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1 MEIO ANTRÓPICO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

O diagnóstico do Meio Socioeconômico (Antrópico) apresenta a capacidade de suporte da 
estrutura urbana local face à realização do empreendimento, tendo em vista a qualidade 
socioambiental atual das áreas ocupadas e a ocupar e os impactos sobre sua estrutura 
socioeconômica e urbana. A descrição e análise dos fatores socioeconômicos e suas interações 
têm o objetivo de caracterizar a qualidade ambiental das Áreas de Influência e sua capacidade 
de suporte antes da implantação do empreendimento. 

A seguir, a definição das Áreas de Influência do Meio Socioeconômico a ser caracterizado 
ambientalmente. 

1.2 ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ANTRÓPICO 

A delimitação das áreas de influência do Parcelamento de Solo Urbano Greenville, localizado na 
Fazenda Santa Bárbara, DF-140, Região Administrativa Jardim Botânico (RA XXVII), Distrito 
Federal, abrange o conjunto do território sujeito ao impacto direto e/ou indireto do 
empreendimento, conforme observado no Termo de Referência (TR) para a elaboração do 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), em cumprimento 
à legislação em vigor, em especial as Resoluções CONAMA ns°.001/86 e 237/97, Lei Orgânica do 
Distrito Federal, Lei Complementar nº 41/1989, Lei Distrital nº 1.869/1998 e atualizações no 
âmbito do Distrito Federal para o licenciamento prévio para implantação de parcelamento de 
solo urbano.  

A gleba do Parcelamento de Solo Urbano Greenville perfaz 170 ha e propõe-se a divisão em 26 
lotes para habitação multifamiliar. De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial 
do Distrito Federal - PDOT/DF (Lei Complementar Distrital nº 803, de 25 de abril de 2009, 
atualizada pela Lei Complementar Distrital nº 854, de 15 de outubro de 2012), a área se insere 
em Zona Urbana de Expansão e Qualificação (ZUEQ). De acordo com o Mapa Hidrográfico do DF 
de 2016, o empreendimento se encontra na Unidade Hidrográfica do Ribeirão Santana, na Bacia 
Hidrográfica do Rio São Bartolomeu e Região Hidrográfica do Paraná. Conforme Mapa Ambiental 
do Distrito Federal, a poligonal do empreendimento está inserida em Zona de Uso Sustentável - 
ZUS da Área de Proteção Ambiental - APA do Planalto Central. No raio de 3km encontra-se o 
Parque Salto Tororó. Além disso, a poligonal da gleba incide em área do Conector Ambiental 
Santana. 

Assim sendo, definiu-se a Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área 
de Influência Indireta (AII) referentes ao projeto de Parcelamento de Solo Urbano Greenville 
relativas ao Meio Antrópico onde está situado o empreendimento e sua área de entorno. 

A Figura 1.1 apresenta a localização do Parcelamento de Solo Urbano Greenville. Os limites 
estabelecidos para a ADA, AID e AII serão caracterizados e representados em seguida. 
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Figura 1.1: Localização do Parcelamento de Solo Urbano Greenville. 

1.2.1 Área Diretamente Afetada (ADA) 

A ADA é entendida como a área que sofre a ação direta do planejamento, da implantação e da 
operação do empreendimento, incluindo as áreas de apoio, sendo a área que apresentará as 
consequências mais significativas dos impactos diretos.  

Como Área Diretamente Afetada (ADA) estabeleceu-se a poligonal que sofrerá interferência 
direta pela implantação do Parcelamento de Solo Urbano Greenville, sendo ela todo terreno que 
comportará as infraestruturas e unidades habitacionais do empreendimento de modo a 
incorporar as áreas edificáveis onde ocorrem com maior intensidade as dinâmicas sociais, como 
pode ser visto na Figura 1.2. 
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Figura 1.2: Área Diretamente Afetada (ADA) do Meio Socioeconômico. 

1.2.2 Área de Influência Indireta (AID) 

A AID equivale à área que sofre os impactos diretos do empreendimento, que engloba a ADA e 
está relacionada às suas proximidades, sendo afetada ou afetando os processos que ocorrem na 
ADA.  

A AID (Figura 1.3) foi delimitada como sendo a Região Administrativa do Jardim Botânico (RA 
XXVII) devido à probabilidade da ocorrência de impactos diretos em relação ao planejamento, à 
instalação e à operação do Parcelamento de Solo Urbano Greenville, no que tange à oferta de 
serviços (comércio, lazer, saúde, educação, segurança, transporte, etc.), mobilidade urbana e 
infraestrutura.  
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Figura 1.3: Área de Influência Direta (AID) do Meio Socioeconômico. 

1.2.3 Área de Influência Indireta (AII) 

A AII é a região potencialmente sujeita aos impactos indiretos do empreendimento, englobando 
as demais áreas de influência. Assim, no que tange à definição da AII (Figura 1.4), foram 
determinadas as Regiões Administrativas (RAs) do Distrito Federal (DF) limítrofes à área de 
implantação do empreendimento, além da RA Jardim Botânico, onde está localizado o projeto 
de Parcelamento de Solo Urbano Greenville, quais sejam:  

• Região Administrativa Jardim Botânico – RA XXVII. 

• Região Administrativa Lago Sul – RA XVI; 

• Região Administrativa São Sebastião – RA XIV; 

• Região Administrativa Paranoá – RA VII. 

As RAs do entorno do empreendimento em tela conformam realidade social específica em 
relação às dinâmicas e interações, considerando as diferentes formas de apropriação do meio 
pela população e tendo em vista valores e hábitos sociais, culturais e econômicos. O estudo de 
caracterização a partir do conjunto das RAs proporciona, portanto, a caracterização política, 
administrativa e das condições de infraestrutura do contexto local em que se insere a área de 
abrangência do empreendimento. 
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Figura 1.4: Área de Influência Indireta (AII) do Meio Socioeconômico. 

1.3 METODOLOGIA 

A seguir serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados no levantamento de 
dados secundários, coletados a partir de registros de fontes oficiais, e nos levantamentos de 
dados e informações obtidas de fontes primárias, coletadas in loco e por meio de aplicativos de 
videoconferência, por ocasião da pesquisa de campo realizada por equipe da empresa 
PROGEPLAN Engenharia e Meio Ambiente. A equipe, que ficou em campo in loco durante os dias 
16 a 19 de agosto e 26 de agosto (exclusivamente para a entrevista com o Administrador Geral 
da RA Jardim Botânico), foi composta por uma socióloga, uma antropóloga e um biólogo.  

As diretrizes básicas idealizadas para a composição do estudo socioeconômico centraram-se em 
documentos oficiais do Brasil, cujas políticas urbanas e de conservação ambiental estão 
representadas pela Lei do Estatuto das Cidades (Lei Nº 10.257/2001), pelo Novo Código Florestal 
(Lei Nº 12.651/12 e suas alterações) e pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Nº 
6.938/1981). 

1.3.1 Procedimentos de levantamento de dados secundários 

O presente item apresenta o diagnóstico do Meio Antrópico das Áreas de Influência adotadas 
para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA), referente ao Projeto de Parcelamento de Solo Urbano Greenville, localizado na 
Fazenda Santa Bárbara, DF-140, Região Administrativa Jardim Botânico, Distrito Federal. Para a 
elaboração do presente estudo foi necessário o cumprimento de três etapas fundamentais, a 
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saber: a análise da correspondência territorial, a definição do plano tabular e a organização das 
bases de dados socioeconômicos. 

A primeira etapa consistiu na análise da correspondência territorial, tendo em vista que para a 
utilização de dados do Distrito Federal deve-se considerar a base territorial no ano de referência 
da informação utilizada. Ao longo dos anos novas Regiões Administrativas são criadas a partir de 
desmembramentos e emancipações, estas que podem ser de um ou mais RA de origem.  

Atualmente, o Distrito Federal é dividido em 33 regiões administrativas, cujos limites físicos 
definem a jurisdição da ação governamental para fins de descentralização administrativa e 
coordenação dos serviços públicos. As informações mais recentes levantadas pela Pesquisa 
Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) são de 2018, quando eram contabilizadas 31 Regiões 
Administrativas do Distrito Federal. Como o perfil socioeconômico dos moradores e das 
condições de moradias da AID e da AII foi elaborado principalmente a partir dos dados da PDAD 
2018 em comparação com os dados levantados nas PDADs anteriores, tornou-se necessário o 
cumprimento da análise da evolução territorial, tendo em vista que para a utilização de dados 
das RAs do DF deve-se considerar a base territorial no ano de referência da informação utilizada. 
Como resultado, verificou-se que as RAs da AID foram criadas entre 1964 e 2004.  

O diagnóstico do Meio Antrópico reúne diferentes fontes de informação, dados e indicadores 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, por meio das bases dos 
Censos Demográficos e Agropecuário e da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar – PNAD; 
Contagens Populacionais; estudos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 
PNUD, mais especificamente dados do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD/IPEA) 
e do Acompanhamento Municipal dos Objetivos do Milênio – ODM; estatísticas do Ministério da 
Saúde, da Cidadania e da Educação,  do Trabalho (PDET/RAIS), do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Censo Escolar e Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB). 

A caracterização das Regiões Administrativas do Distrito Federal que compõem a Área de 
Influência Direta (AID) e a Área de Influência Indireta (AII) deste estudo, visando conhecer com 
mais detalhes e analisar os aspectos urbanos e ambientais dessas unidades territoriais, foi 
realizada com base em dados socioeconômicos gerados pela Pesquisa Distrital por Amostra de 
Domicílios (PDAD), elaborada pela CODEPLAN, e outras informações produzidas por outros 
órgãos e autarquias do Governo do Distrito Federal (GDF), tais como as divulgadas pela 
NOVACAP, as Secretarias de Educação, de Saúde, de Desenvolvimento Urbano e Habitação 
(SEDUH), da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), da Companhia 
Energética de Brasília (CEB), da Agência Nacional de Água (ANA), do Serviço de Limpeza Urbana 
do Distrito Federal (SLU) e a Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do 
Distrito Federal (ADASA), além do Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal e do 
Anuário do Distrito Federal. Foi também consultado o Plano Diretor de Ordenamento Territorial 
do Distrito Federal (PDOT), instituído pela Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009 e 
atualizado por meio da Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012. 

O Plano Diretor, nos termos dados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade, é peça 
chave para o enfrentamento da desigualdade socio-territorial, quando elaborado e 
implementado de forma eficaz. É um processo dinâmico e uma ferramenta útil para planejar o 
futuro da cidade. No Distrito Federal, este instrumento tem como função ordenar o crescimento 
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da cidade, na medida em que reconhece as áreas com aptidão à urbanização a partir de 
características como potencial de adensamento, necessidade de preservação ambiental e 
suscetibilidade a desastres naturais. Também deve ser capaz de orientar a aplicação dos recursos 
públicos, de modo a priorizar investimentos estruturantes. Para melhor ordenamento e gestão 
do território, o PDOT estabelece sete Unidades de Planejamento Territorial (UPT). Estas 
constituem subdivisões territoriais que agregam Regiões Administrativas (RAs) contíguas. 

A Região Administrativa Lago Sul – RA XVI está inserida na Unidade de Planejamento Territorial 
Central Adjacente 1 (UPT Central Adjacente 1), também composta pelas RA do Lago Norte, do 
Varjão e do Park Way (Figura 1.15). Já as Regiões Administrativas Jardim Botânico – RA XXVII, São 
Sebastião – RA XIV e Paranoá – RA VII estão inseridas na Unidade de Planejamento Territorial 
Leste (UPT Leste), que também agrega a RA do Itapoã (Figura 1.14).  

A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) foi iniciada em 2004 pela Companhia de 
Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) e, desde seu início, foram realizadas cinco edições 
(2004, 2011, 2013, 2015 e 2018). Trata-se de uma pesquisa por amostra de domicílios urbanos, 
selecionados mediante critério aleatório probabilístico, de forma a garantir representatividade 
estatística para cada uma das Regiões Administrativas do Distrito Federal. A pesquisa tem como 
objetivo conhecer a situação socioeconômica, demográfica, de migração, da condição social e 
econômica da população urbana residente, além das características do domicílio e das condições 
de infraestrutura urbana, entre outras informações. Desse modo, as análises da população foram 
realizadas, principalmente, por meio das PDADs, possibilitando uma série histórica para os dados 
da dinâmica populacional das áreas de influência do empreendimento. 

1.3.2 Procedimentos de levantamento de dados primários 

Os procedimentos de levantamento em fontes primárias valeram-se de entrevistas populacionais 
e institucionais, com a utilização de questionário semiestruturado e padronizados (Apêndice II). 
Com este procedimento buscou-se quantificar a ocorrência de situações ou caracterizar os 
públicos de interesse para a pesquisa, bem como mediar a resposta destes públicos, em termos 
de opinião, percepção e posicionamento frente ao empreendimento Parcelamento de Solo 
Urbano Greenville. Os instrumentos de pesquisa contaram com registro de respostas 
espontâneas, ou seja, questões abertas, e alternativas previamente definidas (questões 
fechadas). Os questionários foram preenchidos com mediação de entrevistadora, que 
selecionou, qualificou e formulou os questionamentos a cada entrevistada/o de forma 
padronizada, seguindo a mesma ordem e com os mesmos cuidados metodológicos para todas/os 
as/os entrevistadas/os.  

Para alcançar maior homogeneidade na coleta de dados, a entrevista populacional teve como 
público de interesse a população residente tanto no entorno imediato à área prevista para o 
Parcelamento de Solo Greenville, especialmente no Núcleo Rural Barreiros, quanto nos 
condomínios que margeiam a DF-140. Em escritório, via imagens de satélite, identificou-se com 
ponto a edificação no interior da poligonal do empreendimento, a saber, a Fazenda Santa Luzia 
(Foto 1.38 e Foto 1.39). Esse ponto foi verificado em campo e todas as entrevistas foram 
realizadas de acordo com a disponibilidade da população. 

Em decorrência das indicações de isolamento social e restrição de circulação devido à COVID-19, 
o contato com alguns entrevistados/as se deu de forma on-line por áudio e/ou vídeo através de 
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plataformas virtuais de comunicação que permitem a gravação. Ao todo, foram realizadas 10 
entrevistas, sendo quatro com moradores de outros condomínios da região, circunvizinhas à área 
do empreendimento; uma ocorreu com familiar do caseiro da Fazenda Greenville, que na ocasião 
da entrevista residia no interior da poligonal do empreendimento; quatro entrevistas com 
moradores do Bairro Barreiros, destas 2 entrevistados mantém estabelecimentos comerciais; e 
uma com o Administrador Regional do Jardim Botânico, onde está localizado o empreendimento 
e definida como Área de Influência Direta (Tabela 1.1).  

Os resultados das entrevistas serão apresentados de forma detalhada ao longo do estudo e mais 
especificamente no item 1.8. 

Tabela 1.1 Entrevistas realizadas em campo (2021). 

Público Descrição Data Idade Naturalidade 
Tempo de 
Residência 
na Região 

Moradora 
Condomínio Santa 

Mônica 
18/08/21 56 anos 

Rio Grande do 
Sul 

3 anos 

Morador 
Condomínio Santa 

Bárbara 
18/08/21 46 anos Distrito Federal 3 anos 

Moradora 
Condomínio Santa 

Bárbara 
18/08/21 39 anos Minas Gerais 3 anos 

Moradora 
Condomínio Privê 

Lago Sul 
19/08/21 54 anos Distrito Federal 4 anos 

Morador e 
Comerciante 

Chácara Bezerra, 
Núcleo Rural Barreiros 

18/08/21 49 anos Maranhão 45 anos 

Morador e 
Comerciante 

Chácara 127 e dono 
do quiosque “Quero-
Quero”, Núcleo Rural 

Barreiros 

16/08/21 29 anos Distrito Federal 29 anos 

Moradora 
Chácara 5, lote 2, 

Núcleo Rural Barreiros 
16/08/21 34 anos Distrito Federal 34 anos 

Morador 
Chácara 5, lote 3, 

Núcleo Rural Barreiros 
16/08/21 24 anos Distrito Federal 4 anos 

Moradora Fazenda Santa Luzia 18/08/21 - Bahia 25 anos 

Diretor da 
Escola CEF 

Jataí, Km 11, 
Rodovia Diogo 

Machado 

Levantamento 
institucional - 

Educação 
16/08/21 37 anos Minas Gerais 4 anos 

Administrador 
da RA Jd. 
Botânico 

Levantamento 
institucional 

26/08/21 - - - 

Fonte: PROGEPLAN, 2021.  

Complementarmente às entrevistas, foram realizados registros de campo com fotografias e 
anotações as quais, após análise da sua relevância, contribuíram para a identificação de padrões 
de comportamento, locais de interesse e descrição emblemática de situações decorrentes e 
comuns às áreas de influência. 
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Quanto aos materiais e equipamentos utilizados no levantamento de campo in loco destacam-se 
os seguintes: formulários de questionários para registro de respostas; aplicativo para registro de 
localização (GPS); equipamento digital de fotografia e gravador de áudio. 

Da Foto 1.1 à Foto 1.4 podem ser observados alguns registros da atividade de campo. 

  
Foto 1.1: Aplicação de questionário 

semiestruturado com morador e 
comerciante local (Núcleo Rural Barreiros). 

Foto 1.2: Aplicação de questionário 
semiestruturado com moradora do 

Condomínio Santa Bárbara. 

  
Foto 1.3: Aplicação de questionário 

semiestruturado com morador e 
comerciante local (Núcleo Rural Barreiros). 

Foto 1.4: Aplicação de questionário 
semiestruturado com população local do 

Núcleo Rural Barreiros. 

1.3.3 Procedimentos relativos às comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas 

No que concerne às comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, a referência utilizada 
para inclusão neste estudo são os parâmetros definidos na Portaria Interministerial nº 060, de 
24 de março de 2015, que estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação 
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), da Fundação Cultural Palmares-FCP, do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Ministério da Saúde nos processos de 
licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A portaria indica a necessidade de estudos específicos 
referentes à interferência da atividade ou empreendimento em terra indígena, quilombola, em 
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bens culturais acautelados e em municípios pertencentes às áreas de risco ou endêmicas para 
malária, respeitados os limites descritos na Tabela 1.2. 

Tabela 1.2: Distância em quilômetros por tipo de empreendimento. 

