentado, há em alguns condomínios 

pequenas praças com playground ou quadras esportivas. No entanto, são exceções a 

regra, pois na maioria deles não há espaços de uso coletivo de lazer e recreação. 
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6.6.2.4. ÁREAS DE VALOR HISTÓRICO, CULTURAL OU 

PAISAGÍSTICO 

A área de estudo não apresenta nenhum elemento de valor histórico ou 

cultural. Quanto aos espaços livres de valor paisagístico, deve-se destacar que nas 

partes altas do suave relevo existem pontos, principalmente na área da Colônia 

Agrícola de Vicente Pires e da Vila José, onde se podem descortinar amplas visuais 

em direção ao Plano Piloto e à Região Administrativa do Cruzeiro, as quais poderão 

ser aproveitadas para a criação de mirantes com mobiliário urbano adequado às 

situações.  

6.6.2.5. DENSIDADE POPULACIONAL ATUAL 

A densidade populacional da área de estudo é razoavelmente homogênea, a 

exceção da parte norte situada além da Via Estrutural e da Colônia Agrícola do 

Governador, que como foi dito ainda mantém o parcelamento em chácaras.  

Em toda a área do empreendimento, podem ser identificados três níveis de 

densidades (Figura 100). 

 
Figura 100 - Distribuição de densidades. Estimativas feitas com base em levantamentos no 
local, em novembro de 2005. 
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Na Colônia Agrícola Vicente Pires, a área média das chácaras situa-se em 

torno de três hectares. Embora se observe uma certa homogeneidade no 

dimensionamento dos lotes no parcelamento das chácaras, ocorre uma variação no 

número de lotes residenciais que cada uma delas comporta, fazendo com que ocorra 

variações de densidade populacional que situam-se, em média, entre 4 e 55 

habitantes por hectare. 

No caso da Colônia Agrícola Samambaia, o traçado inicial adotado para as vias 

segue o esquema de uma espinha de peixe ou a forma das árvores que se ramifica, 

que junto com as necessidades de adaptação do traçado ao relevo, acaba produzindo 

um dimensionamento das chácaras mais irregular, e, conseqüentemente, maiores 

variações na subdivisão dos lotes. Ainda assim, a média de casas por condomínio é 

muito próxima do caso anterior – cada chácara comporta hoje uma média de 30 lotes, 

verificando-se uma densidade populacional aproximada média de 30 habitantes por 

hectare.  

Além do traçado das ruas, um dos aspectos que mais chama atenção na 

Colônia Agrícola de Samambaia, como já foi dito antes, é a quase inexistência de 

condomínios privados, o que a distingue da Colônia Agrícola de Vicente Pires, onde a 

regra é o condomínio.  

No caso da Vila São José, pela espontaneidade de seu surgimento, a 

irregularidade de dimensionamentos das chácaras e da sua conseqüente subdivisão 

em lotes residenciais é maior. A densidade populacional média segue o mesmo 

padrão de habitantes por hectare das demais partes da área de estudo.  

6.6.2.6. SISTEMA DE ENDEREÇAMENTO EXISTENTE 

Devido à informalidade dos parcelamentos, os sistemas de endereçamento 

adotados não apresentam congruência entre si. Alguns mantiveram a numeração 

relativa às Colônias Agrícolas, outros procuraram se caracterizar como extensões de 

ocupações urbanas circunvizinhas, adotando numeração semelhante à do Setor de 

Mansões Park Way. Como resultado, observa-se grande dificuldade de entendimento 

do sistema de endereçamento, mesmo por parte dos moradores da área do 

empreendimento. Objetivando melhorar a situação, devem ser estudadas alternativas 

que busquem a reorganização do sistema de endereçamento hoje existente, sem 



 

408 

perder de vista o conjunto da área de estudo e sua inserção na urbanização do Distrito 

Federal.  

6.6.2.7. Quanto à legislação 

As intervenções na área do empreendimento estão condicionadas a uma série 

de instrumentos normativos que abordam diversos aspectos, tanto de ordem 

urbanística quanto ambiental que visam a qualidade de vida e a proteção dos recursos 

naturais.  

Do ponto de vista urbanístico, uma das principais dificuldades a serem 

enfrentadas na área do empreendimento diz respeito a certas incongruências das 

normas e documentos legais de nível local, que foram se acumulando. O PDOT, Plano 

Diretor de Ordenamento Territorial e Urbano do DF, em sua segunda versão (1997), 

considera a área do empreendimento como Área de Expansão de Águas Claras e 

Zona Urbana de Dinamização, assinalando, com isso, que se trata de uma área onde 

deveria ser incentivada e incrementada a densidade e a ocupação urbana.  

Por outro lado o PDL – Plano de Desenvolvimento Local de Taguatinga, de 

1998, sobre a mesma base territorial estabeleceu Áreas Urbanas com Restrição (AUR) 

e Áreas Rurais Remanescentes (ARR), num intrincado retalhamento de subáreas, 

todas com restrições à ocupação e à dinamização indicada pelo PDOT.  

Este conflito de intenções quanto ao futuro da área em termos de planejamento 

e ordenamento territorial resultou por gerar dubiedades de interpretações que 

estimularam a irregularidade.  

6.6.2.8. LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Para que se entenda a legislação urbanística e ambiental brasileira, antes de 

tudo, faz-se necessário um entendimento da hierarquia legal, ou seja: a Constituição 

Federal, Leis, Decretos - e no caso ambiental - as Resoluções do CONAMA. Além 

destas é também importante, a legislação do Distrito Federal, onde se institui a 

avaliação ambiental como instrumento legal. 

Conforme expresso no caput do artigo 225 da Constituição Federal; todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
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essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º: 

Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: IV - exigir, na 

forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que 

se dará publicidade. 

De acordo com Machado (1993), “não se deve examinar, separadamente, o 

texto do inciso IV do parágrafo 1º. Atente-se que o dever do Poder Público de exigir o 

estudo prévio de impacto ambiental visa assegurar a efetividade desse direito. De que 

direito? Do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como 

consta do caput do artigo 225. A expressão todos é bem abrangente, não se limitando 

aos cidadãos, pois se assim fosse esse direito só compreenderia os eleitores. Assim, 

qualquer pessoa - brasileira ou estrangeira, de qualquer idade ou sexo e raça - tem 

direito a se beneficiar da realização do estudo prévio de impacto ambiental”. 

Diz no inciso IV do parágrafo 1º do art. 225, ” que é atribuição do Poder Público 

exigir, na forma da lei” (...). Não é a interpretação de minúcia, mas cumpre distinguir 

que na forma da lei não é a mesma coisa do que o preceituado no art. 225, parágrafo 

1º, III somente através da lei ou no art. 225, parágrafo 6º, definida em Lei Federal. Na 

forma da lei equivale a dizer de acordo com o que dispuser a legislação, pois não se 

restringe aos preceitos oriundos somente de uma lei, isto é, daquele instrumento 

necessariamente apreciado e votado pelo Poder Legislativo. Ao dizer a Constituição 

Federal que incumbia ao Poder Público exigir na forma da lei (...), ela não revogou a 

legislação anterior que esteja em consonância com o seu texto. A Constituição nova 

recebe os textos anteriores que estejam em harmonia com ela e faz com que os 

mesmos continuem a vigorar. Portanto, com essa recuperação - assim comumente 

chamada - observa-se que a maioria dos textos anteriores continuam existindo, com 

força legal. 

Estudo prévio de impacto ambiental (...): a Constituição quis evitar que esse 

instrumento de análise fosse utilizado, quando a obra ou a atividade já estivesse 

instalada. Outros instrumentos legais - e com outros nomes - certamente serão 

utilizados para acompanhar a execução ou atividade. O texto maior do País, todavia, 

marcou, com nitidez, a obrigação de anterioridade do estudo. 
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6.6.2.9. OUTROS INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Neste tópico serão relembradas algumas leis e decretos importantes já 

relatados em capítulos anteriores, que são de fundamental importância na definição do 

Zoeamento do Setor Habitacional Vicente Pires , caracterizado no capítulo referente 

ao prognóstico. 

A Lei nº. 4.771/65 considera Área de Preservação Permanente as florestas e 

demais formas de vegetação situadas ao longo dos rios, nas nascentes, nas encostas 

com declividades superiores a 45%, nas bordas de chapadas a partir da linha de 

ruptura do relevo, etc. No caso de Áreas Urbanas (Lei nº. 7.803/89) observa-se o 

disposto nos Planos Diretores e Leis de Uso do Solo, respeitados os princípios e 

limites da lei. 

Lei nº 5.179/67 - dispõe sobre a proteção à fauna. 

Lei nº. 6.766/79 - trata do parcelamento do solo urbano no território nacional, e 

estabelece alguns condicionantes para o loteamento e desmembramento de glebas, e 

a correspondente Lei Federal nº. 9.785/99, que altera alguns de seus dispositivos. 

Lei nº 6.902/81 - dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de 

Proteção Ambiental - APA. A referida Lei tem em seu artigo 9º: 

“Em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios constitucionais 

que regem o exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá 

normas, limitando ou proibindo:” 

• a implantação ou funcionamento de indústrias potencialmente 

poluidoras, capazes de afetar mananciais de água; 

• a realização de obras de terraplanagem e abertura de canais, 

quando essas iniciativas importarem em sensível alteração das 

condições ecológicas locais; 

• exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão 

das terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas; 

• exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as 

espécies raras da biota regional. 
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Por APA, como já mencionado, entende-se uma Unidade de Conservação 

onde a estratégia de gerenciamento visa compatibilizar as atividades humanas com a 

preservação da vida silvestre, a proteção dos recursos ambientais e a estabilidade ou 

melhoria da qualidade de vida da população. 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº. 6.938/81), dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, cria o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) e institui o Cadastro Técnico Federal de Atividades e 

Instrumentos de Defesa Ambiental.  

Esta mesma Lei instituiu a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) como um de 

seus instrumentos; o Decreto nº. 88.351/83, que a regulamentou, vinculou sua 

utilização aos sistemas de licenciamento de atividades poluidoras ou modificadoras do 

meio ambiente, a cargo das entidades ambientais dos governos estaduais e, em 

certos casos, da antiga Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), hoje Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Lei nº 7.347/85 - disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico e turístico. 

Lei nº 7.804/89 - altera a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, a lei nº 

7.735/89, a Lei nº 6.803/80, a Lei nº 6.902/81, e dá outras providências. 

Lei nº 9.433/97 - institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX 

do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei nº 8.001/90, que modificou a 

Lei nº 7.990/89. 

Dentre os aspectos importantes da referida Lei, devemos citar os cinco 

instrumentos criados: 

• Plano Nacional de Recursos Hídricos; 

• A Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos; 

• A Cobrança pelo Uso da Água; 
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• Enquadramento dos Corpos d’Água em Classes de Uso; e 

• Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Estes instrumentos são essenciais à boa gestão do uso da água e, 

representam uma forma de planejamento e gestão dos recursos hídricos. 

Lei nº 9.605/98 - dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Lei nº 9.985/00 - regulamenta o artigo 225, Parágrafo 1º, incisos I a VI da 

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza, e dá outras providências. 

Lei nº 10.257/01 - conhecido como o Estatuto da Cidade, regulamenta os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal estabelece diretrizes gerais da política 

urbana e dá outras providências. 

6.6.2.10. RESOLUÇÕES DO CONAMA 

Para implantar o uso da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) em todo o Brasil 

era necessário estabelecer competências, responsabilidades, critérios técnicos e 

diretrizes gerais, e especifica quais atividades obrigatoriamente estariam sujeitas a 

esses procedimentos. Em 21 de janeiro de 1986, o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) aprovou: 

a) Resolução nº 001/86, que trata dos elementos básicos para a execução dos 

estudos de impacto ambiental e da apresentação do Relatório de Impacto Ambiental, 

conhecido pela sigla RIMA. Para um conhecimento melhor desta Resolução, 

apresentamos o Art. 2º: 

Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental - EIA e 

respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à provocação 

do órgão estadual competente, e da SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de 

atividades modificadoras do meio ambiente. 

Considerando a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios 

utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de 
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licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional 

de Meio Ambiente, foi aprovada em de 19 de dezembro de 1997 a Resolução 

CONAMA 237/97 que determina, entre outros procedimentos, a Avaliação de Impacto 

Ambiental para atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental 

como: parcelamento do solo. 

b) Resolução CONAMA nº 004/85 - estabelece definições e conceitos sobre 

Reservas Ecológicas. 

c) Resolução CONAMA nº 005/93 - aprova as normas mínimas para tratamento 

de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos, bem como a 

necessidade de estender tais exigências aos terminais ferroviários e rodoviários. 

d) Resolução CONAMA nº 006/86 - aprova os modelos de publicação de 

pedidos de licenciamento de quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a 

respectiva concessão, e aprova os novos modelos para publicação de licenças. 

6.6.2.11. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL DO 

DISTRITO FEDERAL 

Lei nº 5.027/66 – institui o Código Sanitário do Distrito Federal; 

Decreto nº 107/61 - Regulamenta as florestas consideradas protetoras, e dá 

outras providências; 

Decreto nº 91.903/85 - Dispõe sobre a declaração de áreas de relevante 

interesse ecológico, em Brasília-DF, e dá outras providências; 

Decreto nº 9.828/86 - Institui o Programa Especial do Meio Ambiente, Ciência e 

Tecnologia. 

Decreto nº 9.417/86 – cria a Área de Proteção Ambiental das Bacias do GAMA 

e CABEÇA DE VEADO, e dá outras providências; 

Decreto nº 10.142/87 - Cria as Comissões de Defesa do Meio Ambiente - 

CONDEMAS, e dá outras providências; 
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Decreto nº 11.122/88 - Cria o Conselho Supervisor das Unidades de 

Conservação e Áreas Protegidas administradas pelo Distrito Federal e dá outras 

providências, conforme Decisão nº 39/88, do Conselho de Arquitetura, Urbanismo e 

Meio Ambiente; 

Lei nº 40/89 - Cria a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, e dá 

outras providências. Segundo esta lei, em seu artigo 2º, são funções da Secretaria do 

Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia - SEMATEC: 

Lei nº 47/89 – dispõe sobre o tombamento, pelo Distrito Federal, de bens de 

valor cultural. 

Lei nº. 54/89 - dispõe sobre a regularização ou desconstituição de 

parcelamentos urbanos implantados no Distrito Federal. 

Lei nº 55/89 – dispõe sobre a utilização de águas situadas no Distrito Federal. 

Lei nº 56/89 – dispõe sobre normas para a proteção do Meio Ambiente no caso 

que específica. 

Decreto nº 12.960/90 - aprova o regulamento da Lei nº 041/89, que dispõe 

sobre a Política Ambiental do Distrito Federal. 

Lei nº 208/91 - dispõe sobre as premissas para elaboração do Plano Diretor do 

Distrito Federal e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 017/97 - aprova o Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial do Distrito Federal. 

Lei nº 512/93 - dispõe sobre a Política de Recursos Hídricos no DF e institui o 

Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos. 

Lei nº 992/95 - dispõe sobre parcelamento de solo para fins urbanos no Distrito 

Federal e dá outras providências. 

O Decreto nº 18.913, de 15 de dezembro de 1997, que regulamenta a Lei nº 

992, de 28 de dezembro de 1995, que por sua vez dispõe sobre parcelamentos de 

solo para fins urbanos no Distrito Federal e dá outras providências, trata dos seguintes 

aspectos quanto aos parcelamentos de solo: da aprovação abrangendo o 
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requerimento, o estudo preliminar, o projeto de parcelamento urbano, os projetos 

complementares, cronograma e proposta de garantia, do registro, da implantação e da 

ocupação propriamente dita. 

Lei Orgânica do Distrito Federal, de 8 de junho de 1993, Capítulos I e XI -  

Estabelece, particularmente, no seu art. 301, as áreas de preservação permanente, as 

áreas que abrigam exemplares da fauna e flora ameaçados de extinção, vulneráveis, 

raras, os locais de pouso e reprodução e as áreas de interesse arqueológico, histórico, 

científico, paisagístico e cultural declaradas em lei. 

Lei nº 824/94 - dispõe sobre o prazo para revisão do Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial do Distrito Federal e dá outras providências. 

Lei nº 694/94 - dispõe sobre procedimentos para regularização dos 

parcelamentos, loteamentos e condomínios relacionados. 

Lei nº 954/95 - dispõe sobre a alienação de lotes de parcelas de terras públicas 

no território do Distrito Federal e dá outras providências. 

Lei nº 2.284/99 - altera a Lei nº. 954. 

Lei Complementar nº 90/98 – aprova o Plano Diretor local da Região 

Administrativa de Taguatinga. 

A Lei Orgânica do Distrito Federal define que a política de desenvolvimento 

urbano objetiva a melhoria da qualidade de vida da população, a ocupação ordenada 

do território, o uso dos bens e a distribuição dos serviços e equipamentos públicos. 

Para a consecução destes objetivos, o Governo do Distrito Federal elaborou e 

aprovou o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, cuja primeira versão é de 

1992 (Lei nº. 353/92), instrumento de planejamento e gestão das questões relativas ao 

solo urbano e rural do Distrito Federal.  

Levando em consideração o papel e a importância de Brasília no contexto 

nacional e internacional, o PDOT, além das recomendações técnicas específicas para 

cada setor urbano, reiterou a necessidade implementação de ações técnicas, políticas 

e institucionais que complementassem e consolidassem o Plano Diretor. 
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Em atendimento aos Artigos nº. 316 e nº. 317 da Lei Orgânica, o PDOT 

considera todo o território do Distrito Federal e define a localização dos assentamentos 

urbanos e das atividades econômicas e sociais da população.  

Em sua primeira versão (1992), o PDOT define diretrizes básicas para as 

ações relativas ao planejamento e gerenciamento do solo no Distrito Federal, 

direcionadas para o fortalecimento e integração do complexo urbano/administrativo da 

capital do País; Brasília patrimônio cultural da humanidade; importância no contexto 

geopolítico e econômico internacional; contribuição do Distrito Federal ao 

desenvolvimento geral da região geoeconômica; e espaço físico - social do Distrito 

Federal. 

Sendo a ocupação do território e a situação político-administrativa um processo 

dinâmico, em 1997, optou-se pela elaboração de um novo Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial, aliado a planos diretores locais que foram debatidos junto a 

comunidade.  

6.6.2.12. OS PLANOS DIRETORES LOCAIS - PDL 

Os Planos Diretores Locais estabelecerão os parâmetros que nortearão os 

planos de utilização dos núcleos urbanos. Serão regularizadas, observada a legislação 

pertinente, as áreas com características ou utilização urbanas inseridas nesta 

categoria existentes até a data de publicação do PDOT, devendo, neste caso, a 

TERRACAP alienar às áreas aos ocupantes ou possuidores, conforme o disposto na 

legislação vigente, em especial na Lei nº. 54/95. 

As alterações de uso, à exceção daquelas contempladas no parágrafo anterior, 

fica condicionada às modificações no PDOT, o qual determina alterações no PDL. E, 

complementarmente: 

Lei Complementar nº 90/98 aprova o Plano Diretor Local da Região 

Administrativa de Taguatinga – RA III. 

Decreto nº. 19.071/98 – Tabela de Classificação de Usos e Atividades. 

Decreto nº. 19.577/98 - fixa as faixas de domínio do Sistema Rodoviário do 

Distrito Federal – SRDF. 
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Decreto nº. 19.045/98 - trata das normas para apresentação de projetos de 

urbanismo. 

Lei complementar nº 215/99 - trata da desafetação de área localizada na 

Colônia agrícola Vicente Pires, para implantação de equipamentos públicos. 

Lei complementar nº 312/00 - dispõe sobre as diretrizes de criação de unidades 

imobiliárias na área definida como Centro Regional no Plano Diretor Local de 

Taguatinga. 

Lei nº 1.823/98 – aprova áreas de estudo destinadas à implantação de setores 

habitacionais, entre os quais o Setor Habitacional Vicente Pires, na Região 

Administrativa de Taguatinga – RA III. 

6.6.2.13. Análise dos Programas e Empreendimentos 

Governamentais 

Em prosseguimento ao Plano de Ordenamento Territorial do Distrito Federal 

(POT), de 1985, a Secretaria de Viação e Obras contratou a elaboração e 

desenvolvimento do Setor de Áreas Complementares – assim designado pelo POT. 

Durante a elaboração desse plano, finalizado em sua primeira versão em 1983, a área 

do empreendimento passou a ser entendida como parte de Águas Claras, e o trabalho 

denominado “Projeto Águas Claras”. Neste estudo são identificadas vocações de 

centralidade urbana das áreas ocupadas pelas Colônias Agrícolas Vicente Pires, 

Samambaia, Governador e Vila São José e identificados os processos de degradação 

ambiental que hoje se apresentam agravados. À época já se considerava a 

implantação de um sistema de transporte de massa que ligasse o Plano Piloto e a 

cidade de Taguatinga e os futuros núcleos urbanos que estavam sendo planejados. 