Tipologia 
Distância (Km) 

Amazônia Legal Demais Regiões 

Empreendimentos Lineares (exceto rodovias) 

Ferrovias 10 km 5 km 

Dutos 5 km 3 km 

Linhas de transmissão 8 km 5 km 

Rodovias 

Rodovias 40 km 10 km 

Empreendimentos pontuais 

Empreendimentos Pontuais (portos, mineração 
e termoelétricas): 

10 km 8 km 

Aproveitamentos Hidrelétricos (UHEs e PCHs): 

40 km 15 km 

Ou Área de contribuição 
direta ou reservatório 
acrescido de 20 km a 

jusante 

Ou Área de 
contribuição direta ou 
reservatório acrescido 

de 20 km a jusante 

Fonte: Anexo I da Portaria Interministerial nº 060, de 24 de março de 2015. 

Conforme orientações da referida portaria, são consideradas terras indígenas as áreas ocupadas 
por povos indígenas, cujo relatório circunstanciado de identificação e delimitação tenha sido 
aprovado por portaria da FUNAI, publicada no Diário Oficial da União, ou áreas que tenham sido 
objeto de portaria de interdição expedida pela FUNAI em razão da localização de índios isolados. 

Como território quilombola, são consideradas as áreas ocupadas por remanescentes das 
comunidades dos quilombos, que tenham sido reconhecidas pelo Relatório Técnico de 
Identificação e Delimitação-RTID, devidamente publicado. Não fazem parte da área de estudo do 
empreendimento terras indígenas e territórios quilombolas, conforme será discutido no item 
1.6.2 deste estudo.  

1.4 DINÂMICA POPULACIONAL 

1.4.1 Contexto Regional 

A caracterização do contexto regional da área de instalação do empreendimento tem por 
objetivo ampliar e aprofundar o conhecimento sobre a área onde está planejada a instalação do 
Parcelamento de Solo Urbano Greenville. Esta análise foi dividida em três partes, a saber: 
localização e divisão territorial do Distrito Federal; formação sócio espacial e vetores de expansão 
da cidade; e histórico da ocupação do território.  

1.4.1.1 Localização e divisão territorial do Distrito Federal 

O Distrito Federal está localizado na região Centro-Oeste do Brasil e possui uma área de 5.789,16 
km², equivalente a 0,06% do território nacional. Seus limites são: ao norte com os municípios de 
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Planaltina de Goiás, Padre Bernardo e Formosa; ao sul com Santo Antônio do Descoberto, Novo 
Gama, Luziânia, Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás de Goiás e Cristalina, todos do Estado de 
Goiás; a leste com o município de Cabeceira Grande, pertencente ao estado de Minas Gerais e 
Formosa pertencente ao estado de Goiás; e a oeste com os municípios de Águas Lindas, Santo 
Antônio do Descoberto e Padre Bernardo pertencentes ao estado de Goiás. 

A cidade surgiu a partir da concepção de integrar e modernizar o Brasil, onde a criação da nova 
capital permitiria que a expansão do desenvolvimento, antes restrito ao litoral, fosse direcionada 
ao restante do país. Na região, antes da transferência da capital, já existiam os núcleos urbanos 
Planaltina e Brazlândia, criados em 1859 e 1933, respectivamente. Durante a construção de 
Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960, novos núcleos habitacionais foram criados para 
abrigar os trabalhadores. Em 1956, foi criada a Cidade Livre, posteriormente denominada Núcleo 
Bandeirante. A Vila Paranoá era um acampamento de trabalhadores, que vieram construir a 
Barragem do Lago Paranoá, em 1957, e ali permaneceram. A cidade de Taguatinga foi criada em 
1958, para abrigar os trabalhadores que chegavam para as obras da capital. O Cruzeiro foi 
fundado em 1959, para alojar funcionários públicos transferidos para Brasília. O Gama foi 
inaugurado em 1960, para acomodar as famílias de trabalhadores transferidas do Plano Piloto, 
assim como Sobradinho, também fundado em 1960.  

Para facilitar a administração dessas localidades, o Distrito Federal foi divido em Regiões 
Administrativas (RAs), por meio da Lei Federal 4.545/1964, com o intuito de descentralizar e 
melhorar a coordenação dos serviços de natureza local. Cada RA possui um administrador 
regional, indicado pelo governador do Distrito Federal. Em 1964 havia oito RAs, que foram 
subdivididas de acordo com o desenvolvimento da ocupação urbana do Distrito Federal. A Lei 
Distrital 5.161/2013 estabelece critérios para a criação de novas RAs, sendo um deles a existência 
de população mínima de 20 mil habitantes.  

Atualmente, existem 33 RAs oficialmente delimitadas pela Lei Complementar nº 958, de 20 de 
dezembro de 2020, que define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal: 
Plano Piloto, Gama, Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo 
Bandeirante, Ceilândia, Guará, Cruzeiro, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das 
Emas, Lago Sul, Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Águas Claras, Riacho Fundo II, 
Sudoeste/Octogonal, Varjão, Park Way, SCIA/Estrutural, Sobradinho II, Jardim Botânico, Itapoã, 
SIA, Vicente Pires, Fercal, Sol Nascente/Pôr do Sol e Arniqueira (Tabela 1.3, Figura 1.5 e Figura 
1.6). 

Tabela 1.3: Divisão Territorial e Administrativa do Distrito Federal (2021). 

N° das 
Ras 

Regiões 

Administrativas 

Lei de 

Criação 

N° das 
Ras 

Regiões 

Administrativas 

Lei de 

Criação 

RA-I Plano Piloto 
Lei 4.545 de 
10/12/1964 

RA-XVIII Lago Norte 
Lei 641 de 

10/01/1994 

RA-II Gama 
Lei 4.545 de 
10/12/1964 

RA-XIX Candangolândia 
Lei 658 de 

27/01/1994 

RA-III Taguatinga 
Lei 4.545 de 
10/12/1964 

RA-XX Águas Claras 
Lei 3.153 de 
06/05/2003 
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N° das 
Ras 

Regiões 

Administrativas 

Lei de 

Criação 

N° das 
Ras 

Regiões 

Administrativas 

Lei de 

Criação 

RA-IV Brazlândia 
Lei 4.545 de 
10/12/1964 

RA-XXI Riacho Fundo II 
Lei 3.153 de 
06/05/2003 

RA-V Sobradinho 
Lei 4.545 de 
10/12/1964 

RA-XXII Sudoeste/Octogonal 
Lei 3.153 de 
06/05/2003 

RA-VI Planaltina 
Lei 4.545 de 
10/12/1964 

RA-XXIII Varjão 
Lei 3.153 de 
06/05/2003 

RA-VII Paranoá 
Lei 4.545 de 
10/12/1964 

RA-XXIV Park Way 
Lei 3.255 de 
29/12/2003 

RA-VIII Núcleo Band. 
Lei 049 de 

25/10/1989 
RA-XXV SCIA 

Lei 3.315 de 
27/01/2004 

RA-IX Ceilândia 
Lei 049 de 

25/10/1989 
RA-XXVI Sobradinho II 

Lei 3.315 de 
27/01/2004 

RA-X Guará 
Lei 049 de 

25/10/1989 
RA-XXVII Jardim Botânico 

Lei 3.435 de 
31/08/2004 

RA-XI Cruzeiro 
Lei 049 de 

25/10/1989 
RA-XVIII Itapoã 

Lei 3.527 de 
03/01/2005 

RA-XII Samambaia 
Lei 049 de 

25/10/1989 
RA XXIX SIA 

Lei 3.618 de 
14/07/2005 

RA-XIII Santa Maria 
Lei 348 de 
4/11/1992 

RA XXX Vicente Pires 
Lei 4.327 de 
26/05/2009 

RA-XIV São Sebastião 
Lei 705 de 

10/05/1994 
RA XXXI Fercal 

Lei 685 de 
14/12/2011 

RA-XV 
Recanto das 

Emas 
Lei 510 de 

28/07/1993 
RA XXXII 

Sol Nascente e Pôr do 
Sol 

Lei 6.359 de 
14/08/2019. 

RA-XVI Lago Sul 
Lei 643 de 

10/01/1994 
RA XXXIII Arniqueira 

Lei 6.391 de 
30/09/2019. 

RA-XVII Riacho Fundo 
Lei 620 de 

15/12/1993 
- - - 

Fonte: Secretaria de Estado do Governo do Distrito Federal. SEGOV, 2021. Disponível em: 
https://segov.df.gov.br/category/administracoes-regionais/  
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Figura 1.5: Evolução das Regiões Administrativas do Distrito Federal (2019). Fonte: Atlas do 

Distrito Federal, CODEPLAN, 2020.  
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Figura 1.6: Regiões Administrativas (RAs) do Distrito Federal (2020). Fonte: Atlas do Distrito 

Federal, CODEPLAN, 2020. 

Diante da necessidade de organização e planejamento integrado da região que se configurou 
com a transferência da capital para o hoje território do Distrito Federal e de acordo com o 
previsto na Constituição Federal de 1988 (Artigos 21, 43 e 48), que prevê a criação de Regiões 
Integradas de Desenvolvimento quando houver a formação de aglomerações urbanas 
envolvendo duas ou mais unidades federativas, a Região Integrada de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) foi criada pela Lei Complementar n° 94/1998, 
regulamentada pelo Decreto n° 7.469/2011 e ampliada pela Lei Complementar n° 163/2018. A 
RIDE-DF é composta pelo Distrito Federal, três municípios do estado de Minas Gerais e 30 
municípios do estado de Goiás (Figura 1.7). Uma RIDE é constituída a partir do agrupamento de 
dois ou mais municípios, envolvendo duas ou mais unidades da Federação instituídas por lei 
complementar federal, com o objetivo de articular e harmonizar as ações administrativas da 
União, dos estados e dos municípios. No caso da RIDE-DF, o maior objetivo na sua criação foi 
realizar o planejamento conjunto de serviços públicos comuns a esses entes federados, em 
especial infraestrutura e geração de empregos. 

A RIDE-DF é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, 
Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, 
Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, 
Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, 
Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso 
de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e 
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Unaí, no Estado de Minas Gerais. Algumas das sedes desses Municípios estão distantes até 310 
km do Plano Piloto.  

O Estatuto da Metrópole (Lei n° 13.089/2015) define área metropolitana como a “representação 
da expansão contínua da malha urbana da metrópole, conurbada pela integração dos sistemas 
viários, abrangendo, especialmente, áreas habitacionais, de serviços e industriais com a presença 
de deslocamentos pendulares no território”. A área metropolitana de Brasília (AMB) foi definida 
pela Codeplan na Nota Técnica n° 01/2014 com o objetivo de: a) “fundamentar a existência de 
uma dinâmica metropolitana, revelada em estudos anteriores (UnB, Codeplan, IBGE), entre 
Brasília e os municípios goianos próximos, visando estabelecer o conceito de Espaço 
Metropolitano de Brasília (AMB); b) estabelecer critérios para classificação de municípios em 
metropolitanos com base em estudos já realizados pela Codeplan e pelo IBGE; c) propor o 
reconhecimento do Espaço Metropolitano, como escala de planejamento metropolitano, dentro 
da RIDE/DF e Entorno; d) relacionar a AMB com a área ampliada do DF, proposta no estudo 
divulgado pelo IBGE/2013 - Divisão urbano-regional; e) indicar os parâmetros para delimitação 
desse espaço; f) traçar os caminhos para que ela seja viabilizada sob o ponto de vista geopolítico, 
administrativo e econômico de tal modo que possibilite os propósitos de desenvolvimento do 
conjunto urbano com equidade social”. A AMB é formada pelo Distrito Federal e sua periferia 
metropolitana, constituída por 12 municípios circunvizinhos (também integrantes da RIDE-DF) 
que possuem fluxos e relações de natureza metropolitana com o Distrito Federal (Figura 1.8). 

A Área Metropolitana de Brasília (AMB) é delimitada pelo DF mais 12 Municípios que conformam 
o seu colar metropolitano: Luziânia, Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Cidade Ocidental, Santo 
Antônio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás, Planaltina, Formosa, Padre Bernardo, Alexânia, 
Cristalina e Cocalzinho. Segundo os dados do CENSO Demográfico 2010 (IBGE), o total de 
habitantes da RIDE-DF é de 3.910.024 e da AMB 3.548.438, distribuídos conforme apresentado 
na Tabela 1.4.   

Tabela 1.4: População da RIDE-DF e da Área Metropolitana de Brasília residente em áreas 
urbanas e rurais, por decênio (2010). 

Divisão Territorial 
Número de 
Municípios 

Número de 
Habitantes 

População 
Urbana 

População 
Rural 

Ride-DF 34 3.910.024 3.645.089 265.735 

Área Metropolitana de Brasília (Amb) 13 3.548.438 3.376.502 171.936 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE.   
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Figura 1.7: Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno – RIDE-DF. 
Fonte: Atlas do Distrito Federal, CODEPLAN, 2020. 
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Figura 1.8: Área Metropolitana de Brasília – AMB. Fonte: Atlas do Distrito Federal, CODEPLAN, 
2020. 

1.4.1.2 Formação Sócio Espacial e Vetores de Expansão da Cidade 

A formação sócio espacial da área em estudo está diretamente vinculada à construção da cidade 
de Brasília, ainda na década de 1950. Com o intuito de promover o povoamento e o 
desenvolvimento da região Centro-Oeste do país, o então presidente da república Juscelino 
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Kubitschek iniciou o processo de transferência da sede do Governo Federal para o centro do 
estado de Goiás. 

Assim, uma nova cidade foi planejada e construída num local praticamente inexplorado (Foto 1.1 
e Foto 1.2), cuja inauguração redirecionou o povoamento e a infraestrutura para o centro do 
país, que até então estavam concentrados no eixo Rio - São Paulo. 

  

Foto 1.5: Fotografias antigas da construção 
de Brasília. Fonte: CHISTOFERM. Blog, 2012. 

Foto 1.6: Fotografias antigas da construção 
de Brasília. Fonte: CHISTOFERM. Blog, 2012. 

Na época, o projeto aprovado foi estruturado para atender a uma população de 600 mil 
habitantes, ao final de 2000. Contudo, as correntes migratórias, rurais e urbanas, multiplicaram 
esse número, formando uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes no ano 
de 2000 e, de acordo com o último CENSO, realizado em 2010, 2.570.160 pessoas (IBGE), sendo 
2.482.210 residente em áreas urbanas e 87.950 em áreas rurais. A densidade demográfica do 
Distrito Federal ocupa o 20º lugar do país, com 444,66 hab/km² e, segundo estimativas, a 
população atual é de 3.094.325 pessoas.  

O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, mas até 1950 o país ainda era 
predominantemente rural (Figura 1.9). A intensificação da industrialização foi um dos principais 
fatores para o deslocamento da população das áreas rurais em direção às cidades. A partir de 
1960, mais da metade dos brasileiros já se encontrava em áreas urbanas, principalmente nos 
estados do Sudeste. 
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Figura 1.9: Proporção da população brasileira residente em áreas urbanas e rurais (%), por 
decênio (1950-2010). Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1950-2010. 

Como pode ser visto na Tabela 1.5, a população urbana do Distrito Federal e do Brasil já era 
majoritária desde a década de 1990, representando 94,68% e 75,59% da população total, 
respectivamente. No entanto, ao contrário da tendência observada no país, no DF a população 
rural registrou crescimento absoluto entre os anos 1991 e 2000, permanecendo 4,37% da 
população total de 1991 a 2000. No Brasil, no mesmo período, a população rural foi de 24,40%, 
em 1991, para 18,75% no ano 2000. Entre 2000 e 2010, a população rural no DF passou a 
representar 3,42% da população total. No Brasil, 15,64%. Dessa forma, enquanto a população 
urbana e total do DF cresce, a rural tem se mantido nas mesmas proporções (Figura 1.10).  

Tabela 1.5: Processo de urbanização do Distrito Federal e Brasil (1991, 2000 e 2010). 

Território 
1991 2000 2010 

Total Rural Urbana Total Rural Urbana Total Rural Urbana 

Distrito 
Federal 

1.601.09
4 

85.205 
1.515.88

9 
2.051.14

6 
89.647 

1.961.49
9 

2.570.16
0 

87.950 
2.482.21

0 

Brasil 
146.825.

475 
35.834.

485 
110.990.

990 
169.798.

885 
31.844.

926 
137.953.

959 
190.755.

799 
29.830.

007 
160.925.

792 

Elaboração: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2020. 

Fontes: dados do IBGE e de registros administrativos, conforme especificados nos metadados 
disponíveis em: http://atlasbrasil.org.br/acervo/biblioteca. 
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Figura 1.10: Crescimento populacional do Distrito Federal em áreas urbanas e rurais, por 
decênios (1991, 2000 e 2010). Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

O fenômeno da migração tem alta representatividade no Distrito Federal com registros de 
diversas iniciativas para incrementar a população local. A migração é o movimento de pessoas 
para longe do seu local de residência habitual por meio de uma fronteira internacional ou dentro 
de um estado (CODEPLAN, 2021). O migrante é aquele/a que se afasta do seu local de residência 
habitual temporariamente, ou permanentemente, por diversos motivos (IOM, 2019). As pessoas 
migram para se adaptar, escapar de dificuldades, desastres, ou em busca de oportunidades 
melhores em outro local (UNFPA, 2013). Os deslocamentos espaciais associados à mobilidade 
social envolvem tanto os fluxos migratório intercontinentais, quanto os deslocamentos 
cotidianos na própria cidade (MARANDOLA JR, 2011). 

Conforme o processo de desenvolvimento de Brasília, distintos públicos foram sendo atraídos à 
cidade tendo como principais fatores potencializadores deste fenômeno a carência de mão de 
obra especializada, a disponibilidade de serviços públicos, políticas sociais nas áreas mais 
dinâmicas, incentivos de políticos como doações de lotes e boa remuneração salarial em relação 
a outros locais do país. Num primeiro momento, por volta de 1950, famílias nordestinas 
destinaram-se à nova capital do país para trabalhar na construção civil. O ambiente era inóspito 
e os “candangos”, como eram comumente conhecidos, enfrentavam diversos problemas 
relacionados à habitação, segurança, infraestrutura precária, além de acidentes fatais nos 
canteiros de obras (Foto 1.7 e Foto 1.8). 
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Foto 1.7: Operários (Candangos) 
trabalhando na construção de Brasília. 

Fonte: Revista Veja. Editora Abril (online). 

 

Foto 1.8: Operários (Candangos) 
trabalhando na construção de Brasília. 

Fonte: THOMÉ. Blog, 2012. 

Após a inauguração da cidade, as obras continuaram por muito tempo e em ritmo acelerado, pois 
havia a necessidade de construção das cidades-satélites, atuais Regiões Administrativas. Na 
época, inúmeras ocupações populares compostas por barracos de madeira em áreas próximas 
ao Plano Piloto (núcleo original da cidade), eram sistematicamente transferidas para áreas mais 
distantes, além da Estrada Parque Contorno - EPCT. Este é o início das histórias de Taguatinga, 
Gama, Sobradinho. 

Na década de 1970, cidades como Gama, Taguatinga, Candangolândia e Núcleo Bandeirante 
foram erguidas para abrigar trabalhadores que pretendiam fixar-se na capital, bem como atender 
a população de baixa renda que estava deslocando-se para Brasília. A região do Entorno de 
Brasília começou a sofrer um processo de parcelamento do solo para fins urbanos, mas sem 
ocorrer uma expansão significativa de sua população. A segunda leva de pessoas atraídas para 
Brasília, a partir de 1970, correspondia a uma mão de obra mais especializada para atender o 
comércio e serviços locais, assim como para compor o quadro técnico e administrativo do serviço 
público. Estes profissionais eram originários, sobretudo, das regiões sul e sudestes, onde a 
migração da população masculina, para ocupar cargos de destaque, decorreu no aumento da 
feminina, pois houve a necessidade de as esposas acompanharem seus maridos nesta 
transferência familiar. Com isso, ocorre a efetiva ocupação do Plano Piloto e uma expressiva 
expansão das cidades de Taguatinga, Gama, Sobradinho e Ceilândia, resultado tanto da oferta de 
habitações pelo poder público, quanto de ocupações de fundos de lotes e invasões. Registra-se, 
ainda a ocupação do Lago Sul e Lago Norte e o processo de “invasões” na região do Plano Piloto. 
O Guará é construído e a Asa Norte começa a ser ocupada. Nota-se a execução de importantes 
obras viárias, principalmente na RA I Brasília. 

Na década de 1980, o acréscimo da população residente no entorno do Plano Piloto era de 1,6% 
ao ano e, no início de 1990, esse índice subiu para 3,57%; ao final desta década o crescimento 
populacional subiu de 5% a 6%. Isto pode ser atrelado a fatores como transformações na 
estrutura produtiva brasileira e às novas configurações do desenvolvimento regional que se 
delinearam a partir da década de 1970 e que ambientaram importantes modificações na 
dinâmica migratória nordestina. Nesse período, proliferaram os assentamentos horizontais e 
clandestinos, de iniciativa privada, voltados às mais diversas faixas de renda. Esses loteamentos 
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nasciam à medida que o mercado imobiliário se aproveitava da pluralidade de regimes jurídicos 
das terras que constituíram o quadrilátero do Distrito Federal: terras não discriminadas, terras 
públicas adquiridas em comum e não submetidas a um processo legal de divisão ou arrendadas 
para uso rural. Muitas vezes, esses condomínios eram instalados sem nenhum critério em áreas 
de interesse e preservação ambiental, aproveitando-se da falta de fiscalização. Hoje, ocupam 
grandes porções do território do Distrito Federal, concentrando-se nas porções Nordeste e 
Sudeste.  

Para atender a esta nova demanda de moradores, a partir do ano 2000 foram executadas obras 
viárias de grande porte (Ponte JK, duplicação da via L4, viaduto do balão do aeroporto), que 
interferiram na estrutura urbana. Teve início a implantação do metrô que, partindo da rodoviária 
do Plano Piloto, atingiu as localidades do Guará, Águas Claras, Taguatinga e, atualmente, a 
Ceilândia e Samambaia a oeste. Em 2003, segundo dados da SEPLAN/CODEPLAN, o crescimento 
populacional teve uma expressiva elevação populacional, alcançando 13,9 % ao ano. Entre os 
anos de 1980 e 2004, ocorreu a criação de novas localidades urbanas como o Riacho Fundo I e II, 
Paranoá, Recanto das Emas, entre outras. Implantou-se, ainda, o setor Sudoeste, região para a 
classe média alta. Destaca-se, nessa fase, a flexibilização da legislação urbanística, permitindo o 
reparcelamento de terrenos de chácaras (10.000 e 20.000 m²). 

A situação atual demonstra que existe maior concentração de pessoas na parte sul do Distrito 
Federal, decorrência direta do histórico de formação da área. Esta configuração indica os vetores 
de crescimento da cidade, onde são registradas as maiores densidades de ocupação e 
populacionais, estarem ocorrendo na “saída sul”, junto das BR-040 e BR-060, nas cidades de 
Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Novo Gama, Céu Azul, 
etc. 

Assim, entre 1955 e 1991, o Distrito Federal teve um crescimento populacional assentado na 
vinda de pessoas de outros estados, principalmente de Goiás, Minas Gerais, Bahia e Rio de 
Janeiro, já que o crescimento vegetativo (nascimentos - mortes) da população não era diferente 
do observado no restante do país (CODEPLAN, 2021). Na década de 1990, a migração originada 
do Nordeste do país reaquece o comportamento do período que se estendeu até os anos 70, no 
qual se destacam os fluxos para o Sudeste e Centro-Oeste. É neste período que se consolida o 
adensamento urbano dos municípios da Região do Entorno do Distrito Federal, dando início à 
aglomeração com característica metropolitana, tal como se apresenta nos dias atuais. Alguns 
municípios já existiam e eram centros secundários de base agro econômica (Luziânia, Formosa e 
Planaltina) que, em função de sua proximidade com o Distrito Federal, serviram de apoio à 
construção e expansão da cidade. Surgiram outros do desmembramento do território dos 
municípios existentes, em função da relevância que adquiriram suas áreas urbanas. 

O Distrito Federal só passou a apresentar uma população natural superior a população imigrante 
em 2010, quando 53% da sua população era nascida no DF. O forte processo migratório ocorrido 
em Brasília manteve-se durante décadas, quando o Censo (IBGE) de 2000 registrou que dos 
2.051.146 habitantes de Brasília, 1.094.303 eram migrantes de outros estados; desse total, cerca 
de 400 mil pessoas residiam na cidade há menos de 10 anos. O crescimento populacional do DF 
foi intenso até 1960, com um crescimento de 79,4% ao ano. Na década seguinte, esse 
crescimento decaiu, mas ainda apresentou uma taxa de crescimento de 14% ao ano. Apenas a 
partir da década de 90, o ritmo de crescimento populacional do Distrito Federal reduziu; nesse 
período foi de 2,84% ao ano (CODEPLAN, 2013B).  
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A partir de 1991, a dinâmica migratória do Distrito Federal sofreu uma alteração. Observou-se 
uma redução do fluxo migratório de pessoas que saíam de outros estados para virem morar no 
entorno do Distrito Federal. No período retratado pelos os censos demográficos de 1991 e 2010, 
o Distrito Federal, apresentou saldo migratório negativo, ou seja, um número maior de pessoas 
saiu, do que entrou no DF. Essa perda populacional se deu, sobretudo, para os municípios de 
Goiás que compõem a Área Metropolitana de Brasília - AMB (CODEPLAN, 2013A). Assim, 
observou-se um aumento maior na circulação de pessoas entre o DF e os municípios da AMB, do 
que fluxos migratórios de longa distância. 

Em suma, compreender e quantificar a distribuição populacional interna e, ainda conhecer o 
perfil das pessoas que se movimentaram na história do DF e continuam se deslocando no período 
mais recente, é fundamental para a formulação de políticas públicas em diferentes áreas: 
transportes, equipamentos públicos de educação, saúde, cultura, dentre outros. Essas análises 
podem permitir uma compreensão de possíveis tendências para o planejamento de políticas 
públicas. Fatores que colocam a população em movimento, tendem a colocar grupos com 
características semelhantes em movimento, não apenas em termos demográficos, como sexo, 
idade, ciclo vital e tipo de família, mas também e, sobretudo, em termos socioeconômicos, como 
renda e escolaridade (CUNHA, 2011). 

Em julho de 2021, a CODEPLAN lançou a Nota Técnica “Migração interna no Distrito Federal - 
2015 a 2018” discutindo os fluxos migratórios das Regiões Administrativas do DF. No período 
analisado, as RAs em estudo neste diagnóstico apresentaram saldo migratório (pessoas que 
entraram descontadas as que saíram) positivo, indicando que ocorreu mais entrada do que saída 
de pessoas, conforme mostra o gráfico na Figura 1.11. Desagregando os imigrantes por Região 
Administrativa, destacou-se que as RAs Lago Sul, São Sebastião, Paranoá e Jardim Botânico estão 
dentre as que menos receberam população (imigrantes). Quanto à renda, a o Paranoá está entre 
as RAs que apresentaram entre seus imigrantes a maior proporção (superior a 30%) de pessoas 
com renda baixa (até um salário mínimo). São Sebastião está entre as RAs que receberam maior 
proporção de pessoas que ganhavam entre 1 a 3 salários mínimos em 2018. Já as RAs onde havia 
maiores proporções de imigrante com renda acima de 10 salários mínimos foram Jardim Botânico 
e Lago Sul, todas com mais de 30% com essa renda (Figura 1.12). 

Em relação à escolaridade, a RA Paranoá tinha entre seus imigrantes mais de 25% com apenas o 
ensino fundamental, ou sendo analfabetos. Enquanto isso, nas RAs Jardim Botânico e Lago Sul, 
mais de 75% dos imigrantes tinham ensino superior completo ou mais em 2018. Por sua vez, São 
Sebastião tem maior parte da população imigrante com ensino médio e/ou ensino superior 
completo (Figura 1.13). 
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Figura 1.11: Saldo migratório entre 2015 e 2018 das Regiões Administrativas do Distrito Federal 
(2018). Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD 2018) - DIEPS/Codeplan 

Elaboração: DIPOS/Codeplan. 
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Figura 1.12: Renda dos imigrantes ocupados por classes de renda, segundo Regiões 
Administrativas - Distrito Federal (2015-2018). Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de 

Domicílios (PDAD 2018) - DIEPS/Codeplan Elaboração: DIPOS/Codeplan. 

 

Figura 1.13: Escolaridade dos imigrantes de data fixa, segundo as Regiões Administrativas do 
Distrito Federal (2018). Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD 2018) - 

DIEPS/Codeplan Elaboração: DIPOS/Codeplan. 
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1.4.1.3 Histórico da Ocupação do Território 

Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca proclamou a República. 
O Rio de Janeiro continuaria como sede do poder federal, mas em 24 de fevereiro de 1891, é 
promulgada a primeira constituição republicana, onde um de seus artigos decreta a demarcação 
de uma zona de 14.400 km² para ser oportunamente demarcada como a futura capital federal. E 
quando fosse efetuada a mudança da capital do Rio de Janeiro para lá, o Distrito Federal passaria 
a se constituir um estado. No ano seguinte, foi instituída a Comissão Exploradora do Planalto 
Central do Brasil, chefiada pelo astrônomo Luiz Cruls. O objetivo da comissão era estudar e 
demarcar a área destinada ao Distrito Federal. Três anos depois, em 1894, o chamado “Relatório 
da Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil” ou, simplesmente, “Relatório Cruls” é 
entregue ao governo. Somente em 1922, é lançada a pedra fundamental da nova capital do Brasil 
nos arredores do que hoje se chama Planaltina. 

Quando Getúlio Vargas institui o Estado Novo em 1937, uma nova constituição é outorgada, mas 
nela não se faz nenhuma referência à nova cidade sede do Governo Federal. O projeto de 
transferir a capital do Rio de Janeiro é adiado até o fim da ditadura. 
Em novembro de 1946, o então presidente Eurico Gaspar Dutra nomeia uma comissão para 
ratificar ou retificar os resultados do “Relatório Cruls”. Em 1953, é sancionada a lei nº 1.803 que 
autoriza o governo a definir o local da nova capital num período de 3 anos, área que seria 
escolhida no ano seguinte. A data da mudança da capital para o Distrito Federal seria em 21 de 
abril de 1960, já no governo de Juscelino Kubitschek, depois de 41 meses de obras1. 

O Distrito Federal está situado na região Centro-Oeste, sendo a menor unidade federativa 
brasileira e a única a não ter municípios. A seguir apresenta-se um breve histórico de formação 
de cada uma das Regiões Administrativas (RAs) que compõem a Área de Influência do 
Parcelamento de Solo Urbano Greenville. 

a) Região Administrativa Jardim Botânico – RA XXVII2 

Na década de 1980 começaram a surgir no DF parcelamentos informais ocupados por população 
de renda média-alta. Implantados de forma dispersa, configuraram um novo padrão espacial – 
os condomínios fechados – a maioria em zona com restrições ambientais na Área de Proteção 
Ambiental – APA do São Bartolomeu, em terras que pertenciam às fazendas Taboquinha e 
Papuda.  

Assim, em 1995, com a finalidade de analisar e propor soluções para estas ocupações irregulares 
e coibir sua proliferação, o Governo do Distrito Federal – GDF criou o Grupo Executivo de 
Trabalho para Parcelamentos Irregulares – GET/PI. Como resultado, as áreas ocupadas foram 
agrupadas de modo a configurar setores habitacionais, observados critérios técnicos 
urbanísticos, ambientais e legais, bem como aqueles relacionados à implantação de 

 

1 Texto adaptado de https://cidades.ibge.gov.br/brasil/df/historico. Acesso em: 16 de setembro 
de 2021. 

2 Texto baseado no “Relatório CODEPLAN Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 
2018 – Jardim Botânico”, disponível em https://www.codeplan.df.gov.br/wp-
content/uploads/2020/06/Jardim-Bot%C3%A2nico.pdf . Acesso em 16 de setembro de 2021. 
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infraestrutura urbana e de equipamentos públicos, priorizando, também, sua integração à malha 
urbana existente.  

O GET/PI identificou seis setores habitacionais, entre eles o Setor Habitacional Jardim Botânico, 
cujo estudo urbanístico foi elaborado em 1996, incorporando quatorze condomínios fechados. A 
Lei 1823, de 13 de janeiro de 1998, permitiu a regularização destas ocupações com a aprovação 
das áreas de estudo, entre elas a do Setor Habitacional Jardim Botânico, localizado em áreas 
pertencentes, naquela época, à zona rural de São Sebastião. A Lei 3.435, de 31 de agosto de 2004, 
ampliou a área definida para o setor e constituiu uma nova região administrativa, denominada 
Jardim Botânico – RA XXVII, englobando o grupo de loteamentos conhecidos como condomínios 
do Lago Sul (Jardim Botânico e São Bartolomeu), com um total de vinte e três parcelamentos.  

O nome Jardim Botânico é derivado do Jardim Botânico de Brasília, unidade de preservação 
ambiental que se localiza na Região Administrativa do Lago Sul, área vizinha à RA do Jardim 
Botânico. Atualmente, a Região Administrativa Jardim Botânico – RA XXVII está inserida na 
Unidade de Planejamento Territorial Leste (Figura 1.15). 

 
Figura 1.14: Unidade de Planejamento Territorial Leste. Fonte: Elaboração DEURA/CODEPLAN a 

partir de base de dados da PDAD 2015. 

b) Região Administrativa Lago Sul – RA XVI3 

No Lago Sul, a ocupação teve início a partir da extremidade sul, com as residências dos diretores 
da NOVACAP e dos oficiais da Aeronáutica. Os primeiros registros cartoriais datam de 1961. A 
construção das pontes das Garças (1974) e Costa e Silva (1976) consolidaram a ocupação do Lago 
Sul. Atualmente, a Região Administrativa Lago Sul – RA XVI está inserida na Unidade de 
Planejamento Territorial Central Adjacente 1 – UPT Central Adjacente 1 (Figura 1.15). 

 

3 Texto baseado no “Relatório CODEPLAN Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 
2018 – Lago Sul”, disponível em https://www.codeplan.df.gov.br/wp-
content/uploads/2020/06/Lago-Sul.pdf. Acesso em: 16 de setembro de 2021.  
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Figura 1.15: Unidade de Planejamento Territorial Central Adjacente 1. Fonte: Elaboração 

DEURA/CODEPLAN a partir de base de dados da PDAD 2015. 

De acordo com a planta P.P.B., que acompanha o Relatório do Plano Piloto de Brasília, Lúcio Costa 
propôs a ocupação da margem oeste da orla do Lago Paranoá com pequenas quadras de casas. 
Não havia qualquer diretriz para a ocupação do lado leste, onde se situam hoje o SHIS e o SHIN. 
No desenvolvimento da proposta, contudo, a cidade foi deslocada para mais perto do Lago 
Paranoá, de maneira que essas quadras foram transferidas para a margem oposta, dando origem 
então aos setores residenciais do Lago Sul e Norte.  

As primeiras obras no Lago Sul iniciaram em 1956, com o represamento para a construção da 
usina hidrelétrica, seguida da implantação da Base Aérea de Brasília e a transferência do 
aeroporto. Em 1957, foi inaugurada a Ermida Dom Bosco, localizada exatamente no paralelo 15°, 
onde, segundo um sonho atribuído a São João Bosco, floresceria uma civilização promissora, mito 
que passou a ser associado à implantação de Brasília. A Ermida Dom Bosco foi tombada, de 
acordo com o Decreto nº 11.032, de 2 de março de 1988. Em 1958, os diretores da NOVACAP 
começaram a se instalar na região. Em 1959, novas casas foram erguidas para os oficiais da 
Aeronáutica. Tinham a fachada principal voltada para o jardim e não para a rua de acesso.  

O início da ocupação urbana se deu a partir de sua extremidade sul, com o acesso pelo balão do 
Aeroporto. A ausência de pontes de acesso e de áreas comerciais diminuíam a atratividade do 
setor. Em 1961, foi registrado o Setor de Mansões Urbanas Dom Bosco – MUDB, hoje 
denominado SMDB, destinado a lotes maiores, com mais de 10.000m², com 3 residências (para 
sede, hospedes e caseiro). Em 1993, foi permitido nos lotes do SMDB a constituição de 
condomínio urbanístico com até 8 unidades autônomas, de no mínimo 2.500 m², com habitações 
unifamiliares. A permissão foi estendida, em 1998, para os lotes denominados chácaras do SHIS, 
por meio da Lei Complementar nº 129/1998.  

A Região Administrativa do Lago Sul - RA XVI foi oficialmente criada em 1994, por meio da Lei nº 
643, de 10/1/94. Até então, esse território integrava a Região Administrativa de Brasília - RA I. 
Apesar de não estar incluído na poligonal de tombamento do conjunto urbanístico de Brasília, o 
Lago Sul faz parte de sua zona de influência, decorrente de sua proximidade e vinculação 
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urbanística ao Plano Piloto. Portanto, está sujeito a restrições e parâmetros de ocupação 
característicos da escala bucólica.  