Como reflexo da percepção dos processos de transformação pelos quais a 

área passava, Lúcio Costa em 1988, propõe em seu plano “Brasília Revisitada” (1987) 

a criação de uma linha contínua de superquadras econômicas ao longo da Estrada 

Parque Taguatinga e da Estrada Parque Via Estrutural, dando continuidade a sua 

experiência anterior, as quadras “Lúcio Costa”, pertencentes à Região Administrativa 

do Guará. Na sua visão elas deveriam atender às demandas existentes e, ao mesmo 

tempo, aliviar a pressão de ocupação indiscriminada sobre o Plano Piloto.  
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Em Junho de 1990 foram oficializadas pela Administração de Taguatinga, as 

Colônias Agrícolas da RA – III. Ficaram determinados tanto os limites da RA de 

Taguatinga, assim como os limites das áreas urbanas e das áreas agrícolas. 

Entretanto, logo que as colônias agrícolas tiveram seus limites oficializados, inicia-se 

um processo de subdivisão das chácaras em lotes com finalidades residenciais, 

inicialmente desapercebido e que nos anos seguintes esse processo de transformação 

das chácaras em condomínios urbanos se acentuou. 

A autorização para a implantação do projeto urbanístico do então bairro de 

Águas Claras, em 1992, projetado como sendo estruturado pela linha do metrô, 

impulsiona a ocupação urbana da região. Mas é o processo de conurbação que há 

muito vinha se esboçando entre o Plano Piloto, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, 

reconhecido no âmbito do PDOT – Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF 

(1997), que marca definitivamente os rumos da transformação das colônias agrícolas 

em áreas urbanas.  

Com a finalidade de ordenar a ocupação do entorno do bairro de Águas Claras, 

foi elaborado em 1994, o Plano Urbanístico de Águas Claras, que considerava a área 

do empreendimento como um dos trechos de expansão. O Plano dividia o entorno de 

Águas Claras em quatro sub-áreas: Área 1 – compreendida entre as vias Estrada 

Parque Ceilândia (Via Estrutural), Estrada Parque Contorno, Estrada Parque 

Taguatinga e Estrada Parque do Vale; Área 2 – delimitada pela Estrada Parque do 

Vale, estrada de ferro e Estrada Parque Taguatinga; Área 3 – delimitada ao norte pela 

linha de transmissão, ao sul pela EPNB, a leste pelo Setor de Mansões Park Way e a 

oeste pelo platô de Taguatinga; Área 4 – o próprio Setor de Mansões Park Way, onde 

a questão fundiária seria resolvida com a retomada das terras pertencentes à 

Fundação Zoobotânica ocupadas regularmente, a manutenção do Setor de Mansões 

Park Way e a regularização ou erradicação das ocupações irregulares, proposta esta 

que sofreu solução de continuidade. 

Em 1997, o PDOT (Lei Complementar nº. 17/97), define a área de expansão de 

Águas Claras como Zona Urbana de Dinamização, onde o trecho situado no platô de 

Taguatinga Norte é definido como centro regional, sendo que algumas colônias 

agrícolas são mantidas como Áreas Rurais Remanescentes – ARR e outras, 

transformadas em Áreas Urbanas com Restrição – AUR. Em 1998 - foi elaborado o 

projeto do Complexo de Cultura e Lazer do Centro Regional de Taguatinga, situado na 

porção norte do platô, contudo ainda não aprovado e implantado. 
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Em 1998, foi publicado o Plano de Desenvolvimento Local de Taguatinga, PDL 

- Taguatinga (Lei Complementar nº.90/98 – publicada no DODF de 12/03/98) que 

ratifica a criação do Centro Regional e o parcelamento urbano nas áreas intersticiais 

sem destinação, desocupadas ou subtilizadas; Diante da rápida ocupação de Águas 

Claras e entorno, foi necessário que a Administração Regional de Taguatinga 

atualizasse suas diretrizes dentro do PDL. Em setembro de 1998, registrou-se o 

documento Área Urbana e Rural de Taguatinga, onde estão localizadas as Áreas 

Rurais Remanescentes (ARR), a Área Urbana com Restrição (AUR), a Área de 

Desenvolvimento Econômico (ADE) e a Área de Proteção Manancial (APM). Neste 

documento também já se encontra localizada a Colônia Agrícola Governador (Figura 

101). 

No final de 1999, a Fundação Zoobotânica foi extinta, sendo suas atribuições 

subdivididas entre a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Assuntos Fundiários.  

Na parte que corresponde às colônias agrícolas, o sistema viário original foi 

mantido, e as chácaras, em sua maioria, foram fracionadas e transformadas em 

condomínios horizontais fechados. Algumas poucas unidades continuam com 

características agrícolas. Nas áreas intersticiais, principalmente na Colônia 

Samambaia e Vila São José, a ocupação passou a ser feita com lotes residenciais 

unifamiliares, que vão sendo alocados ao longo de ruas e becos que se dobram, se 

estreitam e terminam sem nenhuma preocupação com os aspectos ambientais, com a 

acessibilidade, ou com a implantação de serviços de infra-estrutura urbana. 

Umas das últimas e mais significativas iniciativas governamentais que 

contemplaram a área do empreendimento foi o Estudo Urbanístico da Expansão de 

Águas Claras: Reordenação Territorial da Ocupação das AURs, contratado pela 

Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) e cuja versão inicial foi terminada em 

novembro de 2001.  
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Figura 101 - Zoneamento funcional da Área de Estudo, conforme Plano de Desenvolvimento 
Local de Taguatinga de 1998. Fonte: PDL 1998. 

6.6.3. Quanto à Situaçâo Fundiária 

Quanto à situação fundiária o Setor Habitacional Vicente Pires, situa-se em 

área pertencente à União e áreas pertencentes à TERRACAP, cujos limites são: 
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• A área da União corresponde à antiga Colônia Agrícola Vicente Pires, 

cujo perímetro é limitado a sudoeste pelo córrego Samambaia, a leste 

pelo córrego Vicente Pires a sul pela ETPG a oeste pelo Taguaparque e 

a norte pela via Estrutural.  

• São áreas pertencentes à TERRACAP as demais situadas além do 

perímetro correspondente à antiga Colônia Agrícola Vicente Pires, 

áreas formadas pelos perímetros onde se localizam a antiga colônia 

Agrícola Samambaia, a Vila São José e parte da Colônia Agrícola 

Vicente Pires localizada a leste do córrego Vicente Pires.  

• A área pertencente à União, segundo o Estudo Urbanístico da 

Expansão de Águas Claras: Reordenação Territorial da Ocupação das 

AURs, teria, no ano de 2006, uma nova demarcação feita pelo Exército, 

definindo assim uma nova poligonal. 

6.6.4. Quanto ao Estudo Urbanístico 

A área de estudo insere-se no Estudo Urbanístico da Expansão de Águas 

Claras. Antes de tudo é preciso que se diga que o referido estudo é bastante 

ambicioso, pois considera todo o entorno de Águas Claras e propõe o reordenamento 

territorial da ocupação das Áreas Urbanas com Restrição (AURs) e  Áreas Rurais 

Remanescentes (ARRs), definidas pelo Plano de Desenvolvimento Local de 

Taguatinga, PDL - Taguatinga. As áreas contempladas no Estudo são as seguintes: 

• AUR (Área Urbana com Restrição) Samambaia (316,0747ha); 
• AUR (Área Urbana com Restrição) Vicente Pires (50,9471ha); 
• AUR (Área Urbana com Restrição) Vereda da Cruz (15,6322ha); 
• AUR (Área Urbana com Restrição) Arniqueira (87,8495ha); 
• AUR (Área Urbana com Restrição) Vereda Grande (263,4172ha); 
• ARR (Área Rural Remanescente) Vereda da Cruz (245,8544ha); 
• ARR (Área Rural Remanescente) Arniqueira (249,2862ha); 
• ARR (Área Rural Remanescente) Vereda Grande (257,9684ha); 
• ARR (Área Rural Remanescente) Governador (23,8940ha); 
• ARR (Área Rural Remanescente) São José (137,9229ha); 
• ARR (Área Rural Remanescente) Samambaia (231,4573ha); 
• ARR (Área Rural Remanescente) Vicente Pires (1250,339 ha). 

O Estudo Urbanístico da Expansão de Águas Claras faz um amplo diagnóstico 

que considera aspectos legais e institucionais, aspectos físico-territoriais, padrões de 

desenvolvimento físico, econômico e social, os usos do solo existentes, os limitantes 

ao desenvolvimento. Partindo de uma análise dos possíveis cenários que se esboçam 
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para a urbanização do Distrito Federal (análise externa), o estudo avalia a localização 

do conjunto de áreas estudadas, identificando vocações, condicionantes e 

potencialidades.  

O estudo considera, de modo equilibrado, os rumos impressos pelas diversas 

ações governamentais promovidas nas últimas décadas e constata a evidente 

consolidação do quadrante sudoeste do Distrito Federal como importante vetor de 

expansão da urbanização.  

Com relação à área objeto do presente EIA, o Estudo Urbanístico da Expansão 

de Águas Claras identifica nesta área um interregno da conurbação do Distrito 

Federal, como uma lacuna no adensamento urbano e populacional que se estende 

entre Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Guará e Plano Piloto, que demanda ser 

resolvida.  

O estudo entende que o entorno de Taguatinga e de Águas Claras como o 

elemento de ligação necessário para a constituição do continuum urbano que, quiçá, 

caracterizará a principal aglomeração urbana do DF e aponta, com evidente razão, 

que a conclusão desse processo de conurbação resultará por fortalecer as atribuições 

da metrópole brasiliense na integração e no desenvolvimento regional e nacional.  

Como argumento a favor da regularização e consolidação da área, sugere que 

mesmo que cessem os movimentos migratórios, hipótese considerada otimista pelo 

referido estudo, tão somente o crescimento vegetativo da população deverá fazer com 

que o Distrito Federal alcance, em dez anos, mais de três milhões de habitantes, o que 

demandaria, portanto, novas áreas residenciais e novas áreas de emprego e serviços, 

as quais poderiam ser resolvidos, em parte, através do preenchimento dos vazios e do 

adensamento da área do empreendimento. Em face desse cenário futuro, o estudo 

conclui que ao entorno de Taguatinga e Águas Claras, onde se inclui a área do 

empreendimento, estaria reservado importante papel metropolitano.  

As propostas do referido Estudo Urbanístico da Expansão de Águas Claras 

podem ser consideradas condizentes com as necessidades de regularização da área e 

com as exigências de conservação ambiental. Há uma evidente preocupação com a 

conservação dos recursos ambientais e a solução dos problemas da comunidade aí 

instalada.  
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Entretanto, considerando-se o cenário projetado pelo referido estudo, em 2001, 

e as evidências que se observa na data de conclusão do presente EIA, a proposta 

pode ser considerada, em alguns aspectos, conservadora. Tal é o caso do uso e 

ocupação do solo (Teixeira, 2003).  

Após a conclusão do Estudo Urbanístico, o processo de ocupação se 

intensificou fazendo surgir inúmeras edificações de três ou quatro pavimentos, cuja 

localização é bastante dispersa, embora se note uma maior concentração no entorno 

da Feira do Produtor. Mas chama atenção, a existência de edificações que 

ultrapassam os seis ou sete pisos no interior da Colônia Agrícola de Samambaia. Tais 

fatos exigem que as propostas contidas no Estudo sejam reavaliadas e, 

possivelmente, revistas, à luz do que determinam o PDL de Taguatinga, o PDOT e 

demais regulamentos pertinentes. 

O percentual de permeabilidade a ser observado na Região Administrativa III – 

Taguatinga – está condicionado à extensão do lote, conforme as faixas estabelecidas 

no artigo 77 do PDL daquela Região Administrativa. 

Especificamente no tocante às AUR – Área de Uso Urbano com Restrição – o 

percentual é fixo, determinado em 30% (trinta por cento), conforme disposição 

expressa do artigo 103 do PDL: 

“Art. 103. A taxa de permeabilidade do solo dos lotes a serem criados em 

Áreas de Uso Urbano com Restrição - AUR - será de, no mínimo, trinta por cento. 

Desta forma, em se tratando de lote localizado em AUR, tal como especificado 

no artigo 20 c/c Anexo VIII do PDL, impõe-se a observância do referido índice. 

Neste contexto, considerou-se as APP de veredas, nascentes e áreas 

permeáveis.  

Com relação ao Estudo Urbanístico Preliminar do SHVP, as propostas quanto 

às definições dos usos na área foram apresentadas no texto conforme abaixo e 

apresentadas nos mapas de proposta de uso do solo e Mapa do sistema viário, no 

entanto o detalhamento das poligonais dos parcelamentos nele inseridos bem como os 

lotes, dependem de topografias cadastrais e projeto urbanístico específico de cada 

parcelamento, o que não compete a um EIA, e sim de um Projeto Urbanístico 

específico para a área que está sendo desenvolvido pela NOVACAP. 
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Com relação à destinação de usos e ocupação da área denominada Cana do 

Reino, o EIA propõe três tipos de ocupação com densidades diferenciadas a partir da 

área de maior proximidade à APP do córrego Cana do Reino; 

Área I – Manutenção das chácaras remanescentes existentes, localizadas na 

faixa mais próxima à APP da margem direita do córrego Vicente Pires. Estas chácaras 

deverão manter a área mínima de módulo rural de 20.000m2 e ocuparão uma área 

aproximada de cerca de 80 hectares, o que atenderá aproximadamente 40 famílias, 

com uma população de 200 habitantes. 

Área II – Refere-se a uma área de parcelamento com lotes com áreas de cerca 

de 5.000m2, com uso exclusivamente unifamiliar. A área apresentará cerca de 70 

lotes, correspondendo a uma área de cerca de 40 hectares. A população prevista para 

esta faixa é de aproximadamente 300 habitantes. A taxa de área impermeabilizada 

máxima nos lotes (construção e pavimentos), será de no máximo 20% da área. 

Área III – (Zona Habitacional 2 – densidade máxima de 50 habitantes por 

hectare). 

A área apresenta cerca de 115 hectares. A população total prevista é de 

aproximadamente 5.750 habitantes, o que atenderá a cerca de 850 famílias, oriundas 

de áreas a serem descontituídas em Vicente Pires, Vila São José e Colônia Agrícola 

Samambaia. A taxa de área impermeabilizada máxima nos lotes (construção e 

pavimentos), será de no máximo 70% da área. 

Área IV – (Zona Habitacional 1 – densidade máxima 50 habitantes por hectare). 

Esta área apresenta cerca de 136,22 hectares, e a população total prevista é 

de 6.811 habitantes. Nesta área localiza-se uma Estação de Tratamento da CAESB, 

mas que do ponto de vista físico, não apresenta gandes problemas, entretanto a 

CAESB também deverá ser consultada a respeito. 

Para esta parte da área da poligonal, situada acima da via Estrutural prevê-se 

uma população total aproximada de 13.061 habitantes. Assinala-se que a CAESB 

deverá se pronunciar a respeito do atendimento a esta população, quanto aos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visto que a previsão de 

abastecimento e saneamento, refere-se às áreas de Vicente Pires, Samambais e Vila 

São José. 
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De acordo com o zoneamento acima proposto, as densidades diferenciadas 

visam também disponibilizar maior quantidade de áreas livres, vegetadas, e desta 

forma à medida que a declividade se acentua e a densidade se torna mais baixa, 

mantem-se a preservação das nascentes e se evitam problemas relativos ao 

saneamento básico, além de possibilitar o desafogamento do sistema de drenagem 

das águas pluviais, através de um sistema de bacias para a reinfiltração da água da 

chuva. 

Conforme já mencionado, a reinfiltração da água da chuva, consiste num 

sistema de bacias que deverá ser adotado por toda a comunidade, nos lotes 

habitacionais, especialmente os que possuem áreas livres superiores a 200,00m2 e em 

todas as áreas públicas, especialmente em parques e praças. Além destas, todas as 

construções deverão adotar sistema de captação da água dos telhados com 

armazenamento, para uso doméstico. 

Os impactos ambientais advindos da ocupação da área estão diretamente 

relacionados com os aspectos físicos da área e as áreas impermeabilizadas pelas 

construções, especialmente com relação à ocupação das áreas ao longo dos córregos 

e nascentes, ao abastecimento de água, ao tratamento de esgoto, e à infra-estrutura 

viária dentre outros. 

6.6.4.1. Quanto aos Equipamentos Públicos 

Em sua maioria deverão ser previstos em áreas livres ainda não ocupadas, 

visto que em grande parte dos condomínios, não existem áreas disponíveis para uso 

comum e a grande maioria dos lotes também já se encontram ocupados. 

Parte dos equipamentos deverá ser implantadas nas áreas já parceladas, em 

lotes que ainda não estão ocupados. Os lotes a serem descontituídos serão 

descriminados no projeto urbanístico, de acordo com os parâmetros urbanísticos 

adotados e de acordo com as diretrizes estabelecidas neste estudo. 

Equipamentos tais como Parques de Vizinhança e Centros de Educação 

Infantil, poderão se localizar em lotes livres de condomínios, desde que as suas áreas 

sejam compatíveis com as exigências e possibilitem o franco acesso por vias públicas 

da comunidade geral. 
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Desta forma, como os condomínios não somam as áreas mínimas necessárias, 

estes poderão ser agrupados com outros de maneira a poder ofertar esses 

equipamentos, dentro das suas próprias áreas, conforme já expresso acima. 

Conforme indicado no Mapa de proposta de zoneamento para o Cenário III 

uma grande maioria dos equipamentos públicos, poderão se instalar nas áreas livres 

ainda disponíveis tais como: 

• Ao sul da Colônia Agrícola Samambais na faixa ao longo da EPTG; 

• Nas duas áreas de acesso à área ao norte da EPCL, Conhecida como 

via Estrutural; 

• Na área prevista ao longo da APP do córrego Vicente Pires, onde se 

prevêem a criação de um parque e duas áreas para equipamentos 

públicos de educação; 

• Na área a ser urbanizada na região do Jóquei Club; 

• Ao norte da via Estrutural, na ADE em quatro áreas situadas 

lateralmente aos acessos a ligações com Vicente Pires; 

• Na mesma área situada a norte da via Estrutural, propõe-se a criação 

de um parque, tanto par aatender à população como também contribuir 

para preservar a vegetação nativa existente na área e ao longo e acima 

das nascentes do córrego Vicente Pires, propiciando a recarga dos 

aqüíferos com a infiltração de parte das águas pluviais. 

Para efeito da proposta de equipamentos de educação, recomenda-se que o projeto 

urbanístico final seja submetido à Secretaria de Educação. 

A área conta também com o Parque Ecológico Irmãos Afonso Haus (antigo Parque 

Ecológico Santuário dos Pássaros), criado pelo Decreto 19.169, de 23/09/1998 e 

localizado na área da atual Vila São José (Pistão Norte). Esse pequeno parque com 

área total de 10.860,00m2, perímetro de 1.266,90 metros e vegetação típica do 

Cerrado. De acordo com os registros da Região Administrativa de Taguatinga, a 

implantação desse parque visava incentivar à preservação e a valorização do meio 

ambiente junto à comunidade local. 

A seguir, analisam-se alguns aspectos da proposta urbanística considerados 

mais relevantes no âmbito do presente EIA.  
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6.6.4.2. Quanto À Proposta de Divisão da Área em Bairros 

O Estudo Urbanístico da Expansão de Águas Claras organizou-se a partir do 

entendimento de que toda a área seria transformada em área urbana, dividindo-a em 

bairros, e prevendo a futura criação de uma nova Região Administrativa. Esses bairros 

seriam: 

Bairro São José – localizar-se-ia no entorno das nascentes do córrego 

Samambaia e teria uma área de 86,43ha, cuja principal característica de ocupação é o 

fato de estar sobre solos sensíveis à erosão. 

Bairro Vicente Pires – ocuparia a área central da área da Colônia Agrícola 

Vicente Pires, sendo a maior unidade urbana da área da região de estudo, 

delimitando-se pela EPCL (Via Estrutural), margem esquerda do córrego Samambaia, 

margem direita do córrego Vicente Pires e um trecho da EPTG. A área corresponde a 

aproximadamente a 1192,25ha, e sua configuração é resultante da subdivisão dos 

lotes rurais em sua grande maioria com área de três hectares (100 x 300m) em lotes 

de tamanhos diversos (média em torno de 900m2), aproximadamente (45 x 20m), que 

em geral formam condomínios com números diversos de lotes (de 6 a 60 unidades). A 

área encontra-se quase toda urbanizada e adensada. 

Bairro da Feira – localizar-se-ia na região da Feira do Produtor, fazendo divisa 

com o bairro de Vicente Pires propriamente dito e se caracterizaria por usos 

comerciais e institucionais de porte local e regional. Nele, além da feira, se situariam 

habitações coletivas em construções de 04 pavimentos ou mais. Sua área abrangeria 

cerca de 185,39ha. 

Bairro Baixo Vicente Pires – com área de 199,81ha, localizar-se-ia na RA-X do 

Guará e estaria limitado pela margem esquerda do córrego Vicente Pires e pela 

Estrada Parque do Vale – EPVL (DF-087). Sua configuração seria tipicamente 

habitacional, à exceção das quadras localizadas próximas às rodovias que a limitam: a 

Estrutural e a EPTG, que seria marcado pelas atividades comerciais. 

Bairro Alto Vicente Pires – ficaria localizado na margem direita do córrego 

Samambaia e corresponderia à Colônia Agrícola Samambaia. A ocupação da área é 

hoje bastante densa se comparada a outras áreas. Apresenta uma configuração muito 

irregular, onde predominam lotes com diversas dimensões, em sua maioria abaixo de 
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800m2, e situados em áreas de declividades acentuadas. Sua área é de 465,54ha, 

destacando-se a existência de um conjunto de casas assentadas em área de 

influência de uma rede de alta tensão da CEB. Numa certa época, este bairro foi 

conhecido como bairro Vicente Pires, fato que justificaria a adoção do nome proposto 

para o bairro. 

Bairro do Governador – área localizada na Região Administrativa do Guará, na 

confluência dos córregos Águas Claras e Vicente Pires. Sua área é de 77,03ha e, 

apesar da atividade agrícola ser residual, sua configuração guarda aspectos de 

paisagem rural devido, principalmente, à permanência de remanescentes da 

vegetação nativa. 

Considera-se que a divisão e a nomenclatura de bairros proposta precisaria ser 

repensada e reavaliada, uma vez que a solução de organização adotada, após ser 

incorporada pela população, dificilmente poderá ser mudada, ainda que ela represente 

problemas de identificação e de endereçamento. 

Há que se levar em conta que a escolha do nome de cada bairro não deve 

gerar dúvidas e que os limites dos bairros devem ser facilmente percebidos, tanto pela 

população residente quanto pelo conjunto da população do DF. 

6.6.4.3. Quanto ao Sistema Viário Proposto 

O sistema viário proposto no Estudo Urbanístico da Expansão de Águas Claras 

sugere boa previsão das necessidades futuras da área de estudo e visou, 

principalmente, organizar a circulação entre os diferentes bairros, de modo a 

possibilitar um bom atendimento de transporte coletivo (ônibus e metrô), partindo de 

alguns princípios, entre os quais: 

• permitir franca acessibilidade entre os bairros e entre as áreas urbanas 

das demais regiões administrativas; 

• consolidar usos considerados importantes e as tipologias existentes; 

• criar padrões mínimos de dimensionamento viário que assegure 

segurança à circulação de veículos e pedestres. 

O sistema viário proposto considera duas tipologias distintas: a malha viária 

exterior, voltada para a circulação regional; e a malha viária local, constituída a partir 
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das vias já existentes e outras a serem criadas, que visam importantes melhorias na 

circulação da população, tanto no que diz respeito às condições de acesso entre os 

bairros como no que diz respeito às condições de acesso às demais áreas urbanas do 

Distrito Federal.  

Entretanto, ao se observar o atual estágio da ocupação da área pode-se prever 

dificuldades na implantação de uma rede viária compatível com as demandas 

presentes e futuras.  

Neste sentido, para atender aos requisitos mínimos indicados pelos parâmetros 

de dimensionamento viário, haverá necessidade de estabelecer intenso processo de 

negociação com a comunidade de modo a viabilizar a implantação do sistema viário 

proposto, pois as obras, em alguns casos, implicarão na necessária desocupação de 

lotes e construções. Ver proposta para o Sistema Viário na Figura 102. 

 

Figura 102 - Sistema Viário proposto no âmbito do Estudo Urbanístico da Expansão de Águas 
Claras.Fonte: Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP (2001). 

6.6.4.4. Quanto ao Uso e Ocupação do Solo Proposto 

A proposta do Estudo Urbanístico da Expansão de Águas Claras apresenta 

uma classificação e especificação das formas de uso e ocupação, com critérios para a 

instalação de atividades e índices urbanísticos, em coerência com a hierarquia e 

traçado do sistema viário. A proposta parte da localização dos grandes equipamentos 
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públicos coletivos e faz previsões para os possíveis equipamentos privados, 

mencionando os seguintes: centros sociais e módulos culturais, módulos esportivos, 

centros de saúde, hospital regional, centros de educação infantil, centros de ensino 

fundamental, centros de ensino médio, parques urbanos; quadras poliesportivas, 

praças e parques de vizinhança, áreas comerciais, áreas para shoppings, áreas para 

estação de esgoto, áreas para elevatórias, áreas para subestação, e define os 

mananciais como áreas para projetos de interesse ambiental. 

Propõe que estes equipamentos se aglutinem em torno dos cruzamentos de 

vias principais e secundárias formando pólos de centralidade. Ver proposta de uso e 

ocupação do solo do Estudo Urbanístico da Expansão de Águas Claras na Figura 103. 

 
Figura 103 - Proposta de uso do solo do Estudo Urbanístico de Águas Claras. Fonte: 
Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP (2001). 

6.6.4.5. Quanto ao Cercamento dos Condomínios 

O Parcelamento em glebas na área de estudo é realizado em chácaras, as 

quais foram parceladas, e que se abrem para uma via pública. No interior das 

chácaras foram individualizados lotes. Neste contexto, se aplicaria a Lei Nº. 4.591/64, 
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que não foi revogada ou alterada pela Lei Nº 6.766/79, em cujos artigos 7º e 8º são 

reproduzidos abaixo:  

“Art. 7° “O condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre 

vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no Registro de Imóveis, dele 

constando: a individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem 

como a fração ideal sobre o terreno e partes comuns, atribuída a cada unidade, 

dispensando-se a descrição interna da unidade. 

Art. 8° Quando, em terreno onde não houver edificação, o proprietário, o 

promitente-comprador, o cessionário deste ou o promitente-cessionário sobre ele 

desejar erigir mais de uma edificação, observar-se-á também o seguinte: 

a) em relação às unidades autônomas que se constituírem em casas térreas ou 

assobradadas, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação e 

também aquela eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas casas, 

como jardim e quintal, bem assim a fração ideal do todo do terreno e de partes 

comuns, que corresponderá às unidades; 

b) em relação às unidades autônomas que constituírem edifícios de dois ou 

mais pavimentos, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação, 

aquela que eventualmente for reservada como de utilização exclusiva, correspondente 

às unidades do edifício; e ainda a fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, 

que corresponderá a cada uma das unidades; 

c) serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser utilizadas 

em comum pelos titulares de direito sobre os vários tipos de unidades autônomas; 

d) serão discriminadas as áreas que se constituírem em passagem comum 

para as vias públicas ou para as unidades entre si.” 

O Termo de Ajuste de Conduta – TAC em sua Clausula Décima Quarta, inciso 

III e Clausula Vigésima Quinta, inciso VIII assume o compromisso de retirar os muros 

e outros obstáculos não admitidos na legislação pertinente ou incompatíveis com a 

implantaçao de corredores ecológicos. 

Assim as seguintes ações deverão ser tomadas para atendimento dessa 

exigência: 
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o Retirada dos muros das áreas que se constituírem em passagem 

comum para as vias públicas ou para as unidades entre si em todos os 

parcelamenos de solo. 

o Retirada dos muros e cercamentos das áreas de preservação 

permanente. 

6.6.4.6. Quanto à Estrutura de Ocupação  

A estrutura de ocupação proposta reflete o estágio de parcelamento da área na 

época de sua elaboração (2001) e, levando em conta a malha viária, considera as 

demandas emergentes e potenciais de uso, compatíveis com sua localização no 

contexto metropolitano.  

Utilizando-se do contexto de regularização fundiária, evita ao máximo as 

demolições e procura mitigar os conflitos com a população residente, sem prescindir, 

contudo, do atendimento das normas legais estabelecidas (ambientais, urbanísticas e 

patrimoniais). 

Ainda que se deva fazer ressalvas à divisão de bairros proposta pelo Estudo, 

bem como à nomenclatura adotada, esse expediente de divisão levou em conta certas 

similaridades atuais das diversas áreas em termos tipológicos, ambientais e de uso do 

solo.  

Em resumo, o Estudo Urbanístico da Expansão de Águas Claras faz a seguinte 

proposta de ocupação: 

Bairro Vicente Pires – Predominância de uso residencial com densidades de 25 

a 40 hab/ha (Habitação Unifamiliar Tipo 2). Entre a rua NS-8 e o córrego Vicente Pires, 

Habitações Unifamiliares Tipo 1 (densidade de 15 a 25hab/ha). Está prevista a 

instalação de uma Estação de Tratamento de Esgotos. As atividades institucionais, 

comerciais e industriais de porte regional, próximo à EPCL (Via Estrutural), em 

continuação à Área de Desenvolvimento Econômico – ADE, junto à Via Estrutural. O 

uso misto (comércio e habitação) ao longo da parte leste da Avenida Vicente Pires, já 

identificada pelos moradores como “avenida comercial”, instalação de um centro 

comercial local ao longo da LW-3 e, mais uma área de comércio local próximo ao 

Taguaparque.  
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Bairro da Feira – Área já consagrada por abrigar atividades de porte regional – 

entre elas a Feira do Produtor. Além das Habitações Unifamiliares Tipo 2 (densidade 

de 25 a 40hab/ha), é previsto um centro comercial local (Área Subcentral Comercial) 

destinado a polarizar as principais atividades econômicas do setor terciário da região, 

e uma área de uso misto (comércio e habitação – 150hab/ha.) na Avenida Vicente 

Pires. Ao longo da EPTG destina-se uma área para empreendimentos de porte 

regional (Grandes Equipamentos – Apoio a Rodovia). 

Bairro São José – Unidade urbana tipicamente residencial com Habitações 

Unifamilares Tipo 2 (densidade de 25 a 40hab/ha) e, uma área especial de intervenção 

(Sub-área 17) destinada a implantação do Parque Afonso Haus – uma solicitação da 

comunidade local. 

Bairro Alto Vicente Pires – Deverá ser uma unidade urbana tipicamente 

residencial com Habitações Unifamilares Tipo 2 (densidade de 25 a 40hab/ha), além 

da previsão de instalação de atividades comerciais para o atendimento dos 

moradores, com atividades comerciais locais ao longo da Avenida Oeste. São 

propostas duas áreas de intervenção: a sub-área 19, referente aos Projetos 

Ambientais; e a sub-área 18, com o objetivo de remoção de rede de energia elétrica. 

Bairro Baixo Vicente Pires – Propõe um bairro tipicamente residencial, com 

Habitações Unifamilares Tipo 1 (densidade 15 a 25hab/ha). Na área ainda existem 

inúmeras atividades agrícolas cuja permanência é desejável. Propõe a recuperação 

ambiental das margens do córrego Vicente Pires para resguardar a qualidade 

ambiental da região (inclusive do Lago Paranoá), assinto este a ser discutido no 

prognóstico da flora. Trata-se de área de relevante atividade rural cuja ocupação 

deveria ser mantida com estímulos fiscais e financeiros. Recomenda a adoção de 

instrumentos urbanísticos e fiscais para assegurar a manutenção dessa atividade, tais 

como uso compulsório, transferência do direito de construir e/ou redução do IPTU, etc. 

A proposta de um zoneamento por bairros, agregando áreas que apresentam 

características de ocupação comuns é coerente e reforça as tendências que se 

observa na área. No entanto, as propostas com relação às áreas comerciais 

necessitariam ser revistas, em função da distribuição atual que se apresenta bem 

consolidada em áreas que o Estudo Urbanístico da Expansão de Águas Claras não 

prevê uso comercial. 
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6.6.4.7. Quanto às Densidades Propostas  

Como visto acima, às densidades estabelecidas pela proposta no referido 

Estudo Urbanístico, se resumem basicamente em duas densidades, conforme mapas 

(anexo II): 

• densidades mais altas, ocupações verticalizadas e usos centrais, 

nas áreas mais altas e planas de modo a destacar a borda da 

mesma na paisagem, além de contar com facilidade de acesso 

oferecida pelas vias arteriais que circundam e atravessam a área de 

estudo; 

• densidades mais baixas e ocupações mais espalhadas nas áreas 

ambientalmente mais delicadas (maior declividade) e nos trechos de 

vale junto ao córrego Vicente Pires 

A proposta deverá ser revista, já que as densidades da ocupação atuais na 

maior parte da área de estudo, especialmente nos trechos situados às margens do 

córrego Vicente Pires, superam as densidades previstas no âmbito do Estudo 

Urbanístico em tela.  

6.6.4.8. Quanto à Proposta de Equipamentos de Uso Coletivo 

Quanto ao dimensionamento de usos e equipamentos o Estudo apresenta uma 

proposta que utiliza a população como dado de referência fundamental. Para tal, 

justificadamente, recorre à Norma Técnica nº. 3 do extinto Instituto de Planejamento 

Territorial e Urbano do Governo do Distrito Federal (IPDF/GDF) (que foi revogada em 

função de imperfeições e deixou as atividades de planejamento urbano no Distrito 

Federal sem parâmetros).  

O programa de usos do Estudo Urbanístico foi elaborado, em parte, levando 

em consideração parâmetros nas referidas normas e em considerações de ordem 

urbanística. Desse modo, o Estudo chegou aos seguintes percentuais de área (
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Tabela 119): 
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Tabela 119 - Percentuais de área recomendados para o parcelamento pelo Estudo Urbanístico 
da Expansão de Águas Claras. 

Áreas % ÁREA 

Vias de circulação 22,0% 

Espaços livres de uso público 12,0% 

Áreas institucionais 2,0% 

Total de áreas públicas 36,0% 

Total de áreas particulares 64,0% 

Área a ser parcelada 100,0% 

Áreas non aedificandi - 

Área de projeto - 

Fonte: Estudo Urbanístico da Expansão de Águas Claras. TERRACAP, 2001. 

De modo resumido, as atividades propostas no Estudo foram agrupadas da 

seguinte forma: 

Atividades Sociais 

a) Centro de Orientação Sócio-educativa (COSE) com a finalidade de atender a 

crianças e adolescentes no período oposto ao do turno escolar. A definição de 

demanda será estabelecida pela Secretaria da Educação e o estudo propõe uma 

unidade e que aparentemente é suficiente para atender as necessidades da área. 

Atividades Culturais 

a) Atividades Culturais Locais: espaços, destinados à cultura típica e/ou uso 

cultural especializado. O estudo recomenda quatro unidades de 2.500m2. 

Atividades Esportivas 

a) Atividades Esportivas: atividades esportivas quando exercidas de forma 

sistemática (para competições, etc.) com os correspondentes processos de formação 

profissional. Nesse sentido, requerem áreas para estádio e correspondente pista de 

atletismo, academias, piscina, ginásio e dependências para alojamento e apoio. O 

estudo propõe dois módulos esportivos microrregionais de 45.000 a 75.000m² 
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Atividades de Lazer 

a) Parque Urbano: Institucionalmente viáveis apenas para atender populações 

a partir do patamar de 20.000 habitantes. O Estudo propõe quatro parques desta 

categoria. 

b) Parque de Bairro: parque de caráter recreativo, com quadras para diversas 

modalidades esportivas como basquete, vôlei, tênis e futebol de salão e futebol e, 

eventualmente, ginásios e piscinas. Implantação a partir de 25.000 habitantes. O 

Estudo propõe quatro unidades. 

c) Praças Públicas e Jardins: Planejados na proporção mínima de 0,5 % da 

área total a ser parcelada. O índice assinalado (0,5%) poderá estar incluído no mínimo 

de 20% das áreas verdes definido para fração de áreas públicas. 

d) Parque de Vizinhança: servem aos jogos e às brincadeiras de crianças até 

14 anos, e ao lazer de pessoas mais idosas. Institucionalmente viável a partir do 

patamar de 20.000 habitantes. Propõe cinco módulos que deverão ser divididos em 12 

áreas de até 1.000m², somando um total de 12.000m², com largura/raio mínimo de 

10m (raio de influência: 600m). 

e) Mirantes: aproveitando e reforçando as excepcionais condições 

paisagísticas do lugar. O estudo propõe uma área de 15.000m², mas não especifica 

onde estarão distribuídos. 

f) Espaço para acontecimentos itinerantes (circos, parques de diversões, etc.), 

com área de 15.000m². Segundo o Estudo, poderia ser localizado no Taguaparque. 

Atividades Administrativas 

a) Delegacia da Polícia Civil: É exigida uma unidade para cada 50.000 

habitantes. Prevê a necessidade de duas unidades com área de 10.000m². 

b) Posto Policial / Destacamento da Polícia Militar: institucionalmente são 

viáveis para atender populações a partir de 25.000 habitantes. Existe um posto policial 

no assentamento que deverá ser complementado. Não existe demanda para 

implantação de novos postos. 
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c) Companhia Regional de Incêndio do Corpo de Bombeiros: é a unidade 

mínima operacional no combate a incêndios, e tem a seu encargo missões de 

prevenção e extinção de incêndio e as demais conexas, visando proporcionar aos 

habitantes da área o mínimo de segurança. Econômica e institucionalmente viável 

para atender populações a partir do patamar de 75.000 habitantes, devendo prever 

uma unidade, com área mínima de 4.000m². 

Atividades de Saúde 

a) Centros de Saúde. Existe a demanda de um centro para cada 30.000 

habitantes. A área possui demanda reprimida já que não possui nenhum. O estudo 

prevê três Centros de Saúde, com exigência de área mínima de 2.400m² para cada 

um deles. 

Atividades de Educação 

a) Centro de Educação Infantil. Segundo o Estudo há demanda potencial para 

vinte Centros de Educação Infantil para atender a 20.000 crianças (20% da população 

residente). Cada centro atenderia 1.000 alunos distribuídos em dois turnos, com áreas 

em torno de 3.000m² para cada Centro. 

b) Centro de Ensino Fundamental. O Estudo identifica uma demanda potencial 

de dez Centros de Ensino Fundamental, para 2.000 alunos distribuídos em dois 

turnos, com áreas em torno de 8.000m² para cada um deles. 

c) Centro de Ensino Médio. O Estudo identifica uma demanda potencial para 

dois Centros de Ensino Médio, para 3.000 alunos distribuídos em 02/dois turnos, com 

áreas em torno de 12.000m² para cada um deles. 

d) Centro de Ensino Especial. Atendem a alunos portadores de necessidades 

especiais (física, mental, auditiva, visual, etc.) sem condição de integração em escolas 

regulares. Suas demandas deverão ser definidas caso a caso, junto à Secretaria de 

Educação. 

Outras Atividades de Uso Coletivo 

Inserem-se nesse uso, equipamentos particulares e demais funções, 

decorrentes das necessidades sociais básicas complementares àquelas assinaladas 
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no âmbito público. Neste caso particular poderiam ser classificados a partir de grupos 

de atividades vinculados a diversão, esporte, turismo e cultura, sendo que o Estudo 

sugere que sejam atendidas no Complexo de Turismo e Lazer – o Taguaparque. 

Quanto à localização dos equipamentos as propostas do Estudo Urbanístico 

são apenas indicativas, fato compreensível já que se trata de um plano de caráter 

geral cujo detalhamento precisará ser aprofundado (Figura 104). 

 
Figura 104 - Proposta de Distribuição de Equipamentos.Fonte: Estudo Urbanístico da 
Expansão de Águas Claras. TERRACAP, 2001. 

6.6.4.9. Considerações Quanto ao Estudo Urbanístico da 

Expansão de Águas Claras 

A título de conclusão poder-se-ia dizer que o Estudo Urbanístico da Expansão 

de Águas Claras propõe-se a criar uma estrutura urbana, isto é um lugar onde sistema 

viário se integra com transporte coletivo e com os usos e ocupações, adequando as 

normas de ocupação e construção, as infra-estruturas, o endereçamento, etc.  
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Como está expresso no texto do mesmo, a proposta de divisão em bairros “(...) 

consolida certas tendências embrionárias detectadas, potencializando as mesmas e 

corrigindo alguns desvios e incertezas”. 

Com relação à densidade proposta no Estudo Urbanístico, ha que se levar em 

conta que quando o estudo foi realizado, a ocupação da área era menos densa do que 

a encontrada hoje. Desta forma a proposta de densidades contida no Estudo 

Urbanística da Expansão de Águas Claras deverá ser revista de modo a adequá-la à 

realidade atual e considerar as tendências de adensamento que se esboçam, sem 

deixar de levar em conta as restrições ambientais que se apresentam neste EIA.  

Quanto ao sistema viário, a proposta apresenta um dimensionamento que 

procura compatibilizar as necessidades do uso atual da área com o sistema pré-

existente, o que demandará dificuldades, visto que a ocupação da área já se encontra 

bastante consolidada. 

Quanto à distribuição espacial dos equipamentos públicos e comunitários 

definidos no Estudo Urbanístico, verifica-se que foi procurada a melhor solução. No 

entanto, pode-se prever que a implantação de tais equipamentos encontrará muitos 

obstáculos, já que, hoje, as áreas onde se concentra a população demandante 

encontram-se ocupadas.  

Fora as calhas dos córregos Vicente Pires e Samambaia, são poucas as áreas 

disponíveis com dimensões compatíveis para a implantação de boa parte dos 

equipamentos públicos e comunitários. 

Entretanto, alguns dos equipamentos demandados pela população, 

principalmente os de lazer e recreação, poderão ser contemplados nas áreas urbanas 

contíguas como é o caso do Taguaparque, que prevê atividades de uso coletivo que, 

certamente, poderão atender à população. 

Em todos os casos a questão do raio de abrangência dos equipamentos 

públicos e comunitários deverá ser considerada, pois de pouco adianta a implantação 

de equipamentos em áreas situadas a distâncias incompatíveis com as necessidades 

da população. Do mesmo modo, as condições de acessibilidade devem ser 

consideradas, ainda que o equipamento esteja situado no interior de um raio de 

abrangência compatível.  
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Quanto à definição e localização da Área Subcentral Comercial e da Área de 

Comercial Local é recomendável uma reavaliação da proposta, visto que os 

estabelecimentos comerciais se encontram bastante dispersos e muitos deles 

consolidados, situação que tornaria a consecução do remanejamento, difícil e 

problemática. 