Atualmente, o Lago Sul é uma das chamadas “áreas nobres” do Distrito Federal, apresentando 
altos índices de renda e de qualidade de vida. Conta com uma estrutura urbana consolidada, com 
ótimas opções de entretenimento e lazer, comércio diversificado, equipamentos de educação, 
saúde e segurança, além de equipamentos de abrangência regional, como o Pontão Sul, 
empreendimento de lazer, gastronomia e turismo. 

c) Região Administrativa São Sebastião – RA XIV4 

Há indícios de que a região ao sul da UPT Leste (Figura 1.14) teria sido ocupada por indígenas da 
etnia Crixás. As terras onde a Agrovila São Sebastião foi implantada são remanescentes das 
antigas fazendas Taboquinha, Papuda e Cachoeirinha, desapropriadas em 1956. A partir de 1957, 
a ocupação se intensificou com a instalação de olarias e cascalheiras na região devido à 
abundância de argila para a fabricação de tijolos e telhas e de areia e cascalho utilizadas para a 
construção civil. Posteriormente, essas terras foram arrendadas pela Fundação Zoobotânica do 
DF. Após a expiração dos contratos de exploração das olarias e cascalheiras, a área foi, pouco a 
pouco, ocupada irregularmente ao longo do córrego Mata Grande e do Ribeirão Santo Antônio 
da Papuda. O preço baixo da terra, a informalidade da ocupação e a beleza do local contribuíram 
para o crescimento acelerado da área.  

A partir de 1986, começaram a se consolidar as ocupações espontâneas dos bairros Tradicional, 
Centro, São José e Vila Nova, com lotes unifamiliares de tamanhos e formatos irregulares. Em 
outubro de 1992, o Governo do Distrito Federal – GDF criou o Grupo de Trabalho com vistas à 
regularização da área prevista na Lei nº 204/91. A partir desse momento, foram elaborados pelo 
GDF projetos de parcelamento do solo urbano, como parte do programa habitacional de 
interesse social, surgiram, assim, novas áreas como os bairros: Residencial Oeste que configurou 
a Avenida São Sebastião; o Residencial do Bosque; e o São Francisco.  

Em 1993, foi oficialmente criada a Região Administrativa de São Sebastião – RA XIV, por meio da 
Lei nº 467, de 25 de junho, data comemorativa do aniversário da cidade. Até então, a região 
integrava a RA VII – Paranoá. A partir de 2009, começou a implantação do Setor Habitacional 
Mangueiral, integrante de programa habitacional do GDF. São Sebastião, devido a inúmeras 
ações demarcatórias na Justiça, interpostas por herdeiros das antigas fazendas, possui registro 
cartorial parcial, que compreende os bairros: Tradicional, Central, Residencial Oeste, Morro Azul, 
Parque, São Bartolomeu e Bom Sucesso (URB 114/98).  

O nome São Sebastião é uma homenagem dada a um dos primeiros comerciantes a chegar na 
cidade, “seu Sebastião””, que retirava areia ao longo do rio São Bartolomeu. 

 

4 Texto baseado no “Relatório CODEPLAN Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 
2018 – São Sebastião”, disponível em https://www.codeplan.df.gov.br/wp-
content/uploads/2020/06/S%C3%A3o-Sebasti%C3%A3o.pdf . Acesso em 16 de setembro de 
2021. 
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d) Região Administrativa Paranoá – RA VII5 

A ocupação urbana da área onde se situa a UPT Leste teve início antes da inauguração de Brasília, 
com a chegada, em janeiro de 1957, dos primeiros trabalhadores para a construção da Barragem 
do Paranoá, dando origem à vila de mesmo nome que se desenvolveu no entorno daquela obra. 
Antes do início das obras da barragem, haviam na região pequenas ocupações de produtores 
agrícolas como o Curral Queimado, Quebrada dos Néri, Quebrada dos Guimarães, Sobradinho 
dos Mellos, Buriti Vermelho e Jardim.  

Após a inauguração de Brasília, em 1960, os pioneiros permaneceram no local, devido à 
necessidade de conclusão das obras da usina hidrelétrica. Naquela época, o acampamento de 
operários denominado Vila Paranoá já abrigava cerca de 3 mil moradores, em 800 barracos 
assentados ao norte da Barragem. Em 1980, a população da Vila Paranoá já aparecia como a 
maior área de ocupação espontânea no DF, com 25 mil habitantes.  

A Região Administrativa do Paranoá – RA VII foi criada em 10 de dezembro de 1964 pela Lei nº 
4.545, que dividiu o DF em 8 Regiões Administrativas. Em 1988, o Governo do Distrito Federal – 
GDF permitiu a fixação da Vila Paranoá, por meio do Decreto nº 11.208/88. Entretanto, o 
EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental desaconselhou a 
ocupação urbana abaixo da cota 1.100m, por fatores geomorfológicos que dificultam a execução 
de redes de esgotamento sanitário e drenagem pluvial. A locação da Vila foi, então, ajustada para 
local com solo mais adequado, a montante da ocupação existente. O projeto urbanístico foi 
desenvolvido em 1989, pela equipe do Departamento de Urbanismo/DeU, do GDF, no âmbito do 
Programa de Assentamento Habitacional do DF, que permitiu a distribuição de lotes 
semiurbanizados, com área de 125 m², pelo sistema de Concessão de Uso.  

Em 25 de outubro de 1989, com a edição do Decreto nº 49, foi criada a Cidade Satélite do Paranoá 
e, em 25 de novembro do mesmo ano, o Decreto nº 11.921 estabeleceu os limites da Região 
Administrativa do Paranoá – RA VII. Após a fixação do Paranoá, a área do antigo acampamento 
tornou-se um parque ecológico, criado pela Lei nº 1.438, de 21 de maio de 1997, denominado 
Parque Vivencial do Paranoá, que possui uma reserva verde de 42 hectares. 

A Área de Influência do empreendimento está localizada entre duas Unidades de Planejamento 
Territorial. A UPT Central Adjacente 1 possui 93.631 habitantes, correspondendo a 3,22% do total 
do DF, o menor percentual no DF. Sua área territorial é de 326,58 km², o que representa 5,67% 
da área total do DF. Três das RAs (Lago Sul, Lago Norte e Park Way) que a compõe já estavam 
previstas por Lucio Costa no Relatório do Plano Piloto de Brasília e somente o Varjão surgiu 
depois, com um enclave irregular no Lago Norte, mas atualmente regularizado. Além do 
histórico, o Varjão se diferencia das demais RAs da UPT por seu perfil socioeconômico e pela sua 
morfologia urbana compacta. 

Já na UPT Leste, todas as suas RAs surgiram de forma não planejada, na porção leste do DF, 
inicialmente não prevista para expansão urbana (Bacia hidrográfica do São Bartolomeu) e, 
atualmente, 73,66% da sua mancha urbana são áreas de regularização. Em função da 

 

5 Texto baseado no “Relatório CODEPLAN Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 
2018 – Paranoá”, disponível em https://www.codeplan.df.gov.br/wp-
content/uploads/2020/06/Parano%C3%A1.pdf . Acesso em 16 de setembro de 2021. 
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sensibilidade ambiental do seu território, suas características não são favoráveis à ocupação 
urbana, o que contrasta com a grande quantidade de área potencialmente urbanizável, ou seja, 
áreas localizadas na macrozona urbana, porém não ocupadas (80,15%).  

Composta pelas RA do Paranoá, São Sebastião, Jardim Botânico e Itapoã, caracteriza-se pelo 
baixo contingente populacional, com 278.232 habitantes, correspondendo a 9,61% do total do 
DF e pela extensão, sendo a segunda UPT mais extensa, com 1.264,18 km², 21,97% da área total 
do DF. São Sebastião é uma das RAs com maior densidade urbana do DF, enquanto Jardim 
Botânico tem densidade urbana entre as mais baixas do DF. As diferenças morfológicas também 
espelham as diferenças de renda na UPT Leste. Enquanto Jardim Botânico está no grupo alta 
renda, junto com o Lago Sul (UPT Central Adjacente 1), São Sebastião e Paranoá estão no grupo 
de média-baixa renda.  

1.4.2 Breve contextualização das características da população do Distrito Federal (DF) 

No último CENSO, em 2010, a população do Distrito Federal era de 2.570.160 pessoas distribuídas 
em área de 5.760,784 km², o que equivale a uma densidade demográfica de 444,66 hab/km². Em 
2010, a população distribuída em áreas urbanas (2.482.210 habitantes) e rurais (87.950 
habitantes), correspondiam a um percentual de 96,6% e 3,4%, respectivamente. Contudo, cabe 
destacar que estão incluídos como área rural, os Parques Nacionais, Reservas Florestais, Áreas 
de Proteção Ambiental, etc. A população estimada para 2021, de acordo com o IBGE, é de 
3.094.325 pessoas. Ainda em 2010, o DF possuía maior população masculina (52,19%) e a 
expectativa de vida era de 77,6 anos.  

Segundo dados da PDAD 2018, a base da pirâmide etária do Distrito Federal está subindo e a 
maior parcela da população já se encontra na faixa etária de 25 a 44 anos. As mulheres são 
maioria, representando 52,2% da população total, assim como os naturais do Distrito Federal, 
brasilienses, que já representam, na área urbana, 55,3% do total da população urbana residente. 
Entre os não nascidos no DF, a maioria veio de Minas Gerais (16,0%), Goiás (12,2%), Bahia 
(11,1%), Piauí (10,7%), e Maranhão (10,6%). Os principais fatores de motivação dessa imigração 
são acompanhar parentes/reunir com familiares e trabalho.  

A PDAD 2018 mostra que 63,9% da população urbana residente declara não possuir plano de 
saúde. Entre a população urbana de 4 a 24 anos, verificou-se que 49,2% dos pesquisados 
declararam frequentar escola pública, o que significa que a população depende de infraestrutura 
pública de saúde e de educação. Avaliou-se que entre os entrevistados que frequentavam escola, 
a maioria estudava no Plano Piloto (20,5%), seguida de Ceilândia (13,3%) e Taguatinga (12,2%). 
No tocante à escolaridade das pessoas com 25 anos ou mais de idade, os que tinham curso 
superior completo representaram 33,9% do total.  

A taxa de participação (percentual de pessoas economicamente ativas na população) permite 
mensurar o volume relativo de população que se encontra no mercado de trabalho. Este 
indicador reflete o nível de engajamento da população nas atividades produtivas. Em outras 
palavras, a taxa de atividades procura medir o tamanho relativo da força de trabalho fornecendo 
uma aproximação do volume de oferta de trabalho e do volume de oferta de emprego disponível 
na economia para ser empregada. 
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A taxa de participação estimada para as pessoas de 14 anos ou mais de idade no Distrito Federal 
alcançou 61,0%. Os chamados “nem-nem”, parcela da população que não estuda e nem trabalha, 
representaram, para a população entre 18 e 29 anos, 31,8% dos entrevistados. Entre os 
ocupados, o setor de serviços foi o mais informado, representando 74,7% do total, e a Região 
Administrativa onde a maioria dos entrevistados declarou exercer seu trabalho principal foi o 
Plano Piloto que correspondeu a 41,0% das respostas obtidas. Empregados (exceto doméstico) 
representaram 64,3% das respostas obtidas entre aqueles que declararam estar ocupados no 
período da entrevista, sendo a posição de ocupação mais frequente, seguida pelos trabalhadores 
autônomos/conta própria que representaram 20,3% do mesmo grupo.  

Em relação à formalização dos trabalhadores, ao considerar como informais aqueles sem carteira 
de trabalho ou sem vínculo estatutário, a taxa de informalidade no DF atingiu 28,74%, a 2ª menor 
do país dentre as Unidades da Federação. No quesito Previdência Social Pública (INSS), tem-se 
uma cobertura de 75,5% dos entrevistados que informaram fazer contribuição.  

Quando analisado o aspecto de deslocamento ao trabalho principal, verifica-se o automóvel 
como sendo o meio de transporte mais comum entre os entrevistados (47,0%), seguido do ônibus 
(38,2%) e a pé (14,5%), sendo estes os três meios de deslocamento mais respondidos para a 
finalidade em questão. As faixas de tempo “entre 15 e 30 minutos” (27,1%), “até 15 minutos” 
(26,3%) e “entre 30 e 45 minutos” (20,3%) foram as mais observadas na pesquisa. 

No que diz respeito ao rendimento médio do trabalho, o valor observado em 2018 foi de R$ 
3.494,00 contra R$ 3.275,00 de 2015, portanto, com variação real de 6,7%, sendo registrada 
relativa redução apenas na faixa daqueles com rendimento bruto real até R$ 1.000,00. O 
rendimento domiciliar médio, que em 2015 era de R$ 6.440,906, passou para R$ 6.209,64 em 
2018. Vale ressaltar que no cálculo da renda domiciliar são considerados aqueles domicílios em 
que todos os membros tinham respondido às questões de rendimento (trabalho, aposentaria, 
pensões, benefícios sociais ou outros rendimentos), de forma a evitar a subestimação de valores. 
O maior rendimento per capita foi registrado no Lago Sul e o menor no SCIA (Tabela 1.6), que 
engloba a cidade Estrutural, onde foi recentemente fechado um lixão a céu aberto e onde está 
localizada a Chácara Santa Luzia, a qual se transformou em aglomerado de lotes irregulares, 
registrando um dos maiores índices de vulnerabilidade do Distrito Federal. 

Tabela 1.6: Estimativa populacional do Distrito Federal, por região administrativa e rendimento 
per capita (R$) (2018). 

Região Administrativa 
Estimativa Populacional 

Rendimento Per Capita (R$) 
QUANTIDADE % 

Lago Sul 29.754 1,0 8.322,81 

Sudoeste/Octogonal 53.770 1,9 7.131,45 

Plano Piloto 221.326 7,7 6.749,79 

Lago Norte 33.103 1,1 6.439,70 

 

6 Valores atualizados pelo IPCA/Brasília até jul/2018. 
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Região Administrativa 
Estimativa Populacional 

Rendimento Per Capita (R$) 
QUANTIDADE % 

Park Way 20.511 0,7 5.945,64 

Jardim Botânico 26.449 0,9 5.846,12 

Águas Claras 161.184 5,6 4.418,06 

SIA 1.549 0,1 3.800,18 

Cruzeiro 31.079 1,1 3.749,44 

Guará 134.002 4,6 3.688,63 

Vicente Pires 66.491 2,3 2.978,59 

Núcleo Bandeirante 23.619 0,8 2.376,50 

Sobradinho II 85.574 3,0 2.353,59 

Taguatinga 205.670 7,1 2.211,60 

Sobradinho  60.077 2,1 2.128,37 

Gama 132.466 4,6 1.604,06 

Candangolândia 16.489 0,6 1.434,56 

São Sebastião 115.256 4,0 1.374,54 

Riacho Fundo 41.410 1,4 1.321,23 

Planaltina 177.492 6,2 1.139,38 

Brazlândia 53.534 1,9 1.129,13 

Ceilândia 432.927 15,0 1.125,06 

Samambaia 232.893 8,1 997,09 

Santa Maria 128.882 4,5 990,85 

Itapoã 62.208 2,2 931,90 

Recando das Emas 130.043 4,5 859,54 

Varjão 8.802 0,3 840,58 

Paranoá 65.533 2,3 829,58 

Fercal 8.583 0,3 816,29 

Riacho Fundo 85.658 3,0 803,09 

SCIA 35.520 1,2 573,34 

Distrito Federal  2.881.854 100 2.481,37 
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Fonte: PDAD 2018/Codeplan. 

Quanto às características dos domicílios, das 883.509 unidades residenciais urbanas estimadas, 
69,0% correspondem a casas, o tipo de domicílio mais comum. Apartamentos aparecem em 
segundo lugar, representando 28,6% do total. A média de moradores por domicílio, para o DF, 
foi de 3,2 pessoas. Do total de domicílios, 97,3% são permanentes e apenas 2,7% improvisados. 
Em relação à condição da ocupação, 57,0% dos domicílios eram próprios e já pagos e 30,2% 
alugados; 79,5% dos imóveis eram regularizados.  

No que tange à evolução dos aspectos das condições nas proximidades dos domicílios foi possível 
verificar muitas alterações, entre as quais destacam-se, positivamente, o aumento de jardins, 
ciclovias, ruas arborizadas e PEC (Ponto de Encontro Comunitário) contraposto pelos pontos 
negativos, tais como o aumento expressivo de entulho, ruas esburacadas, e a diminuição de 
iluminação pública. 

A PDAD 2018 registrou, ainda, que 68,8% dos domicílios possuem pelo menos 1 automóvel; 
35,4% possuem pelo menos 1 bicicleta e 8,3% possuem pelo menos 1 motocicleta; 18% dos 
domicílios possuem empregada doméstica; 68,1% tem acesso à internet por banda larga por 
assinatura no domicílio; entre várias outras informações capitadas, relativas às características do 
domicílio. 

O Distrito Federal, além de abrigar o centro político do Brasil, também é um importante centro 
econômico, possuindo o oitavo maior produto interno bruto (PIB) entre as unidades da 
Federação e o maior PIB per capita do Brasil. O rendimento mensal médio domiciliar per capita 
é de R$ 2.460, o maior entre todas as unidades da Federação. Na dimensão renda, do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), o DF possui a oitava maior entre os municípios brasileiros. 
Considerando o IDH total, o DF ocupa a nona posição entre 5.565 municípios. Essas 
características fazem do DF um importante mercado consumidor, com grande potencial para o 
desenvolvimento. Entretanto, existe uma grande desigualdade social no DF, caracterizada pela 
variação da distribuição de renda entre as Regiões Administrativas. A economia no DF é bastante 
diversificada. Por sua função administrativa, o setor de serviços é de grande importância, 
abrangendo a maior participação no PIB e ocupando a maioria da população economicamente 
ativa. São destaques as atividades de administração, educação, saúde, pesquisa e 
desenvolvimento público, defesa e seguridade social. 

A desigualdade social caracteriza o Distrito Federal e também a área em estudo. Para 
compreender este aspecto, três indicadores serão apresentados: o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM), Índice de Gini e o Índice de Vulnerabilidade Social.  

1.4.2.1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é um número que varia entre 0,000 e 
1,000. Quanto mais próximo de 1,000, maior o desenvolvimento humano de uma localidade 
(Figura 1.16).  
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Figura 1.16: Escala do Índice de Desenvolvimento Humano – IDHM. Fonte: Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil. Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2020. 

Utilizando as informações da PNAD Contínua, em 2016, o IDHM do Distrito Federal era 0,854 e 
em 2017, 0,850, neste período, a evolução do índice foi de -0,47%, se mantendo na faixa “muito 
alto”. Para as dimensões que compõem o IDHM, também entre 2016 e 2017, vemos que o IDHM 
Longevidade (esperança de vida ao nascer) apresentou alteração de 0,56%, o IDHM Educação 
(composto por cinco indicadores, sendo que quatro deles se referem ao fluxo escolar de crianças 
e jovens, buscando medir até que ponto estão frequentando a escola na série adequada à sua 
idade, e o quinto indicador refere-se à escolaridade da população adulta)  apresentou alteração 
de -2,43% e o IDHM Renda (renda per capita) apresentou alteração de 0,70% (Figura 1.17). Em 
2017, o Distrito Federal ocupava a 1° posição entre as 27 unidades federativas e Alagoas (AL) a 
27° posição, com o menor IDHM do Brasil. 

 

Figura 1.17: Índice de Desenvolvimento Humano no DF (2012 a 2017). Elaboração: Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil. Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2020. Fontes: dados do IBGE e de 

registros administrativos. 

Com o objetivo de dar visibilidade a informações estatísticas que evidenciam as desigualdades e, 
com isso, subsidiar a elaboração de políticas públicas voltadas a promoção da igualdade racial, 
de gênero e das condições sociais das populações residentes nas áreas urbanas e rurais, o Atlas 
do Desenvolvimento Humano no Brasil apresenta diversas informações desagregadas para estes 
grupos sociais. O IDHM desagregado é o IDHM calculado para parcelas da população, segundo a 
cor (negros e brancos), o sexo (mulheres e homens) e a situação de domicílio (rural e urbano). 

Segundo os dados do IDHM desagregado por sexo e cor para os anos de 2010, calculados com 
informações do Censo, e de 2017, para os quais foram utilizadas informações da PNAD Contínua, 
em 2010 o valor para as mulheres no Distrito Federal era 0,851. O IDHM dos homens era de 
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0,797. Em números absolutos, a diferença entre ambos era de 0.054. O IDHM da população 
feminina em 2017 era 0,875. O IDHM da população masculina neste mesmo ano era de 0,823.  

Analisando as informações por cor, segundo o Censo Demográfico, o gráfico mostra que o IDHM 
da população negra do Distrito Federal era de 0,788. Já o IDHM da população branca nesse 
mesmo ano, era de 0,867. Em números absolutos, a diferença entre ambos era de 0,079, ou seja, 
o IDHM 2017 para a população negra no DF diminuiu 1,22% desde 2016 (0,810) e o mesmo 
indicador para a população branca manteve-se o mesmo (0,890).  

Analisando as informações por situação de domicílio, segundo o Censo Demográfico de 2010, o 
IDHM da população residente na área urbana do Distrito Federal era 0,829 em 2010. Já o IDHM 
da população residente na área rural nesse mesmo ano, era de 0,702. Em números absolutos, a 
diferença entre ambos era de 0,127. O IDHM do Distrito Federal apresentou aumento entre os 
anos de 2000 e 2010, segundo informações do Censo Demográfico. Neste período, a evolução do 
índice foi de 13,66%. Ao considerar as dimensões que compõem o IDHM, também entre 2000 e 
2010, verifica-se que o IDHM Longevidade apresentou alteração de 7,25%, o IDHM Educação 
apresentou alteração de 27,49% e o IDHM Renda apresentou alteração de 7,20%. 

1.4.2.2 Índice de Gini 

A desigualdade da renda pode ser descrita pelo Índice de Gini, indicador usado para medir o grau 
de concentração de renda. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de 
total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade 
de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. No Distrito Federal, esse índice 
era de 0,630 em 2000 e de 0,630, em 2010, segundo dados do Censo Demográfico. Mais 
recentemente, segundo dados da PNAD Contínua, situou-se em 0,570, em 2016 e em 0,591, em 
2017. 

A proporção de pessoas extremamente pobres no DF, ou seja, com renda per capita inferior a 
R$70,00 (a preços correntes de agosto de 2010), passou de 1,77%, em 2016, para 2,76%, em 
2017. Já a proporção de pessoas pobres (com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, a 
preços de agosto de 2010) era de 4,34%, em 2016 e 4,96%, em 2017. Por fim, a proporção de 
pessoas vulneráveis à pobreza (com renda per capita inferior a R$255,00, a preços de agosto de 
2010), era 11,780%, em 2016 e 11,780%, em 2017 (Tabela 1.7).  

Em 2017, as proporções de extremamente pobres, de pobres e de vulneráveis à pobreza na 
população feminina da UF eram de 2,94%, de 5,21% e de 12,23%, respectivamente. Já na 
população masculina, essas mesmas proporções eram de 2,56%, de 4,69% e de 11,28%. 
Considerando a desagregação da população da UF por cor, nesse mesmo ano, 3,67% dos negros 
eram extremamente pobres, 6,33% eram pobres e 14,79% eram vulneráveis à pobreza. Na 
população branca, essas proporções eram de 1,33%, 2,87% e 7,06%, respectivamente. 

Tabela 1.7: Renda, pobreza e desigualdade no Distrito Federal (2016 e 2017). 

Território / 
Ano 

Renda Per Capita 
Extremamente 

Pobres 
Pobres 

Vulneráveis à 
Pobreza 

Índice de 
Gini 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Brasil 842,04 834,31 5,15 5,97 11,15 11,65 24,47 24,98 0,55 0,55 
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Território / 
Ano 

Renda Per Capita 
Extremamente 

Pobres 
Pobres 

Vulneráveis à 
Pobreza 

Índice de 
Gini 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Distrito Federal 
1614,3

4 
1681,0

5 
1,77 2,76 4,34 4,96 11,78 11,78 0,57 0,59 

Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010) e PNAD Continua (2017). 

1.4.2.3 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) 

A Vulnerabilidade Social diz respeito à suscetibilidade à pobreza, e é expressa por variáveis 
relacionadas à renda, à educação, ao trabalho e à moradia das pessoas e famílias em situação 
vulnerável. No Distrito Federal, o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS-DF) é uma iniciativa da 
CODEPLAN e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Educação (SEDUH) que reúne 
24 indicadores distribuídos em quatro dimensões, o que o torna uma ferramenta útil para 
compreender aspectos relevantes do território e da população que vive no DF (Figura 1.18). O 
IVS-DF é calculado utilizando dados da PDAD. Atualmente, o IVS-DF é 0,34, seguindo as 
dimensões:  

Infraestrutura e Ambiência Urbana, relacionando os domicílios e seus entornos através de 
indicadores de mobilidade, acesso a saneamento básico, tempo de deslocamento, condição 
viária, condição da calçada e ambiência urbana;  

Capital Humano, determinando a condição de educação dos moradores e outros aspectos de 
vulnerabilidade associados à trajetória de vida, como a gravidez na adolescência e os jovens 
“nem-nem”;  

Renda e Trabalho, apresentando um quadro amplo sobre a inclusão precária e/ou inadequada 
no mercado de trabalho;  

Habitacional, refletindo as condições habitacionais da população. 

No Distrito Federal, a RA SCIA/Estrutural apresenta o mais alto IVS-DF no geral e nas dimensões 
1, 2 e 4; na dimensão 3, a RA Varjão. Por sua vez, o menor IVS-DF geral se refere à RA 
Sudoeste/Octogonal, que também tem o mais baixo IVS nas dimensões 1 e 2. Na dimensão 3, a 
RA SIA é a que possui o IVS mais baixo e na dimensão 4, Águas Claras. Na Tabela 1.8 e na Figura 
1.18 também estão indicados os IVS das RAs que compõem as Áreas de Influência deste estudo: 
Lago Sul, São Sebastião, Paranoá e Jardim Botânico, apresentando IVS-DF 0,14, 0,48, 0,43 e 0,23, 
respectivamente. 

Tabela 1.8: Índice de Vulnerabilidade Social do Distrito Federal por RA (2018). 

Região Administrativa Dimensão 1 Dimensão 2 Dimensão 3 Dimensão 4 IVS 

Águas Claras 0,07 0,15 0,18 0,01 0,10 

Arniqueira 0,18 0,42 0,45 0,41 0,36 

Brazlândia 0,24 0,54 0,49 0,31 0,40 

Candangolândia 0,13 0,35 0,52 0,27 0,32 

Ceilândia 0,27 0,46 0,45 0,34 0,38 

Cruzeiro 0,03 0,11 0,25 0,10 0,12 

Fercal 0,50 0,83 0,44 0,42 0,55 
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Região Administrativa Dimensão 1 Dimensão 2 Dimensão 3 Dimensão 4 IVS 

Gama 0,23 0,40 0,42 0,30 0,34 

Guará 0,09 0,26 0,33 0,29 0,24 

Itapoã 0,32 0,75 0,69 0,38 0,53 

Jardim Botânico 0,19 0,21 0,31 0,22 0,23 

Lago Norte 0,18 0,17 0,45 0,27 0,27 

Lago Sul 0,08 0,09 0,38 0,03 0,14 

Núcleo Bandeirante 0,19 0,23 0,60 0,43 0,36 

Paranoá 0,21 0,61 0,59 0,34 0,43 

Park Way 0,15 0,16 0,34 0,05 0,17 

Planaltina 0,40 0,59 0,47 0,32 0,44 

Plano Piloto 0,06 0,08 0,26 0,19 0,15 

Recanto das Emas 0,28 0,57 0,42 0,37 0,41 

Riacho Fundo 0,16 0,35 0,45 0,53 0,37 

Riacho Fundo II 0,22 0,52 0,35 0,25 0,34 

Samambaia 0,22 0,49 0,54 0,27 0,38 

Santa Maria 0,30 0,58 0,40 0,24 0,38 

São Sebastião 0,21 0,68 0,57 0,46 0,48 

SCIA/Estrutural 0,69 0,93 0,63 0,63 0,72 

SIA 0,05 0,24 0,06 0,19 0,13 

Sobradinho 0,20 0,25 0,48 0,33 0,32 

Sobradinho II 0,27 0,38 0,37 0,39 0,35 

Sol Nascente/PDS 0,64 0,81 0,56 0,39 0,60 

Sudoeste/Octogonal 0,00 0,04 0,25 0,05 0,09 

Taguatinga 0,26 0,30 0,55 0,35 0,36 

Varjão 0,13 0,70 0,90 0,40 0,53 

Vicente Pires 0,31 0,27 0,51 0,43 0,38 

Fonte: CODEPLAN, 2021. Disponível em: http://infodf.codeplan.df.gov.br/ivs-df/ivs-df-por-ra-e-dimensoes/    
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Figura 1.18: Índice de Vulnerabilidade Social do DF por RA. Fonte: CODEPLAN, 2021. Disponível 
em: http://infodf.codeplan.df.gov.br/ivs-df/ivs-df-por-ra-e-dimensoes/  

Diante desta breve caracterização geral do Distrito Federal7, os itens a seguir apresentarão os 
resultados obtidos a partir da análise de indicadores selecionados para as Regiões 
Administrativas que compõem a Área de Influência do empreendimento. Cabe enfatizar que a 
AII contempla a AID, logo os dados sobre a RA Jardim Botânico (AID) também fazem parte desta 
caracterização populacional. 

1.4.3 Caracterização demográfica  

O perfil da população das Regiões Administrativas das Áreas de Influência Indireta (AII) e Direta 
(AID) do empreendimento é analisado e correlacionado por meio de um conjunto de indicadores 
capazes de dimensionar a população, evidenciar as variações geográficas e populacionais, além 
de apresentar as tendências demográficas dos últimos anos. Foram utilizados os seguintes 
indicadores: 

1.4.3.1 População total 

O conjunto de RAs da Área de Influência abrigava um contingente de 236.992 pessoas em 2018 
(PDAD 2018), significando cerca de 8,22% da população do Distrito Federal, a qual, segundo a 

 

7 Informações baseadas no Relatório Destaques PDAD 2019, disponível em 
https://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Destaques_PDAD_revisado.pdf 
. Acessado em 16 de setembro de 2021.  
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PDAD, contabilizou, em 2018, uma estimativa populacional de 2.881.854. Para se ter uma ideia 
sobre o que esse número representa em termos de importância regional, se fosse uma RA, a Área 
de Influência teria a população aproximada da Samambaia (RA XII). Verifica-se também que na 
formação da população regional, é preponderante o peso de São Sebastião. Em 2018, este 
município concentrava metade da população da Área de Influência (Tabela 1.9).  

A idade média da população da Área de Influência do empreendimento em estudo é de 33,7 
anos, o que mostra ser uma população jovem, formada por maioria do sexo feminino (51,6%) e 
branca (52,3%). 

Tabela 1.9: População residente e sua distribuição proporcional, segundo Regiões 
Administrativas da Área de Influência (2018). 

Região 
Administrativa 

2018 
Idade 
Média 

Sexo Raça/cor 

Nº 
% da 
AII 

Em anos de 
idade 

Feminino 
% 

Masculino 
% 

Branca 
% 

Parda 
% 

Preta 
% 

Amarela 
% 

Jardim Botânico – 
RA XXVII 

26.449 11,16 34,5 51,3 48,7 69,2 26,3 3,7 - 

Lago Sul – RA XVI 29.754 12,55 41,8 52,2 47,8 75,8 20,2 - - 

São Sebastião – RA 
XIV 

115.256 48,63 28,9 51 49 34 53,2 11 1,5 

Paranoá – RA VII 65.533 27,65 29,5 52,1 47,9 30,2 53,2 14 2,3 

Área de Influência 
TOTAL 

236.992 100 33,7 51,6 48,3 52,3 38,2 7,2 0,9 

Fonte: Codeplan / PDAD, 2018. 

1.4.3.2 População relativa, densidade e distribuição da população 

A Área de Influência abrange 21,47% do território do DF. Está situada em uma região de baixa 
densidade demográfica, na UPT Leste que, com exceção do Lago Sul, abrange as outras três RAs 
e é caracterizada por possuir um dos menores contingentes populacionais dentre as UPTs. No 
entanto, é a segunda UPT mais extensa. Portanto, a Área de Influência caracteriza-se por uma 
região pouco populosa e pouco povoada, isto é, não possui uma população absoluta significativa 
e uma baixa densidade demográfica, embora com contrastes, pois São Sebastião é uma das RAs 
com maior densidade urbana do DF, enquanto Jardim Botânico e Lago Sul têm densidade urbana 
entre as mais baixas do DF (Tabela 1.10). 

Tabela 1.10: Densidade Urbana por Região Administrativa da Área de Influência e Distrito Federal 
(hab./ha) (2015). 

RA 

População  Densidade 

População 
2013 

População 
2015 

TMGCA¹ 
(%) 

Área com 
Ocupação 
Urbana² 
(em ha) 

Densidade 
Urbana³ 

2015 
(hab./ha) 

Área Total 
da RA (em 

ha) 

Densidade 
Demográfica³ 

2015 
(hab./ha) 

Jardim 
Botânico – 
RA XXVII 

26.449 11,16 34,5 51,3 48,7 69,2 26,3 

Lago Sul – RA 
XVI 30.629 28.981 -2,73 4.352,02 6,66 18.342.78 1,58 
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RA 

População  Densidade 

População 
2013 

População 
2015 

TMGCA¹ 
(%) 

Área com 
Ocupação 
Urbana² 
(em ha) 

Densidade 
Urbana³ 

2015 
(hab./ha) 

Área Total 
da RA (em 

ha) 

Densidade 
Demográfica³ 

2015 
(hab./ha) 

São 
Sebastião – 

RA XIV 98.908 99.525 0,31 882,69 112,75 35.571,37 2,8 

Paranoá – RA 
VII 46.233 44.975 -1,37 487,46 92,26 78.876,96 0,57 

Distrito 
Federal 2.786.684 2.906.574 2,13 61.467 47,29 575.408,56 5,05 

¹Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual. 

² Área com ocupação urbana - porção territorial que tem ocupação com características urbanas, formal e informal. Ou seja, é a 
área de ocupação urbana efetiva, independentemente de estar regularizada como área urbana, incluindo também as ocupações 
com características urbanas informais ou em processo de regularização. 

³ Densidade urbana - relação entre a população urbana estimada pela PDAD 2013 e 2015 e a área com ocupação urbana que 
corresponde à densidade urbana bruta, pois considera a área total com ocupação urbana, incluindo além da área residencial, os 
demais usos (comercial, institucional e industrial) e as áreas comuns. 

³ Densidade demográfica - relação entre o número total de habitantes e a área territorial total, incluindo além da área com 
ocupação urbana, as áreas com uso rural e de preservação ambiental. A área territorial total de cada RA é a definida na PDAD 
2015/16, com alguns ajustes em determinadas RAs, em função da agregação ou supressão de setores urbanos funcionalmente 
vinculados ou não às mesmas.  

Fonte: Gerência de Estudos Urbanos (GEURB/DEURA/Codeplan) com base em dados da PDAD 2015/2013. Densidades Urbanas 
nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. Texto para Discussão - nº 22/fevereiro-2017 - Codeplan. 

Da análise da relação entre densidade urbana e renda domiciliar per capita das RAs deste estudo, 
percebe-se que as que estão inseridas no Grupo I - Alta Renda encontram-se entre as que 
apresentam as menores densidades urbanas no DF: Lago Sul e Jardim Botânico. Estas RAs têm 
em comum, além da baixa densidade, alta renda e morfologia urbana configurada por lotes 
unifamiliares de grandes dimensões, variando entre 500 a 20.000m². Este é o padrão conhecido 
como “Cidade-Jardim”, no qual cada residência, isolada em um grande lote com farta área verde, 
abriga somente uma família, implicando em baixíssimas densidades habitacionais, típico padrão 
morfológico dos condomínios fechados.  

Já as RAs que apresentam as maiores densidades urbanas inserem-se entre as que estão no 
Grupo III - Média-Baixa Renda: São Sebastião e Paranoá. A densidade urbana também pode estar 
relacionada ao valor médio do m² no Distrito Federal, onde no Lago Sul temos o metro quadrado 
valendo cerca de R$5.934,00, no Jardim Botânico R$3.184,00 e no Paranoá R$1.240,00, segundo 
Boletim da Conjuntura Imobiliária - Nov.2015 - SECOVI/DF.   

1.4.3.3 Taxa de crescimento 

Nos últimos 60 anos, houve uma explosão demográfica no território brasileiro, a população 
saltou de 51,9 milhões em 1950 para 190,7 milhões em 2010. No entanto, acompanhando uma 
tendência mundial, o ritmo do crescimento demográfico brasileiro vem diminuindo nos últimos 
anos. De acordo com a revisão das projeções populacionais, a população residente no Distrito 
Federal estimada em 2,85 milhões de habitantes, em 2015, passará para 3,24 milhões, em 2025. 
O incremento populacional será de pouco mais de 390 mil habitantes em dez anos. Embora a 
projeção indique aumento do contingente populacional, a taxa de crescimento média anual será 
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decrescente. De acordo com as projeções, a taxa passará de 1,54% ao ano, entre 2010 e 2015, 
para 1,20%, entre 2020 e 2025. Portanto a população total do Distrito Federal tenderá a crescer, 
contudo em um ritmo menor para o período analisado (Figura 1.19). 