6.7. ASPECTOS DE INFRA-ESTRUTURA  

O Diagnóstico de Saneamento Básico do empreendimento visa determinar a 

qualidade ambiental da área de interesse, na situação atual, conforme constatado “in 

loco”, isto é, o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem 

de águas pluviais, os resíduos sólidos, a energia elétrica e a telefonia fixa (vide Mapa 

de Infra-estrutura Existente, no anexo II). 

Para o desenvolvimento dos trabalhos foram desenvolvidos diferentes 

métodos, a saber: 

• Visitas de campo – com o objetivo de confeccionar o diagnóstico da 

área e avaliar cenários futuros de ocupação; 

• Pesquisa bibliográfica – com o intuito de reunir informações técnicas 

sobre a área e os sistemas em operação nas regiões contíguas, 

como abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos 

sólidos, drenagem pluvial, energia elétrica e telefonia fixa; 

• Reuniões com técnicos das concessionárias – com a finalidade de 

obter informações e discutir alternativas tecnológicas para o 

empreendimento em estudo; 

• Reuniões com técnicos do presente Estudo Ambiental – com o 

intuito de levantar informações conexas relevantes e uniformizar e 

mitigar impactos ambientais negativos. 

Posteriormente são realizados estudos referentes a alternativas técnicas 

relacionadas às implementações plenas dos sistemas de abastecimento d’água, 

esgotamento sanitário, drenagem pluvial, resíduos sólidos, energia elétrica e telefonia 

fixa para o Setor Habitacional Vicente Pires. 
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A avaliação dos impactos ambientais foi realizada a partir de uma identificação 

e descrição dos possíveis impactos positivos e negativos que ocorrerão com a 

implantação plena do empreendimento. 

6.7.1. Sistema de Abastecimento de Água 

Para o desenvolvimento dos estudos sobre o sistema de abastecimento de 

água foi definida a Área de Influência Indireta como sendo as localidades envolvidas 

com o sistema de abastecimento de água em funcionamento pela CAESB, pois a 

inserção do empreendimento proposto implicará em um impacto no consumo de água 

atual. Para a Área de Influência Direta foi definido o perímetro proposto de ocupação 

urbana e o seu entorno imediato, cidades satélites do Guará e Taguatinga. 

No cenário nacional, o índice médio de atendimento urbano de abastecimento 

de água é de 95,4%, segundo informações disponibilizadas pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS, 2005). 

O Distrito Federal é abastecido por cinco sistemas produtores de água, os 

quais atendiam aproximadamente 90,4% da população total do DF no ano de 2003 

(última informação oficial da CAESB). Os sistemas produtores são: São Sebastião, 

Brazlândia, Sobradinho/Planaltina, Rio Descoberto e Santa Maria/Torto (inseridos 

dentro do Parque Nacional de Brasília). Segundo o relatório Siágua (Sinopse do 

Sistema de Abastecimento de Água do Distrito Federal), elaborado pela CAESB em 

2004, a produção total de água pelos referidos sistemas foi de 4.361 L/s. 

Os sistemas existentes, operados e mantidos pela CAESB, mais próximos do 

empreendimento em epígrafe são os que atendem as cidades do Guará e Taguatinga 

(por meio do sistema integrado Descoberto – Santa Maria/Torto). 

O Sistema Descoberto abastece, atualmente, cerca de 68% da população 

urbana do Distrito Federal em áreas regularizadas e, é composto pelas captações no 

rio Descoberto (maior manancial utilizado para o abastecimento do DF, 

correspondendo a 97% da produção do sistema Descoberto) e em outros 7 

mananciais (Catetinho, Crispim, Alagado, Olhos D’Água, Pedras e Ponte de Terra 2 e 

3). A captação Descoberto abastece as áreas urbanas das regiões administrativas de 

Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Gama, Núcleo Bandeirante, Setor Mansões Park 

Way (SMPW), Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo (I e II), 
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Candangolândia, Guará (I e II), além de fornecer água para o sistema Santa 

Maria/Torto, abrangendo as regiões administrativas de Brasília, Lago Sul e Cruzeiro. 

As captações Alagado, Ponte de Terra 2 e 3, Olho D’Água e Crispim completam o 

abastecimento na RA do Gama.  

Por último, as captações Catetinho 1 e 2 abastecem o SMPW. 

É importante esclarecer, que a captação no rio Descoberto é por barragem de 

acumulação e que as demais captações possuem barragem de elevação de nível. 

Devido às grandes pressões oriundas das atividades antrópicas (atividades 

rurais, o uso de agrotóxicos e a movimentação do solo e a progressiva ocupação 

urbana, especialmente nas margens lago Descoberto no Estado de Goiás), as águas 

do reservatório Descoberto têm reduzido a sua qualidade ao longo do tempo. Nesse 

contexto, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Descoberto trata as águas 

captadas no manancial de mesmo nome e no ribeirão Pedras. A água é tratada pelo 

processo de filtração direta com pré-floculação e com capacidade nominal de 6,0 m3/s 

(sendo utilizado alto índice de mecanização). Já as águas captadas do Catetinho, 

Ponte de Terra, Olhos D’Águas e Alagado são tratados por Unidade de Tratamento 

Simplificado (UTS), que apresentam problemas nos períodos de chuvas intensas 

(desativação temporária). Em virtude desse fato, estão em fase de projetos as ETA’s 

de Taquara e Gama, que irão tratar as águas captadas no Taquara, Catetinho, Ponte 

de Terra 2, Olho D’Água, Alagado e Crispim, por processo convencional. 

A distribuição de água pelo sistema Descoberto tem operado de forma 

satisfatória, porém a sua disponibilidade hídrica tem sofrido grandes pressões por 

elevações da demanda, em virtude da existência de captações para a irrigação e da 

implantação de diversas áreas novas (Setor Noroeste, Complexo de Diversões, 

Cultura e Lazer de Taguatinga, Expansão do Guará II, Pólo de Modas no Guará, Placa 

das Mercedes, ADE de Águas Claras, Expansão do Areal, adensamento de Águas 

Claras, etc.). Segundo informações oficiais da CAESB (Sinopse do Sistema de 

Abastecimento de Água), o sistema Descoberto possuiu um aproveitamento de 70,5% 

com relação a sua disponibilidade hídrica no ano 2003, indicando folga hidráulica. 

Já o sistema Santa Maria/Torto é o segundo maior sistema produtor no Distrito 

Federal, responsável pelo abastecimento de aproximadamente 13% da população 

urbana do DF em áreas regularizadas. 
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O ribeirão Santa Maria localiza-se na bacia hidrográfica do rio Paranoá e está 

nos limites do Parque Nacional de Brasília. As suas águas têm apresentado qualidade 

satisfatória, excetuando-se a presença eventual de algas. Com referência a estrutura 

dos barramentos, o ribeirão Santa Maria possui barragem de acumulação e o Torto, de 

elevação de nível. 

O sistema em tela abastece as RA’s de Brasília, Paranoá, Cruzeiro, Lago Sul 

(MUDB – Mansões Urbanas Dom Bosco), e Lago Norte (incluindo a Vila Varjão). Esse 

sistema possui outros 3 pequenos mananciais, responsáveis por um reforço na vazão 

produzida, sendo o Taquari, o Cachoeirinha e o Cabeça do Veado. O Taquari 

abastece somente uma parcela da RA do Paranoá e constitui-se de duas barragens de 

nível. O corpo hídrico Cachoeirinha, juntamente com reforço do Santa Maria/Torto, 

completa o abastecimento do Paranoá, sendo a captação realizada por meio de uma 

barragem de elevação de nível. A qualidade dessas águas captadas é satisfatória, 

porém apresentam problemas quando da ocorrência de períodos de chuvas. O 

manancial Cabeça do Veado abastece parte da RA do Lago Sul e possui quatro 

barragens de nível, sendo três captações por gravidade e uma por recalque. Como 

esse subsistema é insuficiente para abastecer plenamente as áreas do Lago Sul e 

MUDB, há complementação com água proveniente do Santa Maria/Torto, que por 

suas vez, recebe auxílio do sistema Descoberto. 

As águas do sistema Santa Maria/Torto são tratadas na ETA Brasília por 

processo convencional, a qual está em operação desde 1967 e que, após diversas 

reformas, possui uma capacidade nominal de 2.800 L/s. A partir de 1998, foi iniciada a 

adição de orto-polifosfato na água tratada, objetivando a melhoria da cor da mesma e 

reduzir o nível de incrustações nas redes de distribuição, contudo, tal produto é 

utilizado com cautela, em virtude da limitação de aporte de fósforo para o lago 

Paranoá. As ETA’s do Paranoá e do Lago Sul tratam as águas captadas no 

Cachoeirinha e Cabeça do Veado 1, 2, 3 e 4, respectivamente. O processo utilizado na 

ETA Paranoá é o convencional enquanto a filtração direta é aplicada na ETA Cabeça 

do Veado no Lago Sul. Por outro lado, as águas captadas no Taquari são tratadas por 

uma UTS, que devido a problemas existentes em épocas de grande pluviometria, será 

substituída por uma ETA com processo de filtração ascendente. 

A distribuição de água pelo sistema Santa Maria/Torto tem apresentado, no 

aspecto geral, comportamento normal, ressalvando-se a alimentação do Lago Sul 

(adutora a partir do RAP-PP2) e à própria rede daquela localidade, que tem indicado 
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problemas (ocorrência de incrustações e deficiente setorização). Segundo informações 

oficiais da CAESB (Sinopse do Sistema de Abastecimento de Água), o sistema Santa 

Maria/Torto possuiu um aproveitamento de 68,1% com relação a sua disponibilidade 

hídrica no ano 2003, indicando folga hidráulica. 

Com relação às unidades físicas, a cidade do Guará é abastecida pelo 

reservatório apoiado MN1, situado na Ceilândia e com capacidade de armazenamento 

total de 45.000m3. 

A cidade de Taguatinga é abastecida pelos centros de reservação de água: 

Centro de Reservação de Taguatinga Norte (TN) e Centro de Reservação de 

Taguatinga Sul (TS). Também existe o Centro de Reservação Sul com as unidades 

RAP-TS1 e REL-TS1, correspondendo a reservatórios apoiado de 25.000m3 e outro 

elevado de 500m3, respectivamente. 

Outros dois reservatórios estão em fase de projetos para o atendimento pleno 

do Bairro Águas Claras, sendo RAP-AC1 de 4.000m3 e RAP-AC2 de 9.000m3, 

correspondendo a atendimentos em zonas alta e baixa, respectivamente. 

Com referência à revisão do Plano Diretor de Água e Esgotos do Distrito 

Federal, elaborado pela CAESB e finalizado em 2003, o objetivo principal do estudo foi 

expandir a área de atuação da CAESB e atender a crescente demanda por 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, tanto em áreas públicas quanto em 

áreas particulares. Sendo assim, esse Plano avaliou um horizonte de projeto de 25 

anos (início no ano de 2005 e finalização em 2030) e foi dividido em três grandes 

grupos, isto é: 

• a ampliação do sistema de abastecimento de água de todo o Distrito 

Federal (implantação de novas captações de água em: Corumbá IV, 

São Bartolomeu e Sal e Palma no rio Maranhão);  

• o atendimento em demandas pontuais em áreas prioritárias (como a 

cidade de Águas Lindas de Goiás, Vila Estrutural e Itapoã); e iii) 

obras de médio prazo para a ampliação do mercado da CAESB 

(atendimento a condomínios). 

Atualmente, a área do Setor Habitacional Vicente Pires é abastecida por poços 

tubulares profundos e por cisternas rasas. Os poços encontram-se em área particular, 
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sendo que, grande parte não obtiveram autorização para perfuração do poço tubular e 

conseqüente outorga do direito de uso do recurso hídrico subterrâneo, emitido pela 

Secretaria de Meio e Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – SEMARH-

DF. 

A maioria dos poços não dispõe de cadastro e de documentação da 

perfuração, com as características principais como profundidade, tipo de revestimento, 

posição dos filtros, capacidade de produção, análise de qualidade da água, etc. 

Uma parcela significativa dos poços existentes foram perfurados na área do 

antigo lixão existe, situado na porção noroeste da área estudada. Existe, nesse local, a 

preocupação quanto à possibilidade de contaminação do aqüífero, pela infiltração do 

chorume que, apesar de sofrer transformações químicas ao longo do tempo, pode 

conservar ainda grande potencial de poluição para essas águas. 

Um aspecto que merece detalhe é a existência de cisternas rasas, fato que 

proporciona grande preocupação sanitária para a população que utiliza as suas águas, 

em virtude da carência em desinfecção da água e vulnerabilidade à contaminações 

por agentes patogênicos. 

A Figura 105 apresenta uma cisterna rasa, sem qualquer proteção sanitária, 

encontrada na frente de um lote residencial no Vicente Pires. 

 
Figura 105 - Cisterna rasa utilizada para abastecimento provisório de água. 
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Esse cenário bastante preocupante e a demanda da comunidade, implicaram 

na implementação de um sistema coletivo de abastecimento de água pela CAESB. 

Tal sistema encontra-se em execução, sendo a Vila São José a primeira a se 

beneficiar com água potável por um sistema público. 

O projeto do sistema de abastecimento de água do Setor Habitacional Vicente 

Pires foi elaborado pela empresa NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente S/C 

LTDA em outubro de 2004. 

Algumas informações importantes do referido projeto da CAESB são 

apresentados a seguir. 

Foi protocolada carta/consulta (nº 22/2007) na CAESB, no dia 22/11/07, 

solicitando mais informações. No dia 10/01/2008, a CAESB respondeu a referida carta 

enviando uma cópia do Descritivo Técnico do Sistema de Esgotamento Sanitário (no 

anexo I). A população máxima em fim de plano para o setor Habitacional Vicente 

Pires, estimada pela CAESB corresponde a 80.040 habitantes. 

Foi adotado para o setor um consumo per capita de 250 l/hab por dia. Este 

valor foi definido com base nos dados fornecidos pelo Plano Diretor de Água e Esgoto 

do Distrito Federal (PLD 2000), elaborado pela Magna Engenharia. 

Conforme mencionado no item referente aos estudos urbanísticos, o projeto de 

ocupação preliminar da área em tela possui além dos lotes residenciais, áreas 

destinadas a comércio, entre outras. Assim, para algumas dessas áreas especiais 

adotou-se valores de vazões características preconizadas pela CAESB, sendo: 

 área subcentral (Comercial) – com vazão característica de 0,3 L/s por 

ha; 

 área somercial Local – com vazão característica de 0,3 L/s por ha; 

 área de apoio à comunidade – com vazão característica de 0,3 L/s por 

ha; 

 grandes equipamentos – Apoio a Rodovia – com vazão característica 

de 0,1 L/s por ha. 

O projeto foi desenvolvido com base na norma NBR 12.218/94 da ABNT, nas 

recomendações da CAESB e nos critérios a seguir: 
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 coeficiente do dia de maior consumo: K1 = 1,20; 

 coeficiente da hora de maior consumo: K2 = 1,50; 

 índice de Perda: Ip = 20%. 

Os índices de perda medidos pela CAESB nos sistemas em funcionamento são 

acima do percentual adotado (Ip=20%). O Ip utilizado na presente memória, se justifica 

pela execução de um sistema totalmente novo, sem utilização das instalações 

existentes e a rede de distribuição interna ser em Polietileno de Alta Densidade 

(PEAD), onde preconiza-se a estanqueidade total das tubulações soldados por 

eletrofusão e termofusão. 

O cálculo das vazões de projeto foi baseado na norma NBR 12.218/94 da 

ABNT e nas recomendações usuais da CAESB. 

O valor final da demanda máxima horária prevista para a área em questão pelo 

projeto da CAESB foi de 568,6 L/s, o qual foi acrescido uma vazão máxima horária de 

100,0 L/s, a fim de atender à demanda da cidade Estrutural. A população estimada 

para esse setor é de 30.000 habitantes e o consumo médio adotado foi de 150 

l/hab/dia.  

Dessa forma, as vazões para o dimensionamento do sistema completo, com 

ocupação total da área de projeto, foram: 

 Vazão média: .....................................   Qm = 371,36 L/s; 

 Vazão máxima diária: .........................  Qd = 445,63 L/s; 

 Vazão máxima horária: .......................  Qh = 668,44 L/s. 

O mapa do respectivo projeto da CAESB, no anexo I, apresenta o “Layout” 

geral do sistema que irá abastecer o setor habitacional em tela. As principais unidades 

do sistema são: 

(i) Elevatória Booster 1 Taguatinga (EBO-TG1) 

Localizada junto à quadra QNG de Taguatinga, entre a Escola Classe 20 e a 

rodovia BR-070, essa elevatória foi projetada para recalcar a vazão máxima diária de 

fim de plano dos novos setores, agregada uma folga de 66,7l L/s quantidade para 

atender a cidade Estrutural, oferecendo, assim, uma flexibilidade operacional para o 

abastecimento deste setor. 
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A EBO-TG1, será alimentada a partir de uma derivação da adutora ADT.M20, 

que possui folga suficiente para atender a demanda destes novos setores. 

(ii) Subadutora Taguatinga Vicente Pires (SDT-M23) 

A Subadutora SDT-M23, com extensão de 4104m, projetada em ferro fundido, 

DN 600mm, irá conduzir as águas recalcadas pela elevatória EBO-TG1 para o 

reservatório RAP-VP1 localizado próximo ao setor Vicente Pires, às margens da DF-

001. 

A SDT-M23 foi projetada pela faixa de domínio das BR-070 e DF-001, portanto 

em área pública de domínio da União e do Distrito Federal. Grande parte da 

subadutora se desenvolve paralelamente ao poliduto da Petrobrás respeitando o 

afastamento recomendado por aquela Empresa Estatal.  

(iii) Reservatório RAP-VP1 

O reservatório RAP-VP1 foi projetado para atender a 1/3 da demanda máxima 

diária de fim de plano dos novos setores. 

O reservatório será constituído por duas câmaras apoiadas com capacidade 

para 6.000m3 cada.  

(iv) Adutora 1 Vicente Pires ADT-VP1 

Projetada para atender a demanda máxima horária dos novos setores a ADT-

VP1, com 1.318m de extensão, em ferro fundido, DN 800mm irá conduzir as águas a 

partir do RAP-VP1 até o setor Vicente Pires. 

A ADT-VP1 foi projetada na faixa de domínio da DF-001, portanto em área 

publica de domínio do Distrito Federal. 

(vi) Subadutora SDT-VP1 

A Subadutora SDT-VP1, em ferro fundido e diâmetros variando de 600mm a 

300mm, deriva da ADT-VP1 e atende a demanda máxima horária dos blocos B, C, D, 

E, F, G e H do Setor Vicente Pires. Essa subadutora foi projetada com uma folga de 

100l/s destinada a atender à expansão da Estrutural.  
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A SDT-VP1 foi projetada paralelamente à Via Estrutural, com extensão total de 

5.707 m, no canteiro entre a Via Marginal Sul a ser implantada e a EPCL – DF 095 

conhecida como Via Estrutual, portanto em área pública de domínio do Distrito 

Federal. 

(vi) Subadutora SDT-VP2 

A Subadutora SDT-VP2, parte em ferro fundido, parte em Policloreto de Vinila 

(PVC) De FoFo, e diâmetros variando de 600mm a 300mm deriva da ADT-VP1 e 

atende demanda máxima horária dos blocos A, I, J, K, L, M, N, O e P do Setor Vicente 

Pires e à demanda máxima diária do Setor Samambaia.  

A SDT-VP2 foi projetada pela vias principais do Setor Vicente Pires, portanto 

em área pública de domínio do Distrito Federal, com extensão total de 6.825 m. 

(vii) Subadutora SDT-VP3 

A Subadutora SDT-VP3, em PVC-DeFoFo, e diâmetros variando de 250mm a 

150 mm  deriva da SDT-VP2 e atende demanda máxima horária dos blocos N e O 

Setor Vicente Pires.  

Com extensão total de 829 m, a SDT-VP2 foi projetada pela vias principais do 

Setor Vicente Pires portanto em área pública de domínio do Distrito Federal. 

(viii) Subadutora SDT-4 

A Subadutora SDT-VP4, em PVC-DeFoFo, e diâmetros variando de 400mm a 

150mm  deriva da SDT-VP2 e atende demanda máxima horária dos blocos 1 à 13 do 

setor Samambaia.  

A SDT-VP4 foi projetada na faixa de domínio da DF-001 e da via EPTG, 

portanto em área pública de domínio do Distrito Federal, com extensão total de 8.434 

m.. 

(ix) Redes de Distribuição 

As redes de distribuição foram projetadas para atender à demanda máxima 

horária dos Setores Vicente Pires, Samambaia e a Vila São José. 
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As redes foram setorizadas e divididas em blocos de abastecimento. 

(x) Elevatória Booster 1 Vicente Pires (EBO-VP1) 

A área destinada à instalação da EBO-VP1, localiza-se próximo a uma das 

entradas do setor, na Rua do Parque 4 e ocupará 689,25 m².  

Foi projetada para uma vazão de 23,6 L/s. 

O centro de reservação, que alimentará toda a área em estudo será localizado 

à margem direita (sentido Taguatinga/Brazlândia) da DF 001 – EPCP (Estrada Parque 

Contorno) – km 83, na área mais elevada desse setor, próximo a sede social da 

cooperativa habitacional Cooperville, sítio Magna Movéis Taguatinga - DF. 