 

Figura 1.19: População total, taxa de crescimento média anual e projeção populacional. Distrito 
Federal (2010-2025). Fonte: IBGE, Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação 

por sexo e idade: 2010-2060. 

Segundo o estudo “Projeções Populacionais para as Regiões Administrativas do Distrito Federal 
2010-2020”, realizado pela CODEPLAN, para 2030 podemos esperar uma expressiva redução da 
participação da população mais jovem (de 0 a 14 anos) e um aumento importante da participação 
da população idosa (de 60 anos e mais). Ademais, embora a taxa de crescimento populacional 
do Distrito Federal entre 2010 e 2030 vá diminuir significativamente, essa dinâmica não se 
manifestará de forma uniforme no território. Algumas RAs vão continuar apresentando taxas de 
crescimento significativas, porém outras irão apresentar um decrescimento de sua população. 
Estima-se que as maiores taxas de crescimento vão ocorrer no Riacho Fundo (10,7%), no Paranoá 
(8,0%) e em São Sebastião (4,0%). 

Na Tabela 1.11 verificamos o volume populacional e posição segundo tamanho populacional em 
2020 por RA da Área de Influência a partir de dados baseados no Censo Demográfico do IBGE 
(2010) e das Projeções Populacionais para as Regiões Administrativas do Distrito Federal 2010-
2020 da Codeplan (2018). Estima-se o maior volume populacional na RA São Sebastião e menor 
na RA Lago Sul.   

Tabela 1.11: Volume populacional e posição segundo tamanho populacional em 2020, por RA da 
Área de Influência, Distrito Federal (2010 e 2020). 

RA Volume 2010 Volume 2020 

Jardim Botânico – RA XXVII 36.209 58.138 

Lago Sul – RA XVI 29.986 30.320 

São Sebastião – RA XIV 76.083 115.988 

Paranoá – RA VII 48.192 74.690 
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 e Codeplan, Projeções Populacionais para as Regiões Administrativas do 
Distrito Federal 2010-2020, 2018. 

1.4.3.4 Razão de sexo 

A razão de sexo consiste no número de homens para cada grupo de 100 mulheres na população 
residente. O indicador expressa a relação quantitativa entre os sexos, ou seja, se igual a 100, o 
número de homens e de mulheres se equivalem; acima de 100, há predominância de homens e, 
abaixo, predominância de mulheres. O indicador é influenciado por taxas de migração e de 
mortalidade diferenciadas por sexo e idade. 

Antes de tudo é preciso observar que os homens eram maioria da população brasileira até a 
década de 1930 (Figura 1.20). O processo de transição da razão de sexo ocorreu a partir da 
década de 1940, quando o sexo feminino se tornou maioria e, progressivamente, tem aumentado 
o saldo de mulheres no país. 

 

Figura 1.20: Razão de sexo, por ano, no Brasil (2010). Fonte: IBGE. Estatísticas do Século XX e 
Censo Demográfico 2010. 

No Brasil, a razão de sexo é 95,95, na região Centro-Oeste, 98,61 e no Distrito Federal 91,62. 
Assim como no universo do país, da região e do DF, a maioria da população da Área de Influência 
é composta de pessoas do sexo feminino (Tabela 1.12).  

Tabela 1.12: População por sexo, segundo RAs da Área de Influência (2010). 

Território Feminino Masculino 

Jardim Botânico – RA XXVII 13.576 12.873 

Lago Sul – RA XVI 15.525 14.229 

São Sebastião – RA XIV 58.807 56.449 
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Território Feminino Masculino 

Paranoá – RA VII 34.146 31.387 

Distrito Federal 1.341.280 1.228.880 

Brasil 97.348.809 93.406.990 

Fonte: Codeplan/DIEPS/GEREPS/PDAD 2018 e IBGE, Censo Demográfico 2010. 

1.4.3.5 Estrutura etária da população 

De acordo com o CENSO 2010, a população do Distrito Federal estava concentrada no grupo de 
25 a 29 anos, sendo que proporção de menores de cinco anos de idade na população é menor 
do que a de proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade, 7,35% e 7,69% respectivamente. 
O primeiro indicador está associado aos níveis de fecundidade e natalidade, que repercutem na 
estrutura etária da população. Regiões com reduzidas taxas de fecundidade apresentam menor 
proporção de crianças abaixo de cinco anos de idade.  

A definição de idoso como pessoa maior de 60 anos de idade é estabelecida na legislação 
brasileira8. De modo geral, o crescimento da participação deste segmento populacional está 
associado à redução das taxas de fecundidade e de natalidade e ao aumento da esperança de 
vida. No DF, tais resultados revelam que a participação relativa de idosos era maior do que a de 
crianças, indicando tendência de envelhecimento da população.  

Na Área de Influência do estudo, em 2010, o maior grupo populacional se encontra na mesma 
faixa de idade do DF, 25 a 29 anos, apenas a RA Lago Sul tem maior população concentrada na 
faixa de idade entre 20 a 24 anos. Na Área de Influência, a proporção de menores de cinco anos 
de idade na população é de 5,55% e a de pessoas com mais de 60 anos de idade é de 13,87% 
(Tabela 1.13). 

Tabela 1.13: População residente, por sexo, segundo os grupos de idade – Área de Influência 
(2010). 

Grupos de Idade 

Regiões Administrativas 

Paranoá São Sebastião Lago Sul 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Total 53.618 25.982 27.636 100.659 52.178 48.481 29.537 14.201 15.336 

0 – 4 4.516 2.336 2.180 7.977 4.061 3.916 1.165 591 574 

5 – 9 4.438 2.242 2.196 8.544 4.376 4.168 1.387 724 663 

10 – 14 4.629 2.305 2.324 9.252 4.745 4.507 1.719 922 797 

15 – 19 5.072 2.477 2.595 9.213 4.674 4.539 1.816 911 905 

20 – 24 6.058 3.007 3.051 11.572 6.538 5.034 2.503 1.273 1.230 

25 – 29 6.211 3.065 3.146 11.679 6.411 5.268 2.441 1.215 1.226 

30 - 34 5.006 2.388 2.618 10.493 5.409 5.084 2.218 1.069 1.149 

35 – 39 3.881 1.773 2.108 8.854 4.497 4.357 1.942 858 1.084 

40 – 44 3.453 1.640 1.813 7.380 3.726 3.654 2.131 934 1.197 

45 – 49 3.006 1.397 1.609 5.785 2.908 2.877 2.344 1.065 1.279 

 

8 Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. 
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Grupos de Idade 

Regiões Administrativas 

Paranoá São Sebastião Lago Sul 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

50 – 54 2.531 1.144 1.387 3.750 1.888 1.862 2.110 996 1.114 

55 – 59 1.774 825 949 2.360 1.174 1.186 1.860 863 997 

60 – 64 1.254 576 678 1.468 724 744 1.819 807 1.012 

65 – 69 714 351 363 949 454 495 1.484 757 727 

70 – 74 463 204 259 655 290 365 1.046 498 548 

75 – 79 287 114 173 360 158 202 761 390 371 

80 - 84 192 85 107 223 93 130 463 219 244 

85 - 89 93 33 60 96 34 62 233 92 141 

90 - 94 32 13 19 34 14 20 66 14 52 

95 - 99 6 5 1 11 4 7 21 1 20 

100 anos ou mais 2 2 - 4 - 4 8 2 6 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Censo Demográfico 2010. 

Cabe explicar que as Regiões Administrativas criadas a partir de 2003, como é o caso da RA Jardim 
Botânico, não estão contempladas em alguns tópicos do CENSO 2010 e, por isso, não constam 
no mais recente Anuário Estatístico do Distrito Federal, publicado em 2019. No entanto, a PDAD 
2018 aponta que a população urbana da RA Jardim Botânico era de 26.449 pessoas, sendo a 
idade média de 34,5 anos. Em São Sebastião, a população urbana era de 115.256 pessoas, sendo 
a idade média de 28,9 anos. Na RA Paranoá, a população urbana era de 65.533 pessoas, sendo 
que a idade média era de 29,5 anos. A população urbana da RA Lago Sul era de 29.754 pessoas, 
a idade média de 41,8 anos. 

1.4.3.6 Migração 

A migração é um movimento contínuo de grupos sociais diferenciados, entre estruturas 
socioespaciais específicas, cujas intra e inter-relações determinam a dinâmica do processo. Todo 
lugar é ao mesmo tempo lugar de origem e de destino dessas pessoas que migram, como pontos 
de passagem com maior ou menor capacidade de reter a sua própria população e a que por ali 
passa (VALENTEI, 1987). 

Quanto à origem dos moradores da Área de Influência, a PDAD 2018 verificou que, na RA Jardim 
Botânico, 51,9% informaram ter nascido no próprio DF. Para os que não nasceram no DF, o 
estado mais reportado foi Minas Gerais, segundo 20,1% dos entrevistados. Na RA São Sebastião, 
50,5% informaram ter nascido no próprio DF. Para os que não nasceram no DF, o estado mais 
reportado também foi Minas Gerais, segundo 17,8% dos entrevistados. Na RA Paranoá, 61,2% 
informaram ter nascido no próprio DF. Para os que não nasceram no DF, o estado mais reportado 
foi Bahia, segundo 15,8% dos entrevistados. Na RA Lago Sul, 51,6% informaram ter nascido fora 
do DF e, para os que não nasceram no DF, o estado mais reportado foi novamente Minas Gerais, 
segundo 18,7% dos entrevistados. 
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1.5 DINÂMICA ECONÔMICA 

1.5.1 Níveis de atividade e de ocupação 

Considerando as pessoas de 14 anos ou mais de idade, a taxa de atividade alcançou 62,5% no 
Brasil, em 2010. O Distrito Federal apresentou taxa de 66,3 em 2019 (Tabela 1.14). 

Tabela 1.14: População Economicamente Ativa (PEA) do Distrito Federal (2017, 2018 e 2019). 

Ano 

População Economicamente Ativa - PEA 
Taxas (%) 

Total Ocupados Desempregados 

Números 
absolutos¹ 

Índice 
Números 
absolutos 

Índice 
Números 
absolutos 

Índice 
Participação 

(PEA/PIA) 

Desemprego 
total 

(DES/PEA) 

2017 1.634 113,9 1.319 104,3 315 185,3 66,5 19,3 

2018 1.653 115,2 1.346 106,4 307 180,6 65,7 18,6 

2019 1.617 113,8 1.310 104,5 307 182,7 66,3 19,0 

¹ Em 1.000 pessoas. Fonte: Convênio: DIEESE/SEADE-SP/MTE-FAT/SETRAB-GDF/CODEPLAN. PED-DF - Pesquisa de 
Emprego e Desemprego no Distrito Federal. 

A Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal (PED-DF) de agosto de 2021, realizada 
pela CODEPLAN e DIEESE, mostra que a taxa de desemprego total diminuiu de 19,1% para 18,2%, 
entre agosto de 2020 e de 2021 no DF. No mesmo período, a taxa de participação cresceu, ao 
passar de 61,6% para 65,9%. Nos últimos doze meses, o contingente de desempregados cresceu, 
como resultado do aumento da População Economicamente Ativa - PEA (137 mil pessoas 
entraram no mercado de trabalho) em número superior ao acréscimo do nível ocupacional (126 
mil postos de trabalho). O aumento na ocupação derivou do crescimento nos serviços, no 
comércio e reparação e na construção; e, segundo a forma de inserção, do crescimento do 
trabalho autônomo, do emprego doméstico e do assalariamento privado com e sem carteira de 
trabalho assinada, além do agregado demais posições9.  

A taxa de desemprego ou desocupação é o percentual das pessoas desocupadas em relação as 
pessoas economicamente ativas. Este indicador tende a refletir os desequilíbrios no mercado de 
trabalho. O desemprego ocorre quando uma pessoa não desenvolve uma atividade produtiva, 
mas está procurando uma oportunidade de trabalho.  

Em relação a julho de 2021, a taxa de desemprego permaneceu estável em 18,2% da PEA. A taxa 
de participação cresceu, ao passar de 65,4% para 65,9%. Neste mesmo período, o contingente 
de desempregados aumentou, como resultado do acréscimo da População Economicamente 
Ativa – PEA (15 mil pessoas entraram no mercado de trabalho) em número maior que o aumento 
do nível de ocupação (mais 12 mil postos de trabalho). Por sua vez, o aumento do contingente 
de ocupados decorreu do crescimento no número de postos de trabalho no setor de serviços, na 
construção e no comércio e reparação, assim como do aumento entre os assalariados do setor 
público e dos trabalhadores autônomos (Figura 1.21).  

 

9 Inclui empregadores, donos de negócio familiar, trabalhadores familiares sem remuneração, 
profissionais liberais e outras posições ocupacionais. 
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Figura 1.21: Estimativas do número de pessoas de 14 anos e mais, segundo condição de 
atividade, e taxas de participação e de desemprego Distrito Federal (agosto de 2020, julho e 
agosto de 2021). Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal (PED-DF). 

Convênio: CODEPLAN-GDF e DIEESE. PED-DF. 

Em relação a agosto de 2020, a PED-DF aponta que o número de ocupados aumentou (10,2%), 
chegando a 1.367 mil pessoas, em agosto de 2021. O crescimento do nível de ocupação decorreu, 
setorialmente, do acréscimo no número de ocupados no setor da Construção (16,9%), no 
Comércio e reparação (13,3%), no setor de Serviços (9,0%) e, em menor intensidade, na Indústria 
de transformação (4,7%). O segmento da Administração Pública, por sua vez, reduziu-se (-1,1%). 

Segundo a forma de inserção, nos últimos doze meses, o contingente de assalariados cresceu 
(3,8%), como resultado do aumento no número de ocupados no setor privado (7,7%), de um lado, 
e do declínio no setor público (-3,7%), de outro. No setor privado, houve crescimento do 
assalariamento com carteira de trabalho assinada (6,9%) e sem carteira assinada (13,6%). Houve, 
ainda, elevação no nível ocupacional entre os empregados domésticos (34,8%), os trabalhadores 
autônomos (21,5%) e no contingente classificado nas demais posições, onde estão incluídos os 
empregadores, donos de negócio familiar, trabalhadores familiares sem remuneração, 
profissionais liberais e outras posições ocupacionais (25,5%).  

Entre julho de 2020 e de 2021, diminuiu o rendimento médio real de ocupados (-7,8%) e de 
assalariados (-8,6%), enquanto aumentou o dos trabalhadores autônomos (25,0%). Entre os 
assalariados, houve declínio na remuneração média no setor privado (-3,7%) e no setor público 
(-3,3%). No setor privado, segundo a posição na ocupação, o rendimento médio reduziu-se entre 
os empregados com carteira de trabalho assinada (-3,6%). Segundo o setor de atividade 
econômica, o salário médio decresceu no setor de serviços (-6,7%) e no comércio e reparação (-
3,2%). 

Nos últimos doze meses, o rendimento médio real dos ocupados diminuiu em todos os grupos 
por percentis de renda analisados: entre os 50% e 25% mais ricos (-12,3%), os 25% mais ricos (-
7,1%), no segmento entre 25% e 50% mais pobres (-5,7%), os 10% mais ricos (- 4,6%), no grupo 
25% mais pobres (-4,2%) e para os 10% mais pobres (-2,8%). Quanto ao desemprego, entre 
agosto de 2020 e de 2021, o contingente de desempregados aumentou (3,8%). Segundo Grupos 
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de Regiões Administrativas, a taxa de desemprego reduziu no Grupo 4 (regiões de baixa renda), 
de 26,6% para 22,4% e no Grupo 2 (regiões de média-alta renda), ao passar de 16,3% para 15,6%, 
enquanto permaneceu relativamente estável no Grupo 3 (regiões de média-baixa renda), ao 
passar de 22,2% para 22,0%, entre agosto de 2020 e de 2021 (Figura 1.22).  

 

Figura 1.22: Taxa de desemprego total, por Grupos de Regiões Administrativas – RAs (2020-
2021). Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal (PED-DF). Convênio: 

CODEPLAN-GDF e DIEESE. PED-DF 

Em relação à Área de Influência deste estudo, no Grupo 1 (alta renda) estão inseridas as RAs 
Jardim Botânico e Lago Sul; no Grupo 3 (média-baixa renda), São Sebastião e no Grupo 4 (baixa 
renda), Paranoá. 

1.5.2 Trabalho e rendimento 

Em 2019, a renda domiciliar média mensal dos moradores da Área de Influência foi R$9.536,93 
e per capita R$3.252,87. Ambas mais elevadas que os valores para o Distrito Federal. Cabe 
ressaltar que são dois grupos de Regiões Administrativas com características bastante distintas, 
conforme descrito na Tabela 1.15.  

Tabela 1.15: Renda domiciliar média mensal, per capita média mensal e Gini, segundo as Regiões 
Administrativas da Área de Influência (2019). 

Regiões Administrativas 
Renda Domiciliar 

Média Mensal  
Renda Per Capita 
Domiciliar Média 

Renda Per Capita 

GINI 
RA DESCRIÇÃO 

Valores 
Absolutos 
(RS 1,00)  

Valores 
em 

salários 
mínimos  

Valores 
absolutos 
(RS 1,00) 

Valores 
em 

salários 
mínimos  

Valores 
absolutos 
(RS 1,00) 

Valores 
em 

salários 
mínimos  

Distrito Federal  6.234,15 6,53 2.492,09 2,61 2.047,86 2,15 0,58 

RA-XXVII 
Jardim 

Botânico  
10.812,71 11,33 4.122,59 4,32 3.720,83 3,90 0,46 

RA-XVI Lago Sul  22.042,88 23,11 8.355,04 8,76 7.663,09 8,03 0,39 

RA-XIV 
São 

Sebastião  
2.905,13 3,05 1.051,43 1,10 894,31 0,94 0,43 

RA-VII Paranoá  2.387,00 2,50 832,15 0,87 733,27 0,77 0,44 

Área de Influência 9.536,93 9,99 3.590,30 3,76 3.252,87 3,41 0,43 
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Fonte: Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - 
PDAD – 2018. 

Segundo informações do Censo Demográfico, a renda per capita mensal no Distrito Federal - era 
de R$ 1.199,44, em 2000 e R$ 1.715,11, em 2010, a preços de agosto de 2010. Nesse período 
observa-se que houve crescimento desse valor a uma taxa média anual de 42,99%. 

As informações da PNAD Contínua mostram que houve crescimento da renda per capita mensal 
na no DF entre os anos de 2016 e 2017, passando de R$ 1.614,34 para R$ 1.681,05 (a preços de 
agosto de 2010), o que equivale a uma variação de 4,13% no período, em termos reais.  