Seguindo orientação da CAESB, foram adotadas duas unidades com 

capacidade para 6.000m3, totalizando 12.000m3, para implantação em início de plano. 

Os reservatórios serão do tipo apoiado e com estrutura metálica. 

As redes de distribuição de água para o setor em tela foram dimensionadas 

utilizando-se o programa C-rede (software para projetos de redes de abastecimento de 

água) desenvolvido pela Tigre. 

Toda a tubulação das redes de distribuição foi dimensionada em PEAD-PE80. 

No traçado das redes de água dividiu-se a área em blocos de abastecimento. 

Essa forma de traçado permitiu a formação de setores que podem ser isolados do 

restante do sistema, sem prejuízo na alimentação dos demais. Esse procedimento 

favoreceu, ainda, a detecção e a localização de problemas na rede, e a agilidade nos 

serviços de manutenção que porventura sejam necessários. 

Essa divisão foi efetuada levando-se em conta principalmente dois fatores: a 

topografia e o urbanismo. A topografia define a separação entre a zona alta e a zona 

baixa, além de influir nas pressões das redes que devem obedecer a determinados 

limites admissíveis (mínimo de 10m de coluna de água (mca) e o máximo de 50 mca). 

O urbanismo foi considerado, na medida do possível, no sentido de fazer com que 

cada bloco abastecesse uma quadra, tornando-se esta, uma unidade isolável do 

sistema.  
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A demanda em cada bloco foi estimada considerando a área de influência, a 

densidade demográfica de cada área de acordo com o tipo de ocupação, a vazão 

característica e o consumo per capita adotado, conforme valores apresentados 

anteriormente. 

A alimentação dos blocos será feita por derivações provenientes das 

subadutoras abastecidas pelos reservatórios. Nessas derivações, bem como ao longo 

da mesma está prevista a instalação de válvulas redutoras de pressão de forma a 

oferecer os limites máximos admissíveis de pressão. 

Os custos totais estimados para a implantação do sistema de abastecimento 

de água no Setor Habitacional Vicente Pires é da ordem de R$ 44.964.357,62, sendo 

R$ 5.678.303,98 para elevatórias e subadutoras, R$ 7.475.068,18 para o centro de 

reservação e R$ 31.810.985,46 para a rede de distribuição e adutoras. 

Nesse mesmo contexto, a Carta-Resposta da CAESB nº003/2005 (anexo I) 

indicou: 

 eventuais interferências de novos trechos de vias com adutoras, 

projetadas pela CAESB, deverão ser submetidos para essa 

concessionária, a fim de emitir parecer sobre as condições de 

recobrimento e proteção necessárias; 

 easo seja necessário intervir em alguma rede projetada ou existente, 

bem como adequar eventuais dispositivos existentes nas mesmas, a 

CAESB deverá ser consultada para analisar a viabilidade; 

 na eventualidade da necessidade de trabalhos de compactação sobre 

as redes de água ou esgotos deverão ser tomadas para evitar danos às 

mesmas; 

 caso haja modificação nos recobrimentos das redes de água e esgotos, 

a CAESB deverá ser contatada, a fim de promover a adequação das 

caixas de registro e poços de visita, com ônus para o interessado; 

 quanto à implantação de serviços de drenagem pluvial, a CAESB 

orienta que nos cruzamentos das redes e galerias de drenagem com as 

redes de abastecimento de água, a área abaixo dessas poderá ser 

ocupada, desde que observada a distância mínima entre a geratriz 

inferior dos tubos e a geratriz superior da rede / galeria. 
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A Tabela 120 apresenta os recobrimentos e afastamentos mínimos das redes 

de abastecimento de água, exigidos pela CAESB. 

Tabela 120 - Recobrimentos e Afastamentos Mínimos do Sistema de Abastecimento de Água. 

RECOBRIMENTOS AFASTAMENTOS 

FºFº 200mm 0,60m 

FºFº 250mm 0,64m 

ATÉ 150MM 1,5M 

FºFº 300mm 1,10m 

FºFº 350mm 1,23m 

MAIOR QUE 150MM 2,0M 

FºFº 400mm 1,01m 

PVC/PEAD 0,80m 

ADUTORAS 5,0M 

6.7.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

Para o desenvolvimento dos estudos sobre o sistema de esgotamento sanitário 

foi definida a Área de Influência Indireta como sendo a área com influência do córrego 

Vicente Pires, após a confluência com o córrego Samambaia, e o ribeirão Riacho 

Fundo (foz do córrego Vicente Pires). 

Para a Área de Influência Direta foi definida a bacia de drenagem dos córregos 

dos córregos Samambaia e do Vicente Pires (Valo). 

O córrego Samambaia possui a sua foz no córrego Vicente Pires, que por sua 

vez, deságua no ribeirão Riacho Fundo. O ribeirão Riacho Fundo tem a sua foz no 

Lago Paranoá. Após o Lago Paranoá, existe o rio Paranoá que possui a sua 

desembocadura no rio São Bartolomeu. 

Segundo os dados disponibilizados pelo SNIS (2005), o atendimento urbano 

com coleta de esgotos em todo o Brasil é bastante precário. O índice médio nacional 

para o ano de 2004 é de apenas 50,3% e somente dois prestadores de serviços de 

abrangência regional atendem a mais de 50% da população urbana a CAESB e a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP/SP). Em 

relação ao tratamento dos esgotos, os resultados são ainda mais preocupantes. 

Tomando-se por referência a índice de tratamento dos esgotos gerados, a média 

nacional é de somente 31,3%. 

Nesse cenário, o sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal, sob a 

responsabilidade da CAESB, atende, atualmente, com coleta de esgotos 
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aproximadamente 91,5% da população total, sendo que 100% do volume coletado de 

esgotos recebe depuração em 17 (dezessete) Estações de Tratamento de Esgotos 

(ETE’s) em plena carga. 

Os sistemas de esgotamento sanitário, existentes e operados pela CAESB, 

mais próximos do empreendimento em estudo são os que atendem as cidades do 

Guará e Taguatinga, sendo, respectivamente, os sistemas ETE Sul e ETE Melchior. 

O Sistema da ETE Sul é composto por contribuições oriundas das cidades de 

Brasília (Asa Sul), Núcleo Bandeirante, Guará (I e II), Cruzeiro, Octogonal, Sudoeste, 

Lago Sul (parte que apresenta sistema coletor), parte de Riacho Fundo I (Quadra QN 

1), parte de Águas Claras (em caráter provisório) e Candangolândia. Salienta-se, 

ainda, que as localidades denominadas Setor de Oficinas (SOF) Sul, Setor de 

Indústrias e Abastecimento (SAI), Setor de Inflamáveis (SIN), Setor de Transporte 

Rodoviário de Carga (STRC), parte do Setor Militar Urbano (SMU) e Setor de Clubes e 

Hotéis Sul também contribuem com seus efluentes líquidos para a ETE Sul. 

O sistema de esgotamento sanitário que contribui para a ETE Sul é composto 

por redes coletoras, coletores-tronco, interceptores, estações elevatórias, linhas 

subaquáticas (que conduzem os esgotos coletados no Lago Sul até a ETE), estação 

de tratamento e lançamento final diretamente no Lago Paranoá. 

O sistema coletor do Guará apresenta, em sua grande maioria, regime de 

escoamento por gravidade, havendo apenas duas estações elevatórias. Uma delas 

será desativada em breve, quando da conclusão das obras de trecho de interceptor 

que interligará o Interceptor Bacia Oeste Guará I ao Interceptor Bacia Oeste do Guará 

II. A partir dessa interligação o sistema coletor do Guará passará a contar com apenas 

uma unidade de recalque, sendo que sua capacidade de projeto é de apenas 8,7 L/s e 

atualmente tem operado com 19% de sua capacidade média. Assim, praticamente 

todo o sistema coletor do Guará passará a ter regime por gravidade, excetuando uma 

pequena área da quadra externa (QE) 46. 

O sistema coletor do Guará abrange além, da área urbana residencial, os 

setores denominados SIA, SOF Sul, Setor de Grandes Concessionárias de Veículos 

(SGCV), STRC, SIN,e Quadras Econômicas Lúcio Costa (QELC). 
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Observa-se que os esgotos coletados em parte do SIA, no total do SOF Sul e 

SGCV são lançados diretamente no interceptor denominado SMU/ETE Sul, sendo 

conduzidos diretamente à ETE Sul, por gravidade. Outra parte dos esgotos produzidos 

no SIA é conduzida, por gravidade, até o Interceptor SIN/SIA/SRTC, cujo 

caminhamento ocorre paralelamente ao córrego Guará, em sua margem esquerda, 

que também é responsável pelo transporte dos esgotos produzidos no SRTC e SIN. O 

referido Interceptor lança seus efluentes no Interceptor I, que tem origem em área 

pertencente na cidade do Cruzeiro. 

Os esgotos produzidos na Vila Tecnológica e na maior parcela do Guará I são 

conduzidos, por gravidade, até o Interceptor Bacia Leste do Guará I, cujo 

caminhamento em grande parte de sua extensão se dá paralelamente ao córrego 

Guará na sua margem direita. Quando o Interceptor Bacia Leste do Guará I lança seus 

efluentes no Interceptor I observa-se que esse último passa a ser denominado 

Interceptor II. 

Os esgotos coletados na porção Oeste do Guará pelo Interceptor Bacia Oeste 

Guará I são lançados na estação elevatória QE 18, localizada próxima à linha do 

metrô a sudoeste da cidade, na quadra que lhe dá o nome. Os esgotos afluentes à EE 

QE 18 são recalcados até o Interceptor Sul Guará I, cujo caminhamento se dá ao sul 

das quadras externas QE 11 e QE 09, lançando seus efluentes no Interceptor II. Com 

a desativação da EE QE 18, os esgotos coletados na porção oeste do Guará I serão 

conduzidos por gravidade até o Interceptor Bacia Oeste Guará II. 

O Interceptor II apresenta caminhamento paralelo ao córrego Guará, em sua 

margem direita, até receber os esgotos provenientes do Interceptor Leste Guará II, 

responsável pelo transporte dos esgotos coletados na Bacia Oeste do Guará II. O 

Interceptor II continua paralelamente ao córrego Guará II até receber os esgotos 

oriundos do Interceptor DASP. 

No trecho compreendido entre as interligações dos Interceptores Leste Guará II 

e DASP, verifica-se que os efluentes líquidos produzidos na área de expansão do 

Guará (QE 42 e QE 46) são lançados diretamente no Interceptor II, por gravidade, 

excetuando parte dos esgotos da QE 46 que são conduzidos até a EE QE 46 e 

recalcados até o Interceptor II. 
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Parte da Bacia Oeste do Guará II (área que compreende o projeto urbanístico 

original) tem os esgotos ali produzidos lançados no Interceptor Bacia Oeste Guará II, 

que lança os efluentes líquidos coletados no Interceptor DASP. As áreas de expansão 

do Guará II (QE 40 e QE 38) também lançam seus esgotos diretamente no Interceptor 

DASP, cujo caminhamento ocorre paralelamente ao córrego Vicente Pires, em sua 

margem esquerda.  

No Guará verifica-se a existência do setor denominado Pólo de Modas, em 

fase de consolidação. Os setores denominados Setor Complementar de Indústria e 

Abastecimento (SCIA) e Expansão da QE 48 ainda não foram implantados, possuindo, 

apenas o projeto de urbanismo. Assim, esses setores também não são contemplados 

com esgotamento sanitário, entretanto há possibilidade de condução por gravidade 

dos efluentes neles produzidos até o Interceptor DASP.  

O Interceptor II, ao receber o Interceptor DASP passa a ser denominado 

Interceptor Geral, recebendo novas contribuições ao longo de sua extensão, até 

chegar à EE ETE Sul O Interceptor DASP recebe todos os esgotos produzidos no 

Núcleo Bandeirante. 

Na ETE Sul os esgotos são coletados e encaminhados por gravidade e por 

bombeamento a um tratamento preliminar, onde são retirados os materiais grossos e a 

areia. Após esta etapa, os esgotos são separados em duas fases nos decantadores 

primários: a fase sólida é bombeada para os adensadores de lodo e destes para os 

digestores anaeróbios; a fase líquida, ainda com certa quantidade de matéria orgânica, 

é encaminhada aos reatores, onde microorganismos aeróbios e facultativos assimilam 

a matéria orgânica e os nutrientes (nitrogênio e fósforo). Os microorganismos são 

separados do líquido já tratado nos decantadores secundários e retornam ao reator 

para continuação do processo, ou são descartados, adensados, digeridos 

aerobicamente e desidratados junto com o lodo anaeróbio. A fase líquida, por sua vez, 

segue para o polimento final, onde os sólidos ou fósforo que permaneceram após o 

tratamento biológico, são retidos através da floculação com produtos químicos (sulfato 

de alumínio) e separação por flotação. Os sólidos separados e recolhidos por 

raspadores de superfície, são bombeados para desidratação junto com os outros lodos 

produzidos no processo, sendo o efluente líquido final lançado no Lago Paranoá. 

Atualmente a ETE Sul recebe uma vazão média de 980 L/s, sendo que sua vazão de 

projeto é de 1.500 L/s. 
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Por outro lado, a ETE Melchior possui uma área de esgotamento sanitário 

constituída pelas RA’s Taguatinga e Ceilândia. 

O subsistema de esgotamento de Taguatinga possui quatro planos distintos de 

escoamento, contendo: rede coletora; três interceptores; duas estações elevatórias e 

um interceptor até a ETE Melchior. 

A rede coletora em Taguatinga caracteriza-se por drenar as seguintes áreas: 

setores quadra norte (QN) “L”(QNL), M-Norte e Setor de Oficinas; bairro Águas Claras; 

setores da parcela Sul da cidade (quadras sul “A” à “F” (QSA a QSF) e Vila Areal) e 

porção Norte (Quadras QNA a QNF). 

O sistema existente e que atende aos setores QNL, M-Norte e Setor de 

Oficinas funciona inteiramente por gravidade e caracteriza-se como condominial em 

algumas quadras do setor M-Norte e convencional no restante. Na parcela Leste 

desses setores há o interceptor Cortado Margem Direita. 

A segunda bacia de contribuição, que abrange a cidade de Águas Claras, 

encontra-se em fase de implantação, sendo constituída por um único plano de 

escoamento, que contém estação elevatória, linha de recalque e uma caixa de 

transição. Essas unidades, no futuro, proporcionarão a transposição para a bacia de 

drenagem de Taguatinga. Atualmente, existe em operação um sistema provisório, 

bombeando as águas residuárias para o sistema de esgotamento da ETE Sul. 

O terceiro plano de escoamento, formado pelos setores situados na parcela Sul 

da cidade de Taguatinga, é caracterizado por uma rede coletora do tipo condominial 

na Vila Areal e convencional em todo o restante. Devido às condições topográficas, na 

Vila Areal, todos os esgotos são reunidos em um único ponto e bombeados para o 

interceptor Taguatinga Sul. 

A área de esgotamento da porção Norte de Taguatinga é caracterizada por ser 

somente do tipo convencional. A Estação Elevatória QNG/QNH recalca os esgotos 

sanitários coletados nessas quadras para o interceptor Cortado Margem Esquerda, 

que também recebe as contribuições singulares das Quadras QNA a QNF e 

encaminha todos os efluentes líquidos para o interceptor até a ETE Melchior. 



 

458 

A ETE Melchior, em fase inicial de operação, atende as cidades de Taguatinga, 

Ceilândia, Águas Claras (futuro) e parte de Samambaia, com uma vazão projetada de 

1.464 L/s, e atendimento à uma população de 1.005.045 habitantes. 

A ETE Sistema Melchior está localizada na área existente a jusante da ETE 

Samambaia, já de domínio da CAESB. A população de projeto a ser atendida pela 

estação é de 896.799 habitantes. 

Devido à localização do Sistema Melchior, na bacia do Rio de mesmo nome, o 

corpo receptor escolhido para receber os esgotos tratados da localidade é o próprio 

Rio Melchior, em ponto localizado a jusante da confluência com o Córrego Gatumé. A 

iminência da implantação do aproveitamento hidrelétrico de Corumbá IV, com previsão 

de uso do lago para abastecimento público, leva a necessidade do tratamento dos 

esgotos a nível terciário, tendo em vista o Rio Melchior estar na bacia do Descoberto, 

à montante do barramento. 

Devido às características impostas, optou-se pelo uso de um sistema de 

tratamento utilizando digestores anaeróbios de fluxo ascendente seguidos de um 

sistema de lodos ativados de aeração prolongada, clarificadores, flotadores e um 

sistema de desidratação mecânica do lodo. A remoção de nitrogênio se dará pelo 

processo de nitrificação e desnitrificação no reator de lodos ativados, através da 

utilização de zonas aeradas e anóxicas no mesmo e a remoção de fósforo se dará por 

via biológica, através da inclusão de uma zona anaeróbia no reator, processo que vai 

ser suplementado através da adição de coagulante metálico. 

Atualmente, o Setor Habitacional do Vicente Pires não possui sistema coletivo 

de esgotamento sanitário. A população residente utiliza um sistema individual de 

esgotamento sanitário, caracterizado por fossas sépticas, seguidas por sumidouros ou 

fossas negras. 

A existência de lençol freático elevado em algumas áreas no Setor em estudo, 

principalmente nas proximidades dos córregos Samambaia e do Vicente Pires, há o 

escoamento superficial de efluentes líquidos provenientes de fossas mal 

dimensionadas e construídas, implicando em riscos ambientais e sanitários para a 

população. 



 

459 

A Figura 106 apresenta um escoamento superficial de efluentes líquidos de 

uma fossa, situada em local com lençol freático elevado. 

 

Figura 106 - Escoamento superficial de fossas. 

Em termos de bacias de contribuição do empreendimento em tela, destaca-se 

que a configuração urbana prevê dois planos principais de escoamento de esgotos, 

isto é: um primeiro plano em direção ao córrego Samambaia e outro plano em direção 

ao córrego do Vicente Pires (Valo). 

Conforme a Carta-Resposta da CAESB (anexo I) essa empresa está 

desenvolvendo, internamente, o projeto de esgotamento sanitário do Setor 

Habitacional Vicente Pires, e consistirá, fundamentalmente de: 

 Rede coletora  

 Quatro estações elevatórias de esgotos brutos, com as respectivas 

linhas de recalque, sendo duas elevatórias principais e duas auxiliares; 

 Interligação à ETE Melchior; 

 Lançamento final de efluentes líquidos depurados no rio Melchior. 

A rede coletora de esgotos projetada para a área em tela é composta de 5 

subbacias (denominadas A, B, C, D e E) e cada uma delas possui as seguintes 

estruturas: ramal condominial, rede pública, ligações prediais e interceptores. 
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Os principais parâmetros de projeto utilizados foram: 

 Per capita (água)    250L/hab/dia 

 Diâmetro mínimo    100mm 

 Declividade mínima    0,005m/m 

 Profundidade mínima    1,30m 

 Coeficiente de retorno    0,8 

 K1       1,2 

 K2       1,5 

 K3       0,5 

 Taxa de ocupação    4,68hab/lote 

 Taxa de infiltração    0,25L/s/km 

 Lâmina máxima     75 % 

Os materiais utilizados na rede coletora foram em tubulações DN 100mm, 

executadas em PVC Reforçado. Os diâmetros nominais variaram de 150mm a 

350mm, em PVC Vinilfort. Os acessórios (Tê e Selim) serão de PVC Vinilfort, porém 

os elementos de inspeção serão em concreto. Os interceptores serão em tubo de 

concreto armado com junta elástica A2, com diâmetros variando de 400 a 500mm. 

As ligações prediais serão interligadas à rede publica através de Tê ou Selim, 

de acordo com o diâmetro estabelecido no projeto ou nas Notas de Serviços. 

A Tabela 121 apresenta as ligações prediais e vazões médias por bacia de 

contribuição de esgotos. 

Tabela 121 - Ligações Prediais e Vazões Médias por Bacia de Contribuição de Esgotos. 

BACIA Nº DE LIGAÇÕES VAZÃO MÉDIA (L/S) DESTINO 

A 5.818 122,0 ELEVATÓRIA PRINCIPAL 02 

B 3.115 65,00 ELEVATÓRIA PRINCIPAL 01 

C 1.525 38,50 ELEVATÓRIA PRINCIPAL 01 

D 2.350 54,00 ELEVATÓRIA PRINCIPAL 02 

E 2.951 65,30 ELEVATÓRIA PRINCIPAL 01 

TOTAL 15.759 344,80 - 

A vazão média total prevista é de 344,80L/s, quando da saturação da ocupação 

urbana na área em tela. 
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O número total de ligações prediais previsto é de 15.759. A população do setor 

é de 80.040 habitantes.  

As elevatórias auxiliares caracterizam-se por pequeno porte e atendem: 

 Elevatória auxiliar nº. 01 – atende uma pequena área de drenagem da 

Colônia Agrícola Samambaia (Bacia E), nas proximidades da rodovia 

EPTG, e lança os efluentes líquidos brutos na rede coletora da Bacia B 

em direção à Elevatória Principal nº. 01; 

 Elevatória auxiliar nº. 02 – atende uma pequena área de drenagem no 

Vicente Pires (Bacia D) e lança os efluentes líquidos brutos na rede 

coletora também da Bacia D, em local a jusante, em direção à 

Elevatória Principal nº. 02. 