Considerando as pessoas com 14 anos ou mais, no Jardim Botânico 58,8% estavam ocupadas 
(12.637 pessoas); no Paranoá, 52,4% (26.631 pessoas); em São Sebastião 60,5% (53.513 pessoas); 
e no Lago Sul, 53,4% (13.939 pessoas) (PDAD 2018). Tendo como referência o período dos últimos 
30 dias da época da entrevista da PDAD, a população desocupada10 no Jardim Botânico 
compreendeu 5,1% dessa mesma faixa etária (1.087 pessoas); no Paranoá, 10,9% (5.555 
pessoas); em São Sebastião, 11,3% (9.988 pessoas); e no Lago Sul, 3,6% (932 pessoas). Assim 
sendo, a taxa de participação para o Jardim Botânico era de 63,8% para esse período de 
referência (13.725 pessoas), no Paranoá, 63,3% (32.186 pessoas); em São Sebastião 71,8% 
(63.501 pessoas); e no Lago Sul, 56,9% (14.871 pessoas). 

Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz respeito à parcela da população que não 
estuda, nem trabalha, os chamados “nem-nem”. Para a população entre 18 e 29 anos, no Jardim 
Botânico, 31,1% se encontravam nesta situação (1.455 jovens). No Paranoá, 36% (5.325 jovens). 
Em São Sebastião, 28,4% (7.352 jovens) e no Lago Sul, 22,4% (1.063 jovens). 

Para os ocupados, durante a coleta de dados para a PDAD 2018, foi questionada a atividade da 
empresa em que estes exerciam o seu trabalho principal. No Jardim Botânico, Paranoá, São 
Sebastião e Lago Sul o setor de Serviços foi o mais informado, segundo 86,1%, 71,1%, 69,2% e 
89,7% dos respondentes, respectivamente.  

A Região Administrativa onde a maioria dos respondentes da Área de Influência realiza seu 
trabalho principal é o Plano Piloto: 65,9% dos respondentes no Jardim Botânico, 36,5% no 
Paranoá, 37,5% de São Sebastião e 65,3% dos respondentes se deslocam cotidianamente para a 
região central de Brasília para trabalhar, percorrendo as distâncias apresentadas na Tabela 1.16, 
que mostra a distância de cada RA da Área de Influência até o centro de Brasília. 

Tabela 1.16: Distâncias entre os Terminais Rodoviários das Regiões Administrativas da Área de 
Influência (DF) e a Estação Rodoviária de Brasília 

Números das Ras Regiões Administrativas Distância (Km) 

RA-I Brasília 0 

RA-XXVII Jardim Botânico 18 

RA-XVI Lago Sul 30 

RA-XIV São Sebastião 30 

 

10 A soma dos ocupados e desocupados forma a População Economicamente Ativa (PEA), cuja 
divisão pela População em Idade Ativa (PIA) – todas as pessoas com 14 anos ou mais – resulta na 
taxa de participação. 
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Números das Ras Regiões Administrativas Distância (Km) 

RA-VII Paranoá 35 
Fonte: Secretaria de Estado de Transportes - Google Maps. 

Finalmente, a posição na ocupação mais comum no Jardim Botânico foi “empregado” (exceto 
doméstico), para 58% dos entrevistados. Essa também foi a posição mais comum no Paranoá 
(56,9%), em São Sebastião (59,5%) e no Lago Sul (53,6%). 

Sobre a formalização dos trabalhadores, no Jardim Botânico 45,2% informaram ter carteira de 
trabalho assinada pelo atual empregador. No Paranoá eram 56%, em São Sebastião, 57,9% e no 
Lago Sul 35,9%. Sobre a cobertura da Previdência Social pública (INSS), no Jardim Botânico 83,1% 
declararam fazer contribuição. No Paranoá eram 69,2%, em São Sebastião, 73% e no Lago Sul, 
83,8%. 

No que tange ao deslocamento para o trabalho: no Jardim Botânico, 6,7% responderam utilizar 
ônibus; 84,6% informaram utilizar automóvel; e 6,5% caminhavam até a localidade laboral. No 
Paranoá, 60,6% responderam utilizar ônibus; 26% informaram utilizar automóvel; e 20,1% 
caminhavam até a localidade laboral. Em São Sebastião, 54,3% responderam utilizar ônibus; 29% 
informaram utilizar automóvel; 4,1% afirmaram utilizar motocicleta; 1,6% utilizavam a bicicleta; 
e 17% caminhavam até a localidade laboral. No Lago Sul, 5,6% responderam utilizar ônibus; 
86,9% informaram utilizar automóvel; e 4,2% caminhavam até a localidade laboral. 

1.5.3 Escolaridade e frequência escolar 

A taxa de analfabetismo é o percentual de pessoas de determinada faixa etária que não sabe ler 
e escrever um recado ou bilhete simples no idioma que conhece no total de pessoas dessa 
mesma faixa etária. O Distrito Federal apresentou queda na taxa de analfabetismo ao longo dos 
últimos anos para todos os segmentos da população (Tabela 1.17).  

Tabela 1.17: Taxa de analfabetismo em pessoas de 15 anos ou mais, por sexo e idade - Distrito 
Federal (2017 – 2019). 

Grupo de Idade 2017 2018 2019 
Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Total 6,9 7,1 6,8 6,8 7,0 6,6 6,6 6,9 6,3 

15 anos ou mais 2,5 2,6 2,4 3,1 3,3 2,9 2,7 2,5 2,9 

18 anos ou mais 2,7 2,8 2,6 3,3 3,5 3,1 2,8 2,6 3,0 

25 anos ou mais 3,1 3,3 3,0 3,8 4,1 3,6 3,3 3,0 3,5 

40 anos ou mais 4,9 5,1 4,7 5,7 6,1 5,5 4,8 4,3 5,2 

60 anos ou mais 10,9 11,2 10,7 11,5 11,3 11,7 8,8 6,3 10,6 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
– PNAD. 

Segundo o Atlas do Distrito Federal (2020), o Distrito Federal ocupa a 73ª posição entre os 
maiores valores da dimensão Educação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), dentre os 
5.665 municípios brasileiros. Das unidades da Federação, o DF possui a menor taxa de 
analfabetismo e o percentual de habitantes com ensino superior é acima da média nacional. O 
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) também é acima da média nacional e, para 
os anos iniciais do ensino fundamental, o Distrito Federal já ultrapassou a meta proposta para o 
Brasil, até 2022, de 6.0, que corresponde a um sistema educacional de qualidade, comparável 
aos países desenvolvidos. Em relação à educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Médio) predominam as matrículas na rede pública.  

No Distrito Federal, segundo dados do Censo Demográfico, a proporção de crianças de 5 a 6 anos 
na escola era de 92,46%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos 
frequentando os anos finais do ensino fundamental era de 88,32%; a de jovens de 15 a 17 anos 
com ensino fundamental completo era de 66,32%; e a de jovens de 18 a 20 anos com ensino 
médio completo era de 53,48%. Utilizando dados da PNAD Contínua, é possível afirmar que em 
2017 a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola neste ano era de 93,50%. No mesmo ano, 
a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental era 
de 95,50%, a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo era de 
66,75%; e, por fim, a de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo era de 69,12% (Figura 
1.23). 

 

Figura 1.23: Escolaridade da população de 25 anos ou mais de idade na UF - Distrito Federal 
(2017). Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: PNAD Contínua (2017). 

Em 2017, considerando-se a população de 25 anos ou mais de idade do Distrito Federal, 3,74% 
eram analfabetos, 76,06% tinham o ensino fundamental completo, 66,42% possuíam o ensino 
médio completo e 30,59%, o superior completo. No DF, a média de anos de estudo que uma 
criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 18 
anos, ou seja, a expectativa de anos de estudo, em 2012, segundo informações da PNAD 
Contínua, era de 9,90 anos e em 2017, foi de 10,33 anos, registrando aumento de 0,43 anos. No 
Brasil, a expectativa de anos de estudo aumentou 0,68 anos no mesmo período, indo de 7,54 
para 8,22. 

Quanto à escolaridade, nas Regiões Administrativas que compõem a Área de Influência em 
estudo, segundo a PDAD 2018, verifica-se que no Jardim Botânico, 75,2% das pessoas com 25 
anos ou mais declararam ter o ensino superior completo e no Lago Sul 79,6%. Este percentual é 
significativamente mais baixo no Paranoá, onde 33,8% das pessoas com 25 anos ou mais 
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declararam ter o ensino médio completo e em São Sebastião, onde apenas 31,3% declararam ter 
o ensino médio completo.  

No Jardim Botânico, 98,7% dos moradores com cinco anos ou mais de idade sabiam ler e 
escrever; no Paranoá, 96,4%; em São Sebastião, 97,3%; e no Lago Sul 99,2%.  

Para as pessoas entre 4 e 24 anos, no Jardim Botânico 60,7% frequentavam escola particular e 
no Lago Sul 68,4%. No Jardim Botânico, entre aqueles que frequentavam escola, 62,6% 
estudavam na RA Plano Piloto. Esse índice é próximo ao observado no Lago Sul, onde 61% 
frequentavam escolas na RA Plano Piloto. No Paranoá, a maior parte das pessoas entre 4 e 24 
anos (63,5%) reportaram frequentar escola pública, sendo que entre aqueles que frequentavam 
escola, 66,7% estudavam no Paranoá. Em São Sebastião, considerando a mesma faixa etária, 
59,5% reportaram frequentar escola pública e 71,8% estudavam em São Sebastião. 

1.5.4 Estrutura produtiva e de serviços 

Neste tópico, são apresentados indicadores setoriais da Área de Influência, além de breves 
considerações acerca do desempenho econômico da região no período recente. 

1.5.4.1 Produto Interno Bruto – PIB 

O Produto Interno Bruto – PIB caracteriza-se como principal indicador para análise de 
desempenho econômico de uma região ou país. Representa a soma de bens e serviços finais 
produzidos durante determinado período de tempo, permitindo mensurar a renda gerada na 
economia pelos diversos agentes produtores. Para o Brasil, o PIB é medido sob três óticas: 
produção, renda e demanda. O Sistema de Contas Nacionais apresenta informações sobre a 
geração, a distribuição e o uso da renda no país. Para os Estados e o Distrito Federal, o PIB é 
divulgado pelas óticas da produção e da renda. Esta última teve início na nova série referenciada 
em 2010. 

O relatório “Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIDF-DF – 2018” (CODEPLAN, 2020), 
apresenta os resultados do PIB-DF para o ano de 2018 e mostra que a economia brasileira cresceu 
em 2018 de forma que o volume do Produto Interno Bruto (PIB) evoluiu 1,8% em relação ao ano 
anterior. Em 2017, havia avançado 1,3%, após os recuos em 2016 (-3,3%) e em 2015 (-3,5%), 
segundo o IBGE. A alta, em 2018, decorreu dos acréscimos de 1,8% do valor adicionado bruto e 
de 2,0% dos impostos sobre produtos, líquidos de subsídios. Em valores correntes, o PIB nacional 
alcançou R$ 7,004 trilhões, somatório dos R$ 6,011 trilhões do valor adicionado bruto com os R$ 
993 bilhões dos impostos sobre produtos líquidos de subsídios. O PIB per capita brasileiro foi de 
R$ 33.593, 82, com elevação real de 1,0%.  

Em relação ao PIB das grandes regiões brasileiras, a participação da Região Centro Oeste no PIB 
nacional caiu discretamente, de 10,0%, em 2017, para 9,9%, em 2018, consequência, 
principalmente, das perdas obtidas pelo Distrito Federal (de 3,7% para 3,6%) e Goiás (de 2,9% 
para 2,8%) no mesmo período. O Produto Interno Bruto do Distrito Federal (PIB-DF) acumulou 
ao longo de 2018, em valores correntes, R$ 254,817 bilhões, resultado que manteve o Distrito 
Federal na oitava posição entre as maiores economias estaduais do Brasil desde o início da nova 
série, em 2010. Em 2017, totalizou R$ 244,722 bilhões. 
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Apesar de terem apresentado crescimentos semelhantes, em 2018, o Brasil e o Distrito Federal 
possuem estruturas econômicas distintas11. O perfil produtivo local é pautado, essencialmente, 
pela dinâmica do setor de Serviços, com grande influência da atividade pública, que confere ao 
Distrito Federal certa estabilidade, tanto em períodos de crise quanto de progresso econômico. 
No DF, os setores Agropecuário e Industrial possuem pequena representatividade, em termos 
relativos (Figura 1.24). 

 

Figura 1.24: Evolução do volume do PIB do Brasil e do Distrito Federal (%) (2003 a 2018). 
Fontes: Codeplan - Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas - Gerência de Contas e 

Estudos Setoriais - Núcleo de Contas Regionais; e IBGE em parceria com os Órgãos Estaduais de 
Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(SUFRAMA). 

1.5.4.2 Indústria 

A “Indústria” mostrou reação ao assinalar elevação de 2,7% em 2018, após sucessivos recuos de 
2014 a 2017. Entre 2017 e 2018, a Indústria local gerou R$ 9,541 bilhões em valor adicionado e 
ganhou participação relativa de 0,3 ponto percentual, saindo de 3,9% para 4,2%. 

Todos os subsetores apresentaram crescimento:  

✓ A “Indústria de transformação” cresceu 4,1% em volume. Dos principais segmentos da 
atividade, a “Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos”; “Fabricação de 
produtos de minerais não metálicos”; e “Fabricação de produtos alimentícios”, este 
último, o segmento mais representativo da atividade, tiveram ganhos de volume 
produzido e valor adicionado.  

 

11 Participação dos grandes setores no valor adicionado total, em 2018. Brasil: Agropecuária 
(5,2%), Indústria 

(21,8%) e Serviços (73,0%). Distrito Federal: Agropecuária (0,5%), Indústria (4,2%) e Serviços 
(95,3%). 
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✓ A “Construção”, com valor adicionado estimado em R$ 4,871 bilhões, avançou 1,8% em 
termos reais e passou a ser responsável por 2,2% da economia brasiliense e por 51,1% do 
setor industrial, contra os 2,1% e 53,4% registrados, respectivamente, em 2017. As obras 
de infraestrutura e a construção de edifícios impulsionaram a atividade. 

✓ O subsetor das “Indústrias extrativas”, pouco representativo, subiu 36,6% em volume, o 
Distrito Federal explora, entre outros minerais, calcário para cimento, argila e areia. 

✓ O subsetor que engloba “Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação” apresentou variação positiva de 3,2%, explicada, em parte, 
pelo aumento no consumo de água, após o fim do racionamento que vigorou no Distrito 
Federal de janeiro de 2017 a junho de 2018. Os dois subsetores responderam, juntos, por 
0,8% da estrutura econômica do Distrito Federal.  

De 2011 a 2018, a “Indústria” acumulou variação negativa de -11,2%, com média anual de           -
1,5%, abrandada pelos desempenhos positivos de 2011 a 2013. Em relação ao Brasil, o setor 
acumulou -6,3%, com média de -0,8% ao ano. Em 2018, a variação brasileira foi de 0,7% sobre 
2017. 

1.5.4.3 Serviços 

O setor de “Serviços” é preponderante na economia do Distrito Federal e cresceu 1,5% entre 
2017 e 2018. O índice nacional foi de 2,1% na mesma base de comparação. Com valor adicionado 
bruto de R$ 215,561 bilhões em 2018, o setor perdeu participação relativa na economia local, 
passando de 95,7%, no ano anterior, para 95,3%. Nove das 11 atividades de “Serviços” 
apresentaram variações de volume positivas. A análise por subsetores é apresentada a seguir: 

Das atividades com evolução em seus volumes: 

✓ O subsetor “Artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços” foi o que 
apresentou a maior alta, 9,3%, sendo responsável por 1,7% do valor adicionado bruto. O 
índice foi influenciado, principalmente, pelos serviços de telecomunicações. A atividade 
aumentou sua participação relativa na economia do Distrito Federal de 2,9% para 3,1%. 
De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE), o volume de serviços da 
atividade acumulou alta de 8,8% ao longo de 2018.  

✓ “Serviços domésticos” cresceram 6,8% em termos reais, seguidos por “Educação e Saúde 
privadas”, que avançaram 4,7% e ampliaram a participação na estrutura econômica do 
DF de 4,5% para 5,0%, sendo que “Serviços domésticos” alcançaram 0,8% de participação. 
As ocupações domésticas subiram 6,6%, de 2017 para 2018, de acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC/IBGE).  

✓ Com variação em volume de 4,0%, as “Atividades financeiras, seguros e serviços 
relacionados”, segunda atividade de maior peso na economia do Distrito Federal, 
contabilizou R$ 36,186 bilhões de valor adicionado bruto. Apesar do crescimento médio 
no volume, a atividade reduziu sua participação relativa na economia do Distrito Federal, 
de 16,8%, em 2017, para 16,0% em 2018, efeito da queda dos preços médios praticados 
sobre o valor adicionado bruto da atividade. Embora atuem em todo o país, a presença, 
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em Brasília, de grandes instituições financeiras, como o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal, confere peso expressivo à atividade no Distrito Federal.  

✓ “Transporte, armazenagem e correio” expandiram 2,6% em volume, em 2018, após 
contração nos três anos anteriores. A variação foi influenciada, entre outros fatores, pelo 
transporte aéreo. A participação na estrutura econômica oscilou de 2,5% para 2,6%.  

✓ Os “Serviços de alojamento e alimentação” registraram alta em volume de 2,4%, mas a 
participação na estrutura econômica do DF permaneceu inalterada, 1,8%.  

✓ As “Atividades imobiliárias” e as “Atividades profissionais, científicas e técnicas, 
administrativas e serviços complementares” cresceram, em volume, 1,8% e 1,2%, 
respectivamente. A primeira pouco alterou sua participação no valor adicionado bruto 
total de 7,3% para 7,4%, ao passo que a segunda reduziu de 6,5% para 6,3%.  

Das atividades com retração em seus volumes: 

✓ A “Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social”, atividade com 
maior peso na economia do Distrito Federal, retrocedeu 0,2% em termos reais ao gerar 
valor adicionado de R$ 101,793 bilhões e perdeu participação relativa, passando a 
representar 45,0% de toda a atividade econômica, 0,5 ponto percentual abaixo dos 45,5% 
do ano anterior. Concorreu para o desempenho da atividade pública o total de 410,0 mil 
empregos registrados no grupo “Administração pública, defesa e seguridade social” em 
2018, quantidade 15,7% menor que no ano anterior conforme dados da RAIS/ME. O 
indicador nacional da atividade pública ficou praticamente estável (0,1%) segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

✓ O “Comércio, manutenção e reparação de veículos automotores e motocicletas” recuou 
1,3%, em volume, a quarta variação negativa consecutiva. O valor adicionado de R$ 
12,636 bilhões correspondeu a uma participação de 5,6% no ano analisado contra 5,7% 
no ano anterior. Indicadores evidenciaram desaceleração no ritmo da atividade, uma vez 
que a avaliação do consumo baseada nas informações da Pesquisa Mensal de Comércio 
(PMC), do IBGE, indicou que as vendas no comércio varejista contraíram 2,3% ao longo 
de 2018.  