As estações elevatórias auxiliares drenam bacias limitadas a poucos conjuntos, 

resolvendo problemas localizados de esgotamento. 

A Elevatória Principal nº. 01 encaminha os efluentes líquidos coletados para o 

emissário, por gravidade, existente na cidade de Taguatinga (direcionado para o 

interceptor do Sistema Melchior). Por outro lado, a Elevatória Principal nº. 02 

encaminha os efluentes líquidos coletados para o Sistema de Exportação de esgotos 

da cidade de Águas Claras, já dimensionado para dar continuidade ao fluxo até o 

interceptor do sistema Melchior. Esta sucessão de recalques deverá atuar de maneira 

conjunta com o sistema coletor de esgotos definitivo da cidade de Águas Claras. 

A Estação Elevatória de Esgotos Principal nº. 02 deverá atender também à 

Cidade de Águas Claras e aos parcelamentos existentes junto aos Bairros Arniqueira e 

Vereda da Cruz. Com isso, essa elevatória terá capacidade para uma vazão afluente 

de até 546 L/s, incluindo nesta os 176 L/s provenientes do Vicente Pires. Essa unidade 

de recalque de esgotos já se encontra em fase de implantação, não fazendo parte do 

escopo desse projeto em discussão. 

Como o projeto ainda está em desenvolvimento, foram obtidos na CAESB 

somente os custos das unidades de rede coletora e interceptores (excetuando as 

elevatórias e linhas de recalque), totalizando o valor de R$ 38.782.199,37. 
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O Mapa de Infra-estrutura, no anexo II, indica a localização das elevatórias 

projetadas, as quais são as unidades do sistema mais frágeis para contaminação 

ambiental por extravasamentos. 

A Carta-Resposta da CAESB também indica que a fonte de recursos 

pretendida para a implantação da referida obra será o Banco Mundial (BIRD) e a 

previsão das obras será ainda no ano de 2006. 

Quanto às restrições e recomendações ambientais, a CAESB informou que o 

Setor Habitacional Vicente Pires apresenta problemas fundiários e ocupações 

irregulares em áreas de preservação permanente (APP). Um aspecto importante é que 

a CAESB e diversos órgãos do Governo do Distrito Federal assinaram, recentemente, 

um Termo de Ajustamento de Conduta com o IBAMA e o Ministério Público, 

ressaltando a proibição da empresa em implantar infra-estrutura de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário em áreas de APP. 

6.7.3. Sistema de Drenagem Pluvial 

Para o desenvolvimento dos estudos sobre o sistema de drenagem pluvial foi 

definida a Área de Influência Indireta como sendo a área com influência do córrego 

Vicente Pires, após a confluência com o córrego Samambaia, e o ribeirão Riacho 

Fundo (foz do córrego Vicente Pires). 

Para a Área de Influência Direta foi definida a bacia de drenagem dos córregos 

dos córregos Samambaia e do Vicente Pires (vide Mapa de Bacias de Contribuição de 

Drenagem Pluvial, no anexo II). 

O córrego Samambaia possui a sua foz no córrego Vicente Pires, que por sua 

vez, deságua no ribeirão Riacho Fundo. O ribeirão Riacho Fundo tem a sua 

desembocadura no Lago Paranoá. Após o Lago Paranoá, existe o rio Paranoá que 

possui a sua foz no rio São Bartolomeu. 

Os sistemas de drenagem urbana existentes no Distrito Federal foram 

implantados utilizando bases conceituais de um sistema tradicional, sendo constituído 

de: sarjetas, canaletas, bocas de lobo, galerias, poços de visitas e lançamento final. 

No que se refere a captação, a NOVACAP tem adotado ao longo do tempo uma 

padronização, objetivando otimizar a eficiência da mesma quanto ao volume de água 
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captado e à redução dos custos. Quanto às redes já implantadas, são compostas de 

condutos circulares, variando de 400 a 1.500mm de diâmetro e de galerias quadradas, 

construídas em concreto armado, com lados de 1,65 a 3,00m. Essa padronização tem 

a finalidade de facilitar a execução das mesmas e de reduzir custos. 

As cidades regularizadas no Distrito Federal possuem sistemas de drenagem 

tradicionais, os quais não minimizam adequadamente os impactos ambientais 

negativos, provenientes do lançamento de descargas nos cursos d’água com elevada 

velocidade e com grande quantidade de particulados. Tal fato implica, dentre outros, a 

erosão de base e o assoreamento de corpos hídricos. 

Das cidades regularizadas do Distrito Federal ainda não atendidas pelo sistema 

de drenagem, o Governo Distrital possui um programa, juntamente com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), para implantar os referidos sistemas nos 

núcleos urbanos de São Sebastião, Santa Maria, Samambaia, Recanto das Emas e 

Riacho Fundo II. 

Consultas ao setor de cadastro técnico da NOVACAP indicaram que a área em 

estudo não possui interferências com unidades existentes ou projetadas de esgotos 

pluviais pertencentes a essa empresa. 

Atualmente, a área do Setor Habitacional Vicente Pires não possui sistema de 

drenagem pluvial, existindo somente alguns dispositivos para reduzir problemas de 

inundações em áreas críticas. 

Tais obras emergenciais, na maioria das vezes, foram executadas por 

condomínios particulares ou por moradores locais e não possuem características 

técnicas definidas pela NOVACAP. 

Em assim sendo, a falta de um sistema de drenagem pluvial adequado e 

completo no Setor Habitacional em estudo implica em problemas ambientais negativos 

intensos, como: problemas de inundações e alagamentos, destruições de vias 

pavimentadas, assoreamento dos cursos d’água e aceleramento de processos 

erosivos graves. 

As Figura 107, Figura 108 e Figura 109 apresentam problemas existentes no 

Setor devido a ocupação urbana sem sistema de drenagem pluvial implantado. 
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Figura 107 - Sistema provisório de drenagem pluvial para evitar alagamentos na Vila São José 
(sistema sem critérios técnicos e fora do padrão da NOVACAP). 
 

 

Figura 108 - Tubulações provisórias para escoamento de drenagem pluvial na Vila São José 
com problemas erosivos (perda da tubulação). 
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Figura 109 - Processos erosivos nas vias pavimentadas em Vicente Pires (ausência de 
sistema de drenagem pluvial). 

Não se tem conhecimento que ocorra captação de água significativa ou que 

mereça destaque nos córregos Samambaia e Vicente Pires e no ribeirão Riacho 

Fundo. Por outro lado, tais cursos d’água são utilizados pela NOVACAP como corpo 

hídrico receptor de águas pluviais coletadas e lançadas provenientes das cidades em 

sua área de drenagem. 

Logo, os córregos Samambaia e Vicente Pires podem ser considerados como 

corpos hídricos receptores de águas pluviais, entretanto, deverão ser verificadas as 

suas capacidades de recebimentos de lançamentos de drenagem sem riscos de 

extravasamentos ou quedas acentuadas de qualidade de suas águas. Tais análises 

serão discutidas e apresentadas quando do prognóstico do presente estudo ambiental. 

A Carta-Resposta da NOVACAP (anexo I) indicou que a área em estudo não 

possui interferências de esgotos pluviais pertencentes a essa empresa e que deverá 

ser realizado um projeto específico para a área por conta do empreendedor, no caso o 

GDF, com pontos de lançamento recomendados pela SEMARH-DF. 
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A microbacia do Riacho Fundo 

A sub-bacia do Ribeirão Riacho Fundo, situada exclusivamente no Distrito 

Federal, drena aproximadamente 228,7km2, forma o principal tributário do Lago 

Paranoá: o Ribeirão Riacho Fundo abrange, segundo Sá (2002), as seguintes 

unidades de conservação de uso sustentável: Área de Relevante Interesse Ecológico 

“Santuário de Vida Silvestre Riacho Fundo” criada Decreto Distrital nº 1.138, de 16 de 

julho de 1988; Área de Relevante Interesse Ecológico da Granja do criada pelo 

Decreto Distrital nº 19.431, de 15 de julho de 1998 e o Parque Ecológico e Vivencial 

do Riacho Fundo criado pela Lei nº 1705, de 13 de outubro de 1997. 

O Ribeirão Riacho Fundo, que nasce na região sudoeste da bacia, percorre 

13Km desde sua nascente até sua foz no Lago Paranoá, tendo como principais 

afluentes os córregos Vicente Pires e Guará, pela margem esquerda, e os Córregos 

Açudinho, Coqueiros e Ipê, além de outros pequenos córregos, pela margem direita. 

No contexto do Distrito Federal, o Ribeirão Riacho Fundo drena para o braço 

sul do Lago Paranoá correspondendo a um afluente pela margem direita do Rio 

Paranoá. O Lago Paranoá pertence à sub-bacia hidrográfica do Rio São Bartolomeu, 

que por sua vez está inserido na bacia hidrográfica do Rio Paraná, caracterizada por 

uma área de drenagem aproximada de 1.245.00km2 em território brasileiro. 

A sub-bacia do Ribeirão Riacho Fundo apresenta um padrão de drenagem 

retangular a sub-dendrítico, com o curso das drenagens, sendo fortemente controlado 

por zonas de fraqueza do substrato (falhas e/ou fraturas). Sua caracterização 

hidrológica é dificultada pela pequena quantidade ou mesmo inexistência de dados 

fluviométricos com séries temporais, que permitam uma interpretação razoável do 

regime hidrológico dos cursos d’água. (EIA/RIMA Riacho Fundo II, 2006; Geo Lógica 

Consultoria Ambiental). 

O Ribeirão Riacho Fundo é caracterizado por receber grande número de 

lançamentos de drenagem pluvial, provenientes das cidades consolidadas (Riacho 

Fundo I e II, Vicente Pires, Guará I e II e Candangolândia) existentes em suas bacias 

de drenagem, bem como utilizado pela CAESB como corpo receptor de esgotos 

sanitários depurados. Destaca-se que estes lançamentos existentes de drenagem 

pluvial não possuem dispositivos de recarga de aqüífero, bem como bacias de 

detenção para reduzir as descargas de pico. Logo, o Ribeirão Riacho Fundo apresenta 
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aceleramento de processos erosivos nas suas margens e no seu leito (vide Mapa das 

Áreas de Recarga de Aqüíferos, no anexo II). 

Além dos processos erosivos, vários problemas ambientais são identificados no 

Ribeirão Riacho Fundo e nos córregos que integram essa sub-bacia, destacando-se o 

uso indiscriminado de agrotóxicos, a supressão da vegetação nativa, o despejo 

indiscriminado de lixo, queimadas descontroladas, assentamentos e ocupações 

irregulares, consumo predatório dos recursos hídricos e contaminação de águas 

subterrâneas.  

De acordo com o EIA/RIMA do Riacho Fundo II (2006), quanto à qualidade da 

água do Ribeirão Riacho Fundo, análises realizadas na estação fluviométrica, que 

opera desde 1977 mostram que, após receber as águas dos córregos vicente pires e 

guará, este manancial apresenta-se bastante comprometido. nas análises de águas 

superficiais realizadas dentro do instituto de sanidade mental, em área de nascente do 

afluente do ribeirão riacho fundo; na calha principal do ribeirão riacho fundo após 

lançamento de efluente da ete riacho fundo; após o lançamento de água pluvial da 

fábrica da coca-cola e apresentadas neste mesmo estudo, percebe-se um 

comprometimento da água de curso d’água pelo lançamento de efluente da ETE do 

Riacho Fundo e pelo lançamento de águas pluviais. Segundo a Resolução CONAMA 

nº 357/05, estas águas estão enquadradas na classe 3, ou seja, podem ser destinadas 

ao consumo humano somente após tratamento convencional ou avançado. segundo 

sá (2002), em condições normais de despoluição, este manancial teria capacidade 

suficiente para abastecer 4,23% da população atual do DF. 

Essa deterioração da qualidade das águas do Riacho Fundo está, portanto, 

diretamente relacionada à ocupação da sub-bacia, em função da utilização de suas 

principais drenagens como receptores de águas servidas. Destaca-se como focos de 

contaminação a intensa ocupação da bacia, com remoção da vegetação nativa e 

ampla exposição de solos, causando o aumento de sólidos suspensos; os esgotos 

sanitários da cidade de Riacho Fundo I; despejos de resíduos industriais e domésticos 

nas drenagens; lançamento, muitas vezes de forma ilícita, de águas servidas na rede 

de água pluvial.  

A avaliação do Ribeirão Riacho Fundo em receber os efluentes pluviais foi 

realizada e apresentada no EIA/RIMA Riacho Fundo II (2006) e a partir dos resultados 

encontrados nas simulações hidrológicas, concluiu-se que a situação atual das seções 
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de controle analisadas em períodos de chuvas indica problemas com extravasamento 

da calha natural, com riscos de enchentes e possível deterioração de pontes de 

travessia, em virtude do excesso de lançamentos de drenagem pluvial neste curso 

d’água. Portanto, todos os lançamentos de drenagem pluvial, já existentes no Ribeirão 

Riacho Fundo, deverão possuir reavaliações com instalações de dispositivos 

especiais, como bacias de detenção a montante, a fim de amortizar o pico de cheias. 

6.7.4. Resíduos Sólidos 

A Área de Influência Indireta para a análise do sistema de resíduos sólidos 

abrange todo o Distrito Federal, porque a sua operação consiste em atividades 

integradas. Para a Área de Influência Direta foi definido o perímetro proposto de 

ocupação urbana e áreas limítrofes. 

“O consumo insustentável, particularmente nos Países industrializados, está 

aumentado à quantidade e variedade de lixos. Esse aumento poderá ser de quatro a 

cinco vezes até o ano 2025” (Agenda 21, capítulos 20, 21 e 22). 

Os resíduos sólidos são conhecidos vulgarmente por lixo e a BELACAP é o 

responsável pela coleta, transporte e destino final adequado destes resíduos 

produzidos no Distrito Federal e, também, por serviços auxiliares, como capina e meio-

fio, roçagem, remoção de entulhos em áreas públicas, pintura de meio-fio, lavagem e 

pintura de abrigos de paradas de ônibus etc. 

A operação de coleta e transporte é realizada após os resíduos sólidos estarem 

acondicionados, preparados e dispostos em locais planejados. Isto engloba o 

transporte direto dos locais de produção, ou até o destino final, ou para estações de 

transbordo e, destas, os resíduos são transferidos para veículos maiores, que os 

conduzem a áreas mais longínquas. As estações de transferências existentes em 

Brasília são do tipo rampa de transbordo, onde os coletores transferem os resíduos 

para carretas especialmente projetadas para este fim, com capacidade de 70 m3 de 

resíduos soltos, e os transporta até o aterro controlado do jóquei ou às estações de 

tratamento. As estações de transbordo são em número de quatro, a saber: 

• Asa Sul – atende à Asa Sul, ao Lago Paranoá, ao Guará e áreas 

próximas; 
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• Asa Norte – atende à Asa Norte, à Península Norte, ao Paranoá e 

áreas próximas; 

• Sobradinho – atende a Sobradinho e áreas adjacentes; 

• Gama – recebe os resíduos daquela cidade e regiões próximas. 

Atualmente, esse sistema está sobrecarregado devido à implantação de novas 

áreas residenciais, implicando na necessidade da elaboração de um Plano Diretor de 

Resíduos Sólidos e, conseqüentemente, na adoção de novas unidades operacionais. 

O destino final e o acondicionamento dos resíduos sólidos são feitos de modo a 

atender as necessidades e possibilidades da comunidade. Se houver uma quantidade 

razoável de resíduos orgânicos, poder-se-á realizar a triagem e recuperação de 

materiais aproveitáveis (papéis, latas, metais, plásticos etc.) e, caso não houver 

interesse no tratamento dos resíduos e se estes não contiverem presença de matéria 

orgânica, dispõe-se em locais denominados de aterros sanitários. Nesses locais, onde 

teoricamente não pode haver contaminação do lençol freático, enterra-se os resíduos 

de maneira “técnica” e econômica, com possibilidade de aproveitamento do gás 

liberado durante a digestão dos resíduos sólidos contaminados, provenientes de 

hospitais ou quanto não há restrições de poluição do ar, emprega-se a incineração, 

podendo-se aproveitar o calor da combustão para a produção de energia. 

No Distrito Federal existem três usinas de tratamento de lixo, a saber: 

Usina da Asa Sul – situada às margens do Lago Paranoá, que opera desde 1963 e 

possui capacidade nominal de tratar 250 t/dia de resíduos. Essa usina está com sua 

capacidade reduzida devido a problemas de desgaste nos equipamentos. 

Usina Central de Tratamento de Lixo – situada em Ceilândia, com área de 50 ha, e 

capacidade nominal de tratar 600 t/dia, todavia, sua capacidade atual de operação 

está reduzida devido a problemas de projeto e desgastes nos equipamentos. 

Usina de Incineração de Lixo Especial – situada também em Ceilândia, junto à Usina 

Central de Tratamento de Lixo, possuindo capacidade nominal de incinerar 30 t/dia. 

Nessa usina, são incinerados os “lixos especiais” , como hospitalar, animais mortos, 

documentos sigilosos do Governo e drogas. 

A BELACAP já dispõe de serviços de coleta de resíduos sólidos no 

empreendimento, por meio de coleta de resíduos presentes em contêineres em alguns 
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parcelamentos implantados e por coleta de sacos plásticos acondicionados nas 

entradas das residências e condomínios. 

A Figura 110 apresenta um caminhão coletor-compactados da BELACAP na 

área em estudo. 

 

Figura 110 - Caminhão coletor-compactador da BELACAP. 
 

A coleta dos resíduos sólidos acumulados nos contêineres está sob a 

responsabilidade da BELACAP, onde a freqüência média é de três vezes por semana. 

Entretanto, não há uma assiduidade nessa coleta. 

O fato de não existir uma freqüência determinada para a coleta dos resíduos 

sólidos acumulados nos contêineres evita o desgaste financeiro do uso de caminhões-

coletores abaixo de sua capacidade máxima, mas por outro lado, implica na presença 

de resíduos por um período de mais de 24 horas (risco de proliferação de vetores de 

doenças). 

Apesar dessa coleta pela BELACAP, o Setor Habitacional em questão, ainda 

descarta rejeitos domésticos a céu aberto em terrenos baldios, incluindo entulhos de 

construções. Verifica-se, também, lixo pelas ruas, muitas vezes aberto por animais 

domésticos, como os cães, favorecendo o ambiente propício para o aparecimento de 

doenças. Especialmente, na área da Vila São José esse problema foi observado com 
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maior representatividade exigindo uma ação mais efetiva na coleta e educação 

ambiental. 

As Figura 111 e Figura 112 apresentam duas realidades distintas dentro do 

Setor em análise: o descarte de resíduos sólidos sem controle e a disposição de 

resíduos em contêineres. 

 

Figura 111 - Disposição de resíduos sólidos a céu aberto (sistema inadequado). 
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Figura 112 - Disposição de resíduos sólidos em contêineres (sistema adequado). 
 

A área em estudo também não possui sistema regular de limpeza urbana 

(capina, varredura de ruas etc.) operado pelos empreendedores ou pela BELACAP. 

6.7.5. Energia Elétrica 

A Área de Influência Indireta para a análise do sistema de distribuição de 

energia elétrica abrange todo o Distrito Federal, porque a sua operação é integrada. 

Para a Área de Influência Direta foi definido o perímetro proposto de ocupação urbana 

e áreas limítrofes. 

O sistema de distribuição de energia elétrica do Distrito Federal, sob a 

responsabilidade da Companhia Energética de Brasília (CEB), consumiu um total de 

3.569 GWh no ano de 2004, havendo uma redução de 0,5% com relação ao ano 

anterior. O uso residencial no Distrito Federal é preponderante em comparação a 

outras classes, como industrial, comercial e público, pois representou 

aproximadamente 39,8% do total do consumo de energia elétrica. 

O sistema completo possui um total de 14.533km de linhas de distribuição de 

energia elétrica no Distrito Federal. 

O Setor Habitacional Vicente Pires não possui sistema completo de distribuição 

de energia elétrica e iluminação pública implantados, pois inexiste urbanismo 

consolidado para o bairro. Entretanto, há a distribuição de energia elétrica para os 

parcelamentos e residências/comércios/pequenas indústrias existentes. 

Diversas unidades importantes do sistema de distribuição de energia elétrica 

da CEB estão presentes dentro da poligonal do Setor Habitacional Vicente Pires, 

destacando-se: 

 A subestação Taguatinga (situada na porção Oeste da área em estudo); 

 As linhas de transmissão de: 

 34,5 kV (atravessa a área no sentido Leste-Oeste), pertencente 

à CEB; 
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 Duas linhas de 138 kV (paralela à rodovia DF-001 – EPCT), 

pertencente à CEB. 

Nas proximidades da área do Setor Habitacional em estudo encontram-se 

também: 

 A estrutura de chaveamento Águas Claras (porção Sudoeste da área); 

 As subestações de Águas Claras, Guará I e Guará II; 

 Duas linhas de 138 kV, que alimentam as subestações de Águas Claras e 

Guará II, pertencentes à CEB. 

As faixas de domínio das linhas de transmissão de energia elétrica no Distrito 

Federal são regulamentadas por Edital de Notificação do Juiz de Direito da 1ª Vara da 

Fazenda Pública do Distrito Federal e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 

dia 16/12/1993. 