Os segmentos pesquisados que acumularam as maiores reduções foram: “Livros, jornais, revistas 
e papelaria” (-30,0%); “Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação” (-
19,9%); “Móveis” (7,7%); e “Combustíveis e lubrificantes” (-4,8%). Os destaques positivos foram 
“Outros artigos de uso pessoal e doméstico” (9,7%); “Tecidos, vestuário e calçados” (5,1%); e 
“Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos” (4,7%). Em igual 
período, o comércio varejista ampliado, que inclui os segmentos de veículos, motocicletas, partes 
e peças, e material de construção, caiu 1,9%, com o primeiro segmento contraindo 2,8% e o 
segundo, crescendo 1,9%.  

De 2011 a 2018, o setor de Serviços acumulou variação de 13,2% com crescimento médio anual 
de 1,6%. As atividades econômicas que mais se destacaram foram “Educação e saúde privadas” 
com altas de 51,2%, no período e de 5,3% ao ano; “Atividades profissionais, científicas e técnicas, 
administrativas e serviços complementares” com 31,1% e 3,4% a.a.; “Atividades imobiliárias” 
com 27,5% e 3,1% a.a.; e “Serviços domésticos” com 23,5% e 2,7% a.a.. A “Administração, defesa, 
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educação e saúde públicas e seguridade social” acumulou alta de 12,5% com taxa anual de 1,5%. 
No período, “Comércio e reparação de veículos e motocicletas” foi a atividade que acumulou a 
maior variação negativa, de -21,2%, com queda anual média de -2,9% a.a. 

1.5.4.4 Agropecuária 

O setor “Agropecuário” é o de menor participação na economia brasiliense e totalizou R$ 1,023 
bilhão de valor adicionado bruto em 2018. Em volume, encolheu 6,9% após crescer 20,3% em 
2017. A participação da Agropecuária no valor adicionado total da economia subiu de 0,4%, em 
2017, para 0,5% em 2018. A seguir, a análise por subsetores: 

✓ A “Agricultura”, inclusive o apoio a pós colheita, atividade que mais pesa no setor, 
apresentou decréscimo de 4,5% em seu volume, influenciada, principalmente, pelas 
reduções registradas na produção de feijão (-19,7%) e milho (-14,8%), que foram 
amenizadas pela alta da soja (4,8%) segundo dados da pesquisa Produção Agrícola 
Municipal (PAM) do IBGE.  

✓ A “Pecuária”, inclusive o apoio à pecuária, caiu 15,6% por reflexo das baixas observadas 
nas criações de aves e suínos.  

✓ A “Produção florestal, pesca e aquicultura” aumentou 3,7%.  

De 2011 a 2018, o setor agropecuário cresceu 26,0%, com média anual de 2,9%. Em âmbito 
nacional, o setor evoluiu 1,3% de 2017 para 2018 acumulando alta de 29,1% nos oito anos, com 
taxa anual de 3,2%. 

Na Área de Influência, as RAs com produção de grandes culturas são Paranoá e São Sebastião, 
onde, atualmente, predominam as produções de milho e soja, respectivamente (Tabela 1.18).
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Tabela 1.18: Área e produção de grandes culturas, segundo as Regiões Administrativas da Área de Influência - Distrito Federal (2016 – 2019). 

Regiões Administrativas 
e Grandes Culturas 

Ano/Safra Ano/Safra Ano/Safra Ano / Safra 

2016 (2015/2016) 2017 (2016/2017) 2018 (2017/2018) 2019 (2018/2019) 

Área (ha) Produção (t) Área (ha) Produção (t) Área (ha) Produção (t) Área (ha) Produção (t) 

Distrito Federal 143.034,44 695.369,55 140.576,22 803.725,21 147.324,38 765.243,66 147.397,49 807.307,94 

Café 531,29 941,90 14.563,36 1.335,77 438,38 1.152,98 518,34 1.239,66 

Feijão 11.532,58 32.211,46 538,81 42.313,54 10.520,05 29.022,98 11.377,29 30.918,36 

Milho 54.321,60 371.963,83 56.577,24 495.693,97 54.969,75 435.558,22 60.658,85 456.660,20 

Soja 70.875,64 233.687,88 59.802,56 203.567,53 72.419,50 240.382,89 67.657,05 259.054,68 

Sorgo 3.610,56 15.254,24 3.710,00 15.628,38 2.999,40 12.585,22 4.269,50 20.653,32 

Trigo 164,00 813,00 803,00 3.996,00 2.054,20 8.624,71 1.457,20 6.130,86 

Outras 1.998,77 40.497,24 4.581,25 41.190,02 3.923,10 37.916,66 1.459,27 32.650,86 

Paranoá 40.758,43 189.072,57 53.708,12 348.854,23 66.357,51 353.396,00 63.461,86 336.465,34 

Café 134,00 329,00 176,50 501,25 176,50 526,00 176,80 526,38 

Feijão 2.465,00 5.159,10 4.945,00 13.675,20 1.937,00 5.398,00 2.682,10 7.847,04 

Milho 19.695,89 122.493,14 21.323,00 233.020,50 24.385,00 219.527,00 30.116,26 198.539,60 

Soja 17.839,54 58.971,33 25.592,62 91.503,28 35.276,00 108.267,00 27.395,00 110.343,72 

Sorgo 490,00 735,00 494,00 2.456,00 2.116,00 8.464,00 2.300,00 11.700,00 

Trigo 50,00 300,00 749,00 3.753,00 1.799,00 7.224,00 740,00 3.395,40 

Outras 84,00 1.085,00 428,00 3.945,00 668,01 3.990,00 51,70 4.113,20 

São Sebastião 3.717,88 16.613,79 2.523,95 10.283,92 2.209,36 10.797,03 3.373,82 18.911,75 

Café 10,32 10,32 10,00 123,00 1,60 1,60 5,30 4,08 

Feijão 147,85 414,86 7,75 11,63 17,90 31,17 207,66 373,98 

Milho 907,93 6.241,08 174,09 742,63 124,75 499,00 551,61 4.364,16 

Soja 2.609,10 8.025,30 2.242,10 6.852,30 1.975,00 7.939,50 2.555,00 9.607,50 

Sorgo 3,00 10,50 50,00 250,00 50,00 126,00 0,00 0,00 

Outras 39,68 1.911,74 40,01 2.304,36 40,11 2.199,76 54,26 4.562,03 

Fonte: Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI-DF; Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater-DF - 
EMATER/DF; Gerência de Desenvolvimento Econômico Rural - GEDEC (EMATERWeb).  
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Como apresentado na Tabela 1.19, os principais setores de atividade de pessoas ocupadas na 
Área de Influência do Parcelamento de Solo Urbano Greenville são “Serviços” (69,1%), seguido 
por “Comércio” (16,6%) e “Indústria” (6,4%). 

Tabela 1.19: Setor de atividade das pessoas ocupadas, Área de Influência, Distrito Federal, 2018. 

Setor Serviço Comércio Indústria População Ocupada 

RA Total % Total % Total % Total % 

Jardim Botânico 10.876 86,1 1.230 9,7 - - 12.106 95,8 

Lago Sul 12.503 89,7 - - 492 3,5 12.995 93,2 

São Sebastião 29.807 69,2 10.703 21,7 4.141 8 52.926 98,9 

Paranoá 18.947 71,1 5.364 20,1 2.066 7,8 26.377 99 

Área de Influência  72.133 69,1 17.297 16,6 6.699 6,4 104.404 96,75 
Fonte: Codeplan/DIEPS/GEREPS/PDAD 2018. 

1.5.5 Infraestrutura Urbana Básica  

Este item apresenta a caracterização dos equipamentos públicos e da infraestrutura urbana 
básica existente e projetada na Área de Influência do empreendimento. Conforme o Termo de 
Referência, os aspectos a serem abordados referem-se às informações sobre abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, serviço de coleta de resíduos sólidos, energia elétrica, 
telecomunicações e sistema viário e de transporte. 

De acordo com os dados levantados, o grau de cobertura das redes de infraestrutura reflete a 
implementação de programas de governo para as RAs. Assim, tende-se a encontrar menores 
níveis de cobertura nas localidades com predominância de ocupação irregular de terras públicas.  

Os indicadores de cobertura de redes relacionados à infraestrutura tendem a estar associados às 
RAs e não aos domicílios isoladamente. São eles: % de domicílios ligados à rede geral de água; % 
de domicílios ligados à rede geral de esgotamento sanitário; % de domicílios ligados à rede geral 
de drenagem pluvial; % de domicílios com ruas asfaltadas; % de domicílios com coleta de lixo 
urbano; % de domicílios com iluminação pública.  

O diagnóstico sobre a infraestrutura do DF e da Área de Influência será apresentado nos tópicos 
a seguir. 

1.5.5.1 Rede de Abastecimento de Água 

O abastecimento urbano de água do Distrito Federal é responsabilidade da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). A rede de abastecimento é composta por 12 
sistemas: Descoberto-Paranoá (antigos sistemas Descoberto, Torto/Santa Maria, Sobradinho/ 
Planaltina e São Sebastião), Brazlândia, Água Quente, Incra 8, Santa Luzia, Vale do Amanhecer, 
Papuda, Chapéu de Pedra, Engenho das Lajes, Total Ville (Setor Meirelles), Santa Mônica e 
Palmeiras. Esses sistemas utilizaram, em 2018, 26 mananciais superficiais e 181 subterrâneos, 
atendendo um percentual superior a 99% da população do DF. A qualidade da água distribuída é 
monitorada sistematicamente, com a realização de análises da água tratada nas 15 Estações de 
Tratamento de Água (ETAs) e também em amostras coletadas em diversos pontos da rede de 
distribuição.  
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Segundo o Atlas do Distrito Federal (CODEPLAN, 2020), em 2017, decorrente à crise hídrica, a 
Caesb implementou os subsistemas de produção de água do Lago Paranoá e Ribeirão Bananal, 
visando ampliar a produção de água. Ademais, executou interligações com os sistemas 
Descoberto, Torto/Santa Maria, Sobradinho/Planaltina e São Sebastião e obras para a 
transferência de água entre os sistemas Descoberto e Torto/Santa Maria.  

Há previsão de execução do Sistema Corumbá, que suplementará o abastecimento da porção sul 
do território do Distrito Federal, atendendo, preferencialmente, as cidades de Santa Maria, Gama 
e Recanto das Emas, aumentando a disponibilidade de água também para abastecimento das 
cidades de Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras e Vicente Pires. 

O maior volume de água consumida no DF decorre do uso residencial (83,78%), seguido pelo uso 
comercial (9,5%), industrial (6,43%) e público (0,29%). Nas regiões da Área de Influência, o 
percentual de domicílios atendidos pela rede geral de abastecimento de água no Distrito Federal 
é de 95%-100%.  

De acordo com dados publicados pela Agência Reguladora de Águas, energia e Saneamento 
Básico do Distrito Federal (ADASA), com base na PDAD 2013, o índice de atendimento do Sistema 
de Abastecimento de Água no Lago Sul é de 99,46%, no Paranoá 96,9%, em São Sebastião 95,99% 
e no Jardim Botânico 80,8%. Destaca-se que, após a crise hídrica, o consumo total de água no 
Distrito Federal por Região Administrativa foi similar: consumo mais baixo em 2017 e 2018 e 
aumento do consumo em 2019, porém se mantendo abaixo do consumido no ano de 2016. As 
RAs com os maiores consumos (acima de 10 milhões de m³) foram respectivamente Plano Piloto, 
Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras. Essas RAs estão entre as mais populosas, um dos fatores 
para o consumo mais alto. 

Na Área de Influência, o período referente a 2016-2017 foi marcado pela queda do consumo total 
atrelada à crise hídrica, sendo que nesse período apenas a RA Paranoá registrou aumento com 
29,0%. Lago Sul está entre as RAs que mais reduziram o consumo (15,6%). O consumo total para 
o ano de 2019 em relação ao ano anterior apresentou variação positiva para todas as RAs, 
ressaltando que o ano de 2019 foi o primeiro desde a crise hídrica, sem interferências na 
distribuição de água. Jardim Botânico foi a região que registrou a maior taxa de consumo (22,3%).  

De acordo com o caderno técnico da Matriz Socioeconômica do documento “ZEE – DF: 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal” (2017), a média do DF foi de 98,6% de 
domicílios ligados à rede geral de provimento de água potável da Concessionária local. Dentre as 
RAs da Área de Influência do empreendimento em tela, o mais alto índice ocorre entre as RAs 
Paranoá e São Sebastião (99,6%), seguido por Lago Sul (99,2%) e Jardim Botânico (98,4%).   

1.5.5.2 Rede de Esgotamento Sanitário ou Pluvial 

O Sistema de Esgoto Sanitário do Distrito Federal, também sob a responsabilidade da Caesb, é 
constituído por 15 sub-bacias de esgotamento, vinculadas às Estações de Tratamento de Esgoto 
(ETEs) pertencentes a quatro bacias hidrográficas: Paranoá, Descoberto, Corumbá e São 
Bartolomeu. Estão em funcionamento 15 ETEs, 72 Elevatórias de Esgoto Bruto (EEB) e uma 
Elevatória de Esgoto Tratado (EET).  

Atualmente, 89,29% da população urbana do DF é atendida com a coleta de esgoto e todo o 
volume coletado recebe tratamento. 87% do esgoto coletado é tratado em nível terciário, que 
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inclui a remoção de nutrientes, tornando a situação do esgotamento no DF diferenciada em 
relação às outras unidades da Federação.  

Os principais corpos hídricos receptores de efluentes tratados pelas ETEs são o Lago Paranoá e o 
Rio Descoberto que, juntos, recebem média de 75% da vazão total. Nos domicílios rurais e 
urbanos, onde não há coleta de esgoto, prevalece o uso de fossas sépticas. 

Nas regiões da Área de Influência, o percentual de domicílios atendidos pela rede geral de 
abastecimento de água no Distrito Federal é de 95%-100% no Paranoá e São Sebastião, 90%-95% 
no Lago Sul e, no Jardim Botânico, 50%-60% (Figura 1.25). 

 
Figura 1.25: Percentual de domicílios atendidos pela Rede Geral de Esgotamento Sanitário no 

Distrito Federal (2018). Fonte: CODEPLAN, 2018. 
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O acesso à rede geral de esgotamento sanitário é um elemento da maior importância, 
considerando os riscos apresentados à recarga de aquíferos nos ambientes distritais (cabeceira 
de nascentes nacionais e distritais), com rebatimento imediato nos mananciais de captação de 
água para os ambientes urbanos. 

De acordo com o caderno técnico da Matriz Socioeconômica do documento “ZEE – DF: 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal” (2017), o provimento de esgotamento 
sanitário por meio da ligação à rede geral da Concessionária (CAESB) alcança menor cobertura 
que da água potável, representando média de 87,2% de domicílios ligados à rede geral de 
provimento de esgotamento sanitário no DF. Se comparado às médias municipais, ainda é alto. 

1.5.5.2.1 Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos 

A limpeza e o manejo dos resíduos sólidos na área urbana do Distrito Federal são realizados pelo 
Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Em 2017 e 2018, os processos rotineiros de manejo e 
destinação final dos resíduos sólidos urbanos passaram por total transformação. Com o início da 
operação do 1º Aterro Sanitário de Brasília, em Samambaia, e o fechamento do antigo Lixão da 
Estrutural, o Distrito Federal deu um imenso salto de qualidade na destinação final dos resíduos 
sólidos. Essa transição também contemplou os catadores de materiais recicláveis que atuavam 
no Lixão da Estrutural, em condições insalubres. Atualmente, eles trabalham com a coleta de 
materiais recicláveis em instalações de recuperação de resíduos, em condições dignas e seguras.  

No que tange à limpeza urbana, o SLU avançou no processo de universalização do serviço de 
coleta de resíduos sólidos com a implantação dos “papa-lixos”, contêineres semienterrados, 
destinados à coleta de resíduos em áreas de difícil acesso, onde os caminhões compactadores 
não conseguem transitar. Atualmente, 98 “papa-lixos” estão dispostos em assentamentos 
irregulares, como Santa Luzia, Pôr do Sol e Sol Nascente.  

Sobre a disposição final de entulhos, podas e volumosos, materiais que não podem ser 
destinados em aterros sanitários, o SLU conta, hoje, com a Unidade de Recebimento de Entulhos 
(URE), localizada nas instalações do antigo Lixão da Estrutural. Além da URE, o SLU implantou dez 
“papa-entulhos”, locais de entrega voluntária nos quais os moradores do DF podem dispor, 
diariamente, até 1m³ desses materiais. Os “papa-entulhos” estão localizados em diversas Regiões 
Administrativas, como Taguatinga, Ceilândia, Gama, Guará, Brazlândia e Asa Sul. 

No Distrito Federal, as RAs contem com pelo menos 90% dos domicílios atendidos pelo serviço 
de coleta de lixo. Na Área de Influência, tem destaque Lago Sul (100%). Em São Sebastião e 
Paranoá, a média é de 93,9%. Com menor cobertura, Jardim Botânico, com média de 91,7% dos 
domicílios com coleta de lixo. O Jardim Botânico apresenta menores índices de cobertura deste 
serviço, já que possui situações de ocupação ilegal de áreas públicas, ainda sem solução do ponto 
de vista da regularização ou da desocupação, como indicado pelo caderno técnico da Matriz 
Socioeconômica do documento “ZEE – DF: Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito 
Federal” (2017). 

O principal desafio, no DF, está, portanto, na efetiva implantação do sistema de gestão dos 
resíduos sólidos (aterros sanitários, áreas de transbordo, pontos de coleta, etc.). Particularmente 
crítica é a gestão dos resíduos da construção civil, que corresponde a um percentual do atual 
lixão da Estrutural, maior do que a média dos municípios. Isto sinaliza a intensidade desta 
atividade econômica no DF (ZEE-DF, 2017). 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 3 (88434074)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 72



         

 
 Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 

Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  
contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 
 

Página 71 007901-310RT-001-00 

Atualmente, os resíduos sólidos gerados no Distrito Federal, são encaminhados para o Aterro 
Sanitário de Brasília, inaugurado em 17 de janeiro de 2018, mesmo ano em que foram encerradas 
as atividades do Lixão da Estrutural/ Jóquei.  

O serviço de limpeza no Distrito Federal