A Tabela 122 apresenta as faixas de domínio para as linhas de transmissão 

que interferem com a área do Setor Habitacional Vicente Pires. 

Tabela 122 - Faixas de Domínio para as linhas de Transmissão. 

TENSÃO DE 34,5 KV TENSÃO SUPERIOR A 138 
KV 

DISTÂNCIA DE 
SEGURANÇA PARA CADA 

LADO DA LINHA 7,5 15,0 

Em alguns locais a faixa de domínio das linhas de transmissão de energia não 

foram respeitadas por edificações, sendo um risco elevado de segurança para a 

comunidade interferente, conforme apresenta mapa de infra-estrutura, no anexo II. 

A Figura 113 apresenta uma residência construída ao lado de uma torre da 

linha de transmissão de 34,5 kV. 
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Figura 113 - Residência construída ao lado da torre da linha de transmissão de energia elétrica 
(riscos para a comunidade). 

6.7.6. Sistema de Telefonia Fixa 

Com mais de 10,5 milhões de linhas instaladas e quase seis mil funcionários, a 

Brasil Telecom S.A. é a principal empresa de telecomunicações das Regiões Sul, 

Centro-Oeste e dos Estados do Acre, Rondônia e Tocantins. A sua área de atuação 

corresponde a 33% do território nacional. 

Cerca de 40 milhões de pessoas - 23% da população brasileira - vivem nessas 

regiões, que possuem quatro áreas metropolitanas com população acima de um 

milhão de habitantes. Elas são responsáveis por 25% do PIB (aproximadamente R$ 

276 bilhões em 2001). 

O Setor Habitacional Vicente Pires possui serviço telefônico fixo comutado, por 

meio dessa empresa, que é a sucessora da Telebrasília. Por conseguinte, os 

parcelamentos urbanos implantados, residências e demais empreendimentos 

comerciais e industriais na área do Vicente Pires também já são atendidos por sistema 

de telefonia fixa. 

Nesse sentido, como já existe sistema de telefonia fixa implantada na área em 

tela, há problemas de interferências com unidades existentes desse serviço 

disponibilizado pela Brasil Telecom, o qual, em sua maioria, é do tipo aéreo. 
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Entretanto, modificações no urbanismo atual poderão implicar em mudanças 

nas unidades existentes da Brasil Telecom, a qual deverá ser consultada. 

A Carta-Resposta da Brasil Telecom (anexo I) afirmou a existência de 

interferências de rede telefônica com a área em estudo, fato já discutido 

anteriormente. A referida Carta-Resposta da empresa também indica que dúvidas 

referentes à localização, profundidade, remanejamento e detalhes construtivos da rede 

telefônica local deverão ser resolvidas diretamente com a empresa. 
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7. CANA DO REINO 

Área Prevista para Realocação das Moradias a Serem Desconstituídas em 
Área de APP do SHVP 

A área denominada Cana-do-Reino, está sendo regularizado como Setor 

Habitacional Vicente Pires e possui 448,53 ha (quatrocentos e quarenta e oito 

hectares e cinqüenta e três ares). Localizado na Região Administrativa de Taguatinga 

– RA III – DF, limita-se ao norte e à leste com chácaras da Colônia Agrícola Cana do 

Reino, ao sul com a Estrada Parque da Ceilândia / EPCL / Via Estrutural / DF 095, e à 

oeste com a Flona e, particularmente, com a EPCT / Estrada Parque Contorno / DF-

001. 

Do ponto de vista ambiental, a área encontra-se inserida na Área de Proteção 

Ambiental - APA do Planalto Central, criada a partir do decreto de 10 de janeiro de 

2002. A sua finalidade é a de proteger os mananciais, regular o uso dos recursos 

hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e 

protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região. 

As Unidades de Conservação que se encontram num raio de 10 km são as 

seguintes: Apa Gama-Cabeça de Veado; Apa do Planalto Central; Apa do Descoberto; 

Apa do Lago Paranoá e os Parques Ecológicos: Cortado; Setor “O”; Metropolitano; 

Irmão Afonso Haus - Santuário dos Pássaros; Saburo Onoyama; Boca da Mata; Águas 

Claras; Areal; Riacho Fundo; Ezechias Heringer – Guará; Bosque dos Eucaliptos; 

Núcleo Bandeirante; Candangolândia; Aves; Riacho Fundo; Zoológico; Burle Marx; 

Recreativo Taguatinga; Pioneiros; Vivencial Denner; Vivencial Bosque dos Eucaliptos; 

Asa Sul, e a Floresta Nacional de Brasília. 

7.1. ARCABOUÇO LEGAL 

- Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Institui o Código Florestal, alterado pela 

Lei n.º 7.511/86 e posteriormente pela Lei n.º 7.803/89. Determina parâmetros para 

definição, de florestas, e demais formas de vegetação situadas ao longo dos rios, 

nascentes, em encostas com declividade superior a 45°, etc., como áreas de 

Preservação Permanente. A Lei n.º 7.803/89, estabelece que nas áreas urbanas 

deverá ser observado o disposto nos  respectivos Planos Diretores e Leis de Uso do 

Solo, respeitados os princípios e limites do Código Florestal; 
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- Lei n.º 6.766, de 19 de dezembro de 1979 - Lei de parcelamento do solo Urbano 

estabelece critérios e condicionantes para a realização de desmembramento e 

loteamento de áreas urbanas; 

- Lei n.º 9.785, de 29 de janeiro de 1999 - Altera a Lei n.º 6.766, de 19 de dezembro de 

1979, no que se refere ao percentual de áreas públicas a ser observado na realização 

do parcelamento urbano, entre outras alterações propostas; 

- Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001 – Regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana e da outras 

providências; 

- Lei Orgânica do Distrito Federal, de 09 de setembro de 1993 – LODF. Trata no Título 

VII, da Política Urbana e Rural, estabelecendo para a política de desenvolvimento 

urbano do DF, em seu Art. 314, o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade, garantindo o bem estar de seus habitantes; 

- Projeto de Lei Complementar nº 46/2007- Plano Diretor de Ordenamento Territorial – 

PDOT, é o principal instrumento da política urbana e territorial do Distrito Federal. Tem 

por objetivo estabelecer as diretrizes para ocupação ordenada do território, definindo 

critérios para que a propriedade urbana cumpra a sua função social. 

- Lei Complementar no 467, de 08 de janeiro de 2002 - Altera a poligonal do Setor 

Habitacional Vicente Pires, incluindo no setor a Colônia Agrícola Samambaia e outros 

trechos, e autoriza a rever os usos e índices de ocupação a partir dos correspondentes 

estudos urbanísticos. 

- Lei n.º 88.940, de dezembro de 1983 - Cria a Área de Proteção Ambiental – APA do 

Rio São Bartolomeu, definindo em seu Artigo 2º que as áreas de preservação 

permanente inseridas nesta APA, ficam declaradas como de relevante interesse 

ecológico, para efeitos do Art.18 da Lei n. 6.938/81;  

- Lei n.º 41 de 13 de setembro de 1989. Dispõe sobre a política Ambiental do Distrito 

Federal, estabelecendo a necessidade de licenciamento ambiental para 

parcelamentos urbanos no DF; 

- Lei n.º 992, de 28 de dezembro de 1995. Dispõe sobre o parcelamento de solo para 

fins urbanos no Distrito Federal; 

- Lei n.º 1.149, de 11 de novembro de 1996 - Aprova o rezoneamento da Área de 

Proteção Ambiental – APA do Rio São Bartolomeu.  

- Lei n.º 2.105, de 08 de outubro de 1998 - Dispõe sobre o Código de Edificações do 

Distrito Federal; 

- Lei n.º 1.823, de 13 de janeiro de 1998 - Aprova áreas de estudo destinadas à 

implantação de setores habitacionais, objeto de aplicação da Lei n.º 954/95; 
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- Decreto n.º 12.960, de 28 de dezembro de 1990 – Aprova o regulamento da Lei n.º 

041/89; 

- Decreto n.º 27.365, de 01 de novembro de 2006 – Altera o Sistema Rodoviário do 

Distrito Federal; 

- Decreto n.º 19.071, de 06 de março de 1998 - Aprova a tabela padrão para 

classificação de usos e atividades para o Distrito Federal; 

- Decreto Distrital n.º 19.915, de 17 de dezembro de 1998 - Regulamenta a Lei n.º 

2.105, de 08 de outubro de 1998 - dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito 

Federal; 

- Decreto Distrital n.º 26.048, de 28 de dezembro de 2005 – Normas viárias, conceitos 

gerais e parâmetros para dimensionamento de sistema viário urbano; 

- Decreto Distrital n.º 25.856/2005 – Altera o Decreto Distrital n.º 19.915/1998 – dispõe 

sobre o Código de Edificações do Distrito Federal; 

- Decreto Distrital n.º 28.864, de 17 de março de 2008 - Regulamenta a Lei n.º 992/95; 

- Decreto Distrital n.º 17.261, de 01/04/96 e da Lei n.º 1823 de janeiro de 1998, que 

reconhecem a existência de 06/seis novos setores habitacionais (Boa Vista, Dom 

Bosco, Jardim Botânico, São Bartolomeu, Taquari e Vicente Pires) 

- Resolução CONAMA n.º 001 de 23 de janeiro de 1986 – Estabelece as definições, as 

responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para o uso e 

implementação da avaliação de impacto ambiental, como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente; 

- Resolução CONAMA n.º 010 de 14 de dezembro de 1988 – Estabelece os 

procedimentos para implantação de parcelamentos em Áreas de Proteção Ambiental- 

APA; 

- Resolução CONAMA n.º 237 de 19 de dezembro de 1997 – Estabelece que as 

ocupações em Áreas de Proteção Ambiental – APAs que estiverem em 

desconformidade com as resoluções CONAMA deverão ser objeto de aprovação pelo 

órgão ambiental competente; 

- Termo de Ajustamento de Conduta – TAC nº 002/2007, de 30 de maio de 2007 – 

Dispõe sobre a regularização dos parcelamentos do solo no Distrito Federal; 

- Termo Aditivo ao Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta – TAC nº 

002/2007, de 30 de maio de 2007 - Dispõe sobre a regularização dos parcelamentos 

do solo no Distrito Federal e tem por objeto: a adoção de ações concretas no sentido 

de promover a fiscalização, desobstrução e recuperação das APP no Setor 

Habitacional Vicente Pires; elaboração do programa de controle ambiental visando a 

educação ambiental da população diretamente envolvida; dentre outras. 
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7.2. Situação Fundiária 

De acordo com a carta resposta nº 07/2008 da TERRACAP (anexo I), o 

parcelamento correspondente área denominada Cana-do-Reino, localiza-se em terras 

que em parte foram desapropriadas pela União contra o espólio de Eduardo Dutra Vaz 

que está em andamento. Estava originalmente situada na Fazenda Brejo ou Torto, 3° 

Gleba de Francisco Joaquim de Magalhães, com área de aproximadamente 1.807,44ha. 

Outro trecho localiza-se em terras que em parte foram desapropriadas pela TERRACAP 

da Fazenda Guariroba, quinhão de Benedito Carlos de Oliveira, expropriado de Joventino 

Rodrigues e outros. Outro trecho da localiza-se em terras que em parte foram 

desapropriadas da Fazenda Eng. Queimado, expropriado de Geraldo Meireles e 

Jovenlino B. Primo, com área de aproximadamente 13,88ha. E, por fim, outro trecho 

localiza-se em terras que em parte estavam originalmente situadas na Fazenda Brejo ou 

Torto, 2° Gleba de Celestino José de Alcântara, expropriado em comum. 

7.3. Aspectos Urbanísticos 

7.3.1. Zoneamento da Área 

O zoneamento proposto para a área levou em consideração as seguintes 

premissas: 

o Existência de rodovia de trafego intenso em seu limite sul; 

o Existência de Floresta Nacional em seu limite norte; 

o Uso atual atual da área. 

Assim, o zoneamento propõe zoneamento com diminuição da densidade 

habitacional de sul para norte. 

Na faixa próxima à DF 065, propõe-se uso comercial (ADE). Após a ADE, deve ser 

adotado uso urbano residencial (unifamiliar ou coletiva) com densidade de 70 

habitantes/ha. Os lotes situados na borda das duas zonas anteriores bem como aqueles 

situados junto das vias secundárias podem ter uso misto. Após uso redidencial, propõe-se 

a existência de zona de uso de baixa densidade, ocupada por chácaras, com até 50 

habitantes/ha. As áreas comerciais e institucionais somente poderão ser situadas na ADE 
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 e urbana residencial (vide Anexos – Uso de Solo – Proposta). A população estimada para 

a área de Cana do Reino, considerando o zoneamento acima, é de 14010 habitantes. 

Resalta-se que esse valor (número de habitantes) é estimado. O valor definitivo será 

obtido em projeto urbanístico definitivo para a área. 

USO 
Área 
(ha) 

Densidade
hab./ha Pop Total

ADE 194,7   
Urbano 159 70 11130 
Chácaras 72 40 2880 
Parques 15,8   

TOTAL 14010 

7.3.2. Caracterização dos Usos 

- Habitação Unifamiliar: Trata-se do uso predominante na área, com o objetivo de 

oferecer área residencial em meio de lote para unidades familiares (média de 4,2 

membros por unidade familiar). 

- Habitação Coletiva: Trata-se de uso incidental na área, naquelas situações onde, 

por motivos de acessibilidade e/ou proximidade com áreas sub-centrais, e da 

conseqüente valorização e renda fundiária, os lotes devem acolher habitação no seu 

formato coletivo ou condominial vertical. 

- Área Mista 1: Trata-se de usos que poderão / deverão ocorrer junto das vias 

principais. Nelas, por motivos urbanísticos, funcionais e fundiários, é interessante que 

ocorra a mistura entre usos residenciais e usos comerciais ou de serviços, em princípio 

com os usos comerciais e de serviços ocorrendo no pavimento térreo e os usos 

residências nos pavimentos superiores. O projeto de regularização propõe que os lotes 

com este uso sejam considerados como lotes residenciais e, decorrentemente, seus 

ocupantes terão prioridade na sua aquisição, tal como estabelecido / recomendado na 

práxis do GDF. Trata-se de uma opção. Seus ocupantes poderão continuar com uso 

exclusivamente residencial. No momento de instalar comércio ou serviços nas condições 

alinhavadas, deverão pagar outorga onerosa de mudança de uso. As condições serão 

formatadas em legislação complementar. Os tipos de uso passíveis de estruturar esta 

área mista serão formatados em correspondente anexo. 

- Área Mista 2: Trata-se de usos que poderão / deverão ocorrer junto das vias 

secundárias. Nelas, por motivos urbanísticos, funcionais e fundiários, é interessante que 

ocorra a mistura entre usos residenciais e usos comerciais ou de serviços, em princípio 

com os usos comerciais e de serviços ocorrendo no pavimento térreo e o uso residencial 
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no pavimento superior. O projeto de regularização propõe que os lotes com este uso 

sejam considerados como lotes residenciais e, decorrentemente, seus ocupantes terão 

prioridade na sua aquisição, tal como estabelecido / recomendado na práxis do GDF. 

Trata-se de uma opção. Seus ocupantes poderão continuar com uso exclusivamente 

residencial. No momento de instalar comércio nas condições alinhavadas, deverão pagar 

outorga onerosa de mudança de uso. As condições serão formatadas em legislação 

complementar. Os tipos de uso passíveis de estruturar esta área mista serão formatados 

em correspondente anexo. 

- Equipamentos Públicos Comunitários: Trata-se daqueles usos que 

complementam, do ponto de vista coletivo, os usos residenciais. Eles se estruturam em 

torno de atividades vinculadas à educação, saúde, segurança pública, administração 

pública, circulação e transporte, etc. Devem oferecer acessibilidade facilitada àqueles 

potencialmente demandantes. 

- Subcentros Urbanos: A quantidade de pessoas moradores do Setor Habitacional 

Vicente Pires justificam, pela escala de suas demandas, áreas sub-centrais com 

atividades públicas e privadas que só tem condições de ocorrer a partir da escala citada. 

Nesse sentido, o projeto urbanístico de regularização deste trecho do SHVP prevê a 

construção de uma área sub-central nas chácaras 110 e 109 segundo o velho endereço, 

e rua 04B, quadra 3E, lotes 01 e 02 segundo a proposta de novo endereçamento. Este 

sub-centro poderá incorporar, como empreendimento, a Feira do Produtor ou não. 

Quando se fala em empreendimento, é porque encontra-se previsto esta áreas ser objeto 

de uma operação urbana consorciada, onde a iniciativa particular junto com o GDF 

organizarão esta parceria público/privada. Esta operação estrutura-se em torno de um 

concurso / concorrência pública, onde arquitetos associados a empresas participarão de 

um concurso de anteprojetos que, além de definir a configuração do sub-centro definirá os 

custos de implantação e manutenção, prazos de implantação, modelo de gestão, etc. 

- Áreas de Atividades Econômicas: São áreas que pretendem regularizar usos 

com estas características, que ocorreram basicamente junto da Via Estrutural / Estrada 

Parque da Ceilândia / EPCL / DF 095, seguindo diretrizes implícitas no Plano Diretor 

Local de Taguatinga, elaborado em 1997/98.  

- Comércio: Trata-se de áreas que abrigam e abrigarão exclusivamente este uso, 

em função de suas características de shopping, comércio varejista, etc. 

- Chácaras do Tipo 1: São as chácaras que não colocaram empecilhos, no 

processo de participação / negociação, a que parte de sua chácara seja utilizada para 
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equipamentos públicos urbanos e/ou comunitários (ruas, escolas, etc.). Nesse sentido, o 

restante da chácara poderá, após a regularização e registro em cartório, ser 

desmembrada seguindo o arcabouço legal dos lotes/mansões do Setor Habitacional Park-

Way, assim como o estabelecido na Lei Complementar no 710, de 06 de setembro de 

2005 e respectiva regulamentação através  do Decreto no 27.437, de 27 de novembro de 

2006, e que trata sobre os Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais para Unidades 

Autônomas / PDEU. 

- Chácaras do Tipo 2: São as chácaras que optaram por permanecer como 

chácaras, com uso rural e titulação tendo por base o direito real de concessão de uso. 

7.4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

7.4.1. Meio Físico 

7.4.1.1. Geologia 

Na área do Cana do Reino, área prevista para realocação das moradias a 

serem desconstituídas em área de APP do Setor Habitacional Vicente Pires, ocorrem 

as unidades geológicas denominadas informalmente por letras-código A e R3 (vide 

mapa Geológico, no anexo II). As principais características das unidades são descritas 

a seguir: 

- Unidade A: Unidade representativa da área de estudo, englobando mais de 

80% do Setor. É constituída por ardósias cinza esverdeadas com cor de alteração 

vermelha característica. Neste litotipo são observadas duas foliações representadas 

por clivagens ardosianas penetrativas. 

- Unidade R3: Unidade também presente na área, principalmente no limite 

oeste, corresponde a um metarritmito arenoso, caracterizado por intercalações de 

bancos decimétricos a métricos de quartzitos e materiais pelíticos, compostos por 

metassiltitos, metaargilitos e ardósias.  
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7.4.1.2. Geomorfologia 

A área do Distrito Federal é constituída por extensos níveis planos a 

suavemente ondulados como chapadas, por níveis inclinados, constituídos por 

pediplanos, pedimentos e vales dissecados formados pela drenagem dos principais 

rios, como Paranoá, São Bartolomeu, Preto e Descoberto. 

Segundo Novais (1986) a área que abrange a Cana do Reino encontra-se 

inserida no compartimento geomorfológico de Regiões de Chapada e à Região de 

dissecação Intermediária. Todas as áreas de Chapadas apresentam padrão de relevo 

plano a suavemente ondulado e são controladas pela presença de tipos petrográficos 

atribuídos às unidades R3 (observadas na porção oeste do Setor Habitacional Vicente 

Pires) e parte da unidade A (dominante na área do empreendimento). 

7.4.1.3. Hidrogeologia 

O comportamento hidrogeológico na área estudada apresenta dois domínios 

bastante distintos: as águas subterrâneas rasas e as águas subterrâneas profundas, 

respectivamente atribuídas aos aqüíferos dos domínios porosos e fraturadas (vide 

mapa Hidrogeológico, no anexo II).  

O domínio poroso esta relacionado a dois diferentes sistemas de aqüíferos. 

Esta variação deve-se, principalmente, ao tipo de solo existente (manto de 

intemperismo), que é condicionado pelo litotipo presente na região e pela declividade 

do terreno. 

Domínio Poroso 

Na área em estudo, o sistema aqüífero (domínio Poroso) pode ser atribuído 

aos sistemas P1 e P2, definidos por Campos & Freitas-Silva (1999).  

O sistema P1, predominante na porção oeste da área, é característico de áreas 

peneplanizadas e regiões de chapada com baixa declividade. A profundidade média 

para estes tipos de aqüíferos é da ordem de 15 metros, mas em alguns casos, onde o 

solo é extremamente desenvolvido, pode chegar a 50 metros. As áreas 

correspondentes a estes sistemas apresentam uma alta capacidade de recarga. Neste 

contexto, caso novos empreendimentos venham a ser implementados nas áreas onde 
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predominam o sistema P1, a implantação de projetos de recargas tanto individuais, 

quanto coletivas, se fazem necessárias. Estes dados também revelam que a área de 

localização da FLONA é de extrema importância hidrológica, em termos de recarga 

para as bacias dos córregos Cana do Reino e Vicente Pires (Valo). A área destinada à 

realocação das moradias a serem desconstituídas da APP do Setor Habitacional 

Vicente Pires não afetará essa área de recarga (P1), abrangendo a maior parte do 

sistema P2.  

No sistema P2, as características pedológicas e geológicas enquadram o 

sistema de aqüífero poroso associado ao tipo P2, apesar de localmente, ao longo do 

perfil, ter sido observado níveis mais arenosos. Estes tipos de sistemas foram 

definidos por Campos e Freita Silva (1999), onde os parâmetros para descriminação 

foram baseados em espessura, permeabilidade e granulometria dos solos. 

Estas características físicas retro mencionadas conferem também boas 

condições para recarga de sistemas aqüíferos fraturados, porém o substrato rochoso 

presente na gleba do empreendimento, não fornece condições favoráveis ao 

armazenamento de água.  

Domínio fraturado 

Estes aquíferos estão enquadrados no Sistema Aqüífero Paranoá, dentro do 

Subsistema Q3/R3 e A (Campos & Freitas-Silva, 1998 ) (Tabela 3).  

Como em qualquer sistema aqüífero anisotrópico e heterogêneo, as 

características hidrodinâmicas gerais são extremamente variáveis, tanto laterais como 

verticalmente. No caso do subsistema R3/Q3, o principal condicionante do aqüífero é a 

quantidade da fração arenosa das rochas, onde os quartzitos (da unidade MNPpq3) e 

metarritmitos com espessas camadas psamíticas (da unidade MNPpr3) sendo estes 

os melhores aqüíferos. A capacidade de vazão destes aqüíferos diminui com o 

aumento em proporção de materiais pelíticos.  

Subsistema Q3/R3 

Representando apenas 10% da área, este sistema ocorre apenas no limite 

oeste da área do empreendimento, onde a recarga de aqüífero é mais intensa. Sua 

melhor eficiência estará relacionada à quantidade de rochas fraturadas dos litotipos 

(quartzitos (MNPpq3) ou porções metapsamíticas da unidade MNPpr3) em contato 
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com o manto de cobertura com boa permeabilidade, transmissividade e espessura. 

Este manto relaciona-se principalmente aos domínios porosos P1 e P2, como já 

mencionado. 

Subsistema A 

Representando cerca de 90% do aqüífero fraturado na área em estudo, este 

aqüífero está associado ao substrato rochoso denominado de ardósia. Como já 

mencionado este substrato mostra-se impermeável, tanto no ponto de vista 

granulométrico, quanto no ponto de vista estrutural - situação favorável para ocupação 

do setor Cana do Reino, de acordo com o plano de ocupação. 

7.4.1.4. Pedologia 

Na área em estudo, principalmente em função das condições de relevo plano a 

suavemente ondulado, com declividades, em grande parte inferiores a 10%, os 

processos pedogênicos foram mais intensos, o que acarretou na formação de solos 

bem desenvolvidos representados pelos latossolos: LE (Latossolo Vermelho), 

dominante e LV (Latossolo Vermelho-amarelo). Na área, foi identificada também uma 

faixa de cambissolo (vide mapa Pedológico, no anexo II).  

Latossolo Vermelho (LE) – Este solo abrange cerca de 60% da área de estudo, 

seu contato com os solos do tipo Latossolo vermelho amarelo é transicional. Sua 

gênese é resultante de processos pedogenéticos desenvolvidos a partir da unidade de 

Ardósia, que compõem o substrato rochoso desta região. 

Esta classe compreende solos minerais, residuais, não hidromórficos, 

altamente intemperizados. Os solos desta classe se desenvolvem em regiões planas a 

suavemente onduladas.  

Latossolo Vermelho-amarelo (LV) – Trata-se de solos minerais não 

hidromórficos. São solos de perfis profundos, residuais, fertilidade natural baixa e 

saturação por base variando de baixa a muito baixa. Distingue-se do latossolo 

vermelho escuro (LE) por apresentar menor teor de hematita. 

Do ponto de vista físico, a característica de destaque é a porosidade, 

proporcionada pelo alto grau de floculação das partículas de argila promovido pelo 

elevado teor de óxidos de ferro e alumínio presentes. Esta característica confere ao 
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solo um alto poder de recarga. Essa área aonde ocorre essa formação, foi indicada no 

estudo como área destinada ao reflorestamento com vistas a manutenção das suas 

características originais. 

Cambissolo – Os cambissolos e cambissolos litólicos correspondem a solos 

não hidromórficos. Na área do empreendimento estes solos apresentam texturas silto-

arenosa contendo caracteristicamente fases cascalhentas e/ou pedregosas. Os leitos 

dos córregos associados a este solo são leitos rochosos, muitas vezes formando-se 

calhas que chegam a atingir 10m de profundidade podendo ocorrer também 

exposições do substrato (fase rochosa ou rochosidade). Estes solos representam 

cerca de 10-15% da área em estudo. 

7.4.2. Meio Biótico 

7.4.2.1. Flora 

A vegetação original, correspondente ao cerrado, encontra-se muito 

degradada. Apesar desta situação, sua preservação e manutenção até a ocupação 

total do solo urbano, torna-se importante na contenção de processos erosivos. O 

cerrado constitui um bioma (savana) que abriga um rico patrimônio de recursos 

naturais renováveis adaptados às condições climáticas, edáficas e píricas que 

caracterizam a sua existência. Em função de sua exploração como colônias agrícolas, 

as áreas em pauta sofreram alterações profundas na sua cobertura natural original, 

existindo poucos remanescentes de vegetação nativa nas chácaras agora parceladas.  

O diagnóstico da flora em Cana do Reino foram feito através de consultas a 

livros especializados, interpretação de imagens de satélite, analise de fotografias 

aéreas e incursões em campo. 

Os critérios usados na classificação das diferentes formas de vegetação são 

baseados na estrutura e nas formas de crescimento das plantas. As formações do 

Cerrado, assim, podem ser agrupadas em formações florestais (mata ciliar, mata de 

galeria, mata seca e cerradão), formações savânicas (cerrado sentido restrito, parque 

de cerrado, palmeiral e vereda) e formações campestres (campo sujo, campo rupestre 

e campo limpo), totalizando onze tipos principais que podem ter subtipos dependendo 

do ambiente em que ocorrem e da composição florística. 
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Na área em questão são encontradas diversas fitofisionomias características 

do Bioma Cerrado, como cerrado campo sujo, campo limpo, cerrado sensu stricto e 

mata de galeria.  

Cerrado Campo Sujo 
É um tipo de Cerrado formado de vegetação com fisionomia herbácea e 

arbustiva com arbustos e subarbustos espaçados entre si, geralmente estão sobre 

solos mais rasos que podem apresentar pequenos trechos de rochas ou solos mais 

profundos, mas pouco férteis. Também pode ser considerado um “pós-Campo limpo”, 

uma outra etapa do desenvolvimento da flora existente. Da mesma forma que o 

Campo limpo, varia com a umidade do solo e a topografia, podendo ser classificado 

como Campo Sujo Úmido e Campo Sujo Seco. As espécies freqüentemente 

identificadas nesse tipo de cerrado são: Aegiphila lhotzkiana (Milho de grilo), Annona 

crassiflora(Araticum), Byrsonima coccolobifolia (Murici rosa), Byrsonima 

verbascifolia(Muricizão), Caryocar brasiliense(Pequi), Dalbergia miscolobium 

(Jacarandá do cerrado), Enterolobium gummiferum (Orelha de macaco), Hymenaea 

stigonocarpa (Jatobá do cerrado), Lafoensia pacari (Pacari), Machaerium opacum 

(Jacarandá cascudo), Pterodon emarginatus (Sucupira branca), Stryphnodendron 

adstringens (Barbatimão), Vochysia thyrsoidea (Gomeira), Vochysia elliptica(Pau-

doce), Schefflera macrocarpa (Mandiocão do cerrado). 

Cerrado Campo Limpo 

O Campo Limpo é a vegetação campestre que se caracteriza pela ausência 

completa de árvores e predomínio de espécies herbáceas. Pode ocorrer em diferentes 

posições topográficas e em diferentes variações no grau de umidade, profundidade e 

fertilidade do solo.  

As áreas de Campo Limpo apresentam espécies herbáceas ornamentais como 

por exemplo: Rhynchospora speciosa (estrelona), Paepalanthus elongathus (palipalã-

do-brejo), Lagenocarpus rigidus (capim-arroz), Lavoisiera bergii (pinheirinho-roxo) e 

Xyris paradisiaca (pirecão). 

cerrado sensu stricto 

O Cerrado Sentido Restrito é a vegetação savânica que se caracteriza por 

possuir árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e 

retorcidas, evidências de queimadas e situadas em faixas extensas e contínuas em 
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meio à camada herbácea predominante graminosa. Os arbustos e subarbustos 

encontram-se espalhados, com algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos 

perenes, que permitem a rebrota após a queima ou corte. Ocorre em Latossolo e pode 

ser encontrado em Cambissolo, Neossolo Quartzarênico e em Plintossolo, todos esses 

com característica ácida, com elevado teor de alumínio e deficiência de nutrientes 

essenciais 

A altura média do estrato arbóreo oscila entre três e oito metros. A densidade 

arbórea nas áreas de Cerrado Sentido Restrito é bastante variável e é influenciada 

pelas características do solo, como o pH, quantidade de alumínio tóxico, fertilidade e 

profundidade do solo, além da freqüência de queimadas. 

Entre as espécies mais comuns nessa fisionomia vegetal, destacam-se: o 

Araticum (Annona crassiflora), a Sucupira Preta (Bowdichia virgilioides), o Pequi 

(Caryocar brasiliense), o Jatobá do Cerrado (Hymenaea stigonocarpa), os Paus Terras 

(Qualea spp.), Ipês (Tabebuia spp.), o Jacarandá (Dalbergia miscolobium), entre 

outras. 

Essa fitofisionomia é resistente a ocorrência de incêndios − fenômeno 

freqüente nos Cerrados − por possuir espécies que possuem características 

morfológicas adaptadas a esse tipo de evento. 

Mata de Galeria 

As Matas que acompanham curso d’água do córrego Cana do Reino formam 

corredores fechados − galerias − sobre o leito dos mananciais. Localiza-se em fundo 

de vales ou nas cabeceiras de drenagem, é perenifólia e, em geral, margeada por 

vegetação não florestal − savânica ou campestre. Ocorre nas classes de solo Cambico 

e Podzólico. 

Contém árvores com pequenas sapopemas ou saliências nas raízes, 

principalmente em locais úmidos. Também abriga diversas espécies epífitas, em 

especial da família Orchidaceae. Mesmo na época mais seca do ano, a umidade 

relativa do ar é alta em seu interior. 

Apresenta longos trechos com topografia bastante plana e possui drenagem 

deficiente. Entre as espécies mais comuns, destacam-se: o Cedro (Cedrela odorata), a 

Pindaíba Preta (Xylopia emarginata), a Canela (Ocotea aciphylla) e a Virola (Virola 
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urbaniana), Oiti (Licania apetala), a Pata de Vaca (Bauhinia rufa), o Pau de Tucano 

(Vochysia tucanorum) e a Pindaíba (Xylopia sericea). 

As Matas de Galeria contêm espécies típicas da Floresta Amazônica, da Mata 

Atlântica e da Floresta Meridional. São faixas florestais tropicais úmidas em meio à 

vegetação do bioma Cerrado e que funcionam como importantes repositórios de 

biodiversidade ao servirem como corredores para fauna silvestre, pois fornecem água, 

alimentos e abrigo para os animais que as visitam rotineiramente. 

Os processos erosivos nos solos de Mata de Galeria são contidos pela 

presença da vegetação nativa e da serrapilheira. Uma camada radicular superficial se 

concentra entre os primeiros 30 (trinta) e 50 cm (cinqüenta centímetros) e estrutura o 

solo.  

7.4.2.2. Fauna 

A metodologia utilizada neste diagnóstico ambiental foi proposta por Sobrevilla 

& Bath (1992), sendo conhecida como Avaliação Ecológica Rápida (RAP). A escolha 

do método baseou-se em três fatores principais: a oportunidade de comparar os 

resultados deste diagnóstico com outros, que foram e estão sendo preparados, a 

disponibilidade de tempo, esforço de amostragem e a potencialidade analítica do 

método, que explora diferenças de habilidade de investigação de uma equipe de 

especialistas. Os indicadores escolhidos foram: o exame da paisagem, descrições das 

fitofisionomias (designadas como habitats de animais) e a análise dos registros de 

mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Todo levantamento faunístico foi feito sob a 

licença número 12 de 2006 GEREX/IBAMA.  

Herpetofauna 

Os anfíbios e os répteis foram observados e/ou coletados através de visitas 

diurnas e noturnas em pontos distintos. Quando fora de seu período de atividade (ex. 

vocalização e termorregulação), estes animais foram buscados ativamente em seus 

locais de abrigo (ex. troncos caídos, cupinzeiros e sob rochas). As observações 

noturnas foram realizadas utilizando-se lanternas de luz branca. A Figura 114 abaixo, 

mostra os pontos aonde foram realizadas as amostragens. 
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Figura 114 - Imagem da área de estudo indicando as áreas de coleta utilizadas para a 
herpetofauna. 

A identificação dos animais adultos foi realizada segundo bibliografia 

especializada e por comparação com indivíduos depositados em coleções, 

principalmente na Coleção Herpetológica da Universidade de Brasília. 

Por fim, entrevistou-se os moradores da região quanto a observação de 

espécies de anfíbios, quelônios, serpentes, lagartos e jacarés, de encontro comum ou 

ocasional, bem como os locais e os períodos onde os encontros ocorreram.  

Foram identificadas 10 espécies de répteis (sendo 3 espécies de lagartos, 2 de 

cágados e 6 de serpentes) e 7 espécies de anfíbios ao longo de 45 dias de 

amostragem. Considerando o esforço amostral, período de execução (Dezembro/2005 

e Janeiro/2006). É possível, que a fauna de lagartos e cobras tenha sofrido um grande 

declínio com a pressão antrópica, selecionando somente as espécies mais adaptáveis 

e generalistas. A destruição de abrigos, como cupinzeiros, e remoção de troncos e 

vegetação, bem como a presença de animais de estimação, como gatos, galinhas e 

cachorros, promovem a extinção de populações locais. 
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A lista de ocorrência das espécies representantes da herpetofauna na área 

Cana do Reino encontra-se no anexo I (Tabelas da Fauna) . 

Avifauna 

Foram realizados levantamentos de campo durante a estação seca (entre 29 

de agosto e 2 de setembro de 2005) e estação chuvosa (entre 19 de dezembro de 

2005 e 19 de janeiro de 2006), espacializados conforme a Figura 115. Os métodos 

utilizados consistiram de observações diretas com o auxílio de binóculos, 

reconhecimento auditivo, e gravação de vocalizações, além de alguns registros 

fotográficos (Bibby et al. 1992, Develey 2003). A técnica do “play-back” também foi 

utilizada no intuito de se identificar espécies presentes nas áreas, bem como 

gravações para posterior identificação comparativas com bancos de cantos de aves. 

 

Figura 115 - Imagem da área estudada e os pontos de amostragem para o levantamento de 
aves (de 1 a 17). A – Vicente Pires; B – Colônia Agrícola Cana do Reino e Flona; C – Jóquei 
Clube de Brasília; D – Águas Claras; E – Parque Nacional de Brasília. 

As observações foram realizadas no período da manhã entre 6:00 e 11:00h. e 

no período da tarde compreendido de 16:00 às 18:00h. Foram realizados, ainda ao 

longo do trabalho, censos noturnos para identificação de espécies de corujas, urutaus 
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e bacuraus, através de auxílio de lanternas e gravadores. Para cada espécie 

identificada foram anotados o tipo de registro (visual e/ou auditivo) e o habitat ao qual 

se encontrava associada (mata de galeria, cerrado, brejo, etc). 

Para verificar o grau de dependência das espécies de aves do DF a ambientes 

florestais, foram utilizadas as categorias de Silva (1995): 1- independentes; 2- 

semidependentes; 3- dependentes.  

A ordem sistemática e nomenclatura científica adotadas estão de acordo com o 

CBRO (2005). Para a identificação das espécies foram utilizados guias de campo, bem 

como livros de referência (Hilty e Tudor 1986, Ridgely e Tudor 1989, 1994, Sick 1997, 

De la Peña e Rumboll 2000, Souza 2004).  

Foram listadas 83 espécies em Cana do Reino. Destas, 8 espécies são 

endêmicas e 17 estão ameaçadas de extinção. No local, dentre as espécies 

observadas, 73,5% possuem hábitos campestres, 22,9% florestal, 12% aquáticas e 

2,4% ocorrem em regiões antropizadas. A lista de ocorrência das espécies 

representantes da avifauna na área Cana do Reino está apresentada no anexo I 

(Tabelas da Fauna). 

Mastofauna 

O levantamento da mastofauna foi realizado através de entrevistas, rondas, 

levantamento de dados secundários e capturas (licença nº 012/06 GEREX/IBAMA) e 

os pontos amostrados estão espacializados na Figura 116. 
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Figura 116 - Área da Poligonal de Vicente Pires. Pontos M1 a M4 - amostras em matas para 
mamíferos voadores; P1 a P5 - amostras para pequenos mamíferos tanto em áreas de mata 
como em áreas de cerrado. 

Os animais capturados foram identificados, sexados, medidos e 

individualizados através de marcação numérica. 

Alguns indivíduos foram coletados para compor material de referência para 

área amostrada e serão depositados na Coleção de Mamíferos da Universidade de 

Brasília (UnB). A lista de ocorrência das espécies representantes da mastofauna na 

área Cana do Reino segue no anexo I (Tabelas da Fauna). 

Foram registrados a presença do marsupial Didelphis albiventris (saruê) 

(Gurgel-Gonçalves et al., 2004) e há registros dos roedores Bolomys lasiurus (rato do 

mato), Oecomys bicolor (rato do mato), Calomys expulsus (rato do mato), Calomys 

tener (rato do mato), Oligoryzomys sp. (rato do mato) e Thalpomys sp. (rato do mato) 

(dados não publicados; Rodrigo Gurgel-Gonçalves comunicação pessoal) na área em 

estudo. 
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Por meio de entrevistas realizadas obteve-se o registro de Dasyprocta sp 

(cutia), Cavia aperea (preá), Gracilinanus agilis (Catita), Cerdocyon thous (Cachorro-

do-mato), Tapirus terrestris (anta) e Euphractus sexcinctus (tatu-peludo); porém não 

foram encontrados indícios que comprovassem a presença destas espécies na área. 

Obteve-se registro de Callithrix penicillata (mico-estrela), Hydrochoerus 

hydrochoeris (capivara), Cebus apella (macaco-prego), Mazama sp. (veado) e 

Didelphis albiventris (saruê) através de observação direta. 

Foi observada a presença de animais domésticos na Colônia Agrícola Cana do 

Reino. Bovinos e eqüinos criados de forma extensiva entram freqüentemente nos 

fragmentos contribuindo para a degradação da porção florestal, já que o pisoteio 

excessivo juntamente com o pastoreio de espécies nativas do sub-bosque e a 

introdução de plantas forrageiras, danifica consideravelmente esse estrato de 

vegetação (Vieira et al 2003 e Fiszon et al. 2003). Além do gado criado de forma 

extensiva, outros animais domésticos podem invadir e prejudicar a fauna dos 

fragmentos.  

Além dos efeitos devidos da presença física da criação de animais próximos 

aos fragmentos, deve-se considerar também os agentes contaminantes 

(estreptococos, coliformes fecais e outros) presentes nas fezes carreadas para os 

cursos de água, podendo contaminar outros animais, alimentos e o próprio homem 

(Fiszon et al. 2003).  

7.4.3. Conclusão 

Os estudos ambientais realizados na área Cana do Reino (Diagnóstico 

ambiental) não apontaram restrições, com exceção das áreas de preservação 

permanente, para realocação da população que hoje ocupa áreas de preservação 

permanente de Vicente Pires para a Colônia Agrícola Cana do Reino. O estudo 

ambiental assumiu como premissa: a) as Áreas de Preservação Permanente b) as 

exigências legais relativas à ocupação e parcelamento das áreas que margeiam as 

APP`s; c) desconstituição das edificações que ocupam as áreas de APP`s; d) 

declividade máxima admitida para as Unidade de Conservação de uso sustentável 

definido nas Normas de Edificação, Uso e Gabarito; e) atendimento aos requisitos 

mínimos previstos na Lei n 6.766/79; f) proposta de formação dos corredores 

ecológicos entre unidade de conservação federais e distritais. 
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Para tanto, é imprescindível que o atendimento às condicionantes ambientais 

seja cumprido de forma concisa pelo projeto urbanístico e que seja adequado e 

planejado segundo às restrições físico-ambientais e a existência das Áreas de 

Preservação Permanente, conforme o Item II do § 2o   da Lei N°. 4.771, de 15 de 

Setembro de 1965, que define as Áreas de Preservação Permanente – APP como 

áreas protegidas nos termos da lei cobertas ou não por vegetação nativa com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas. 
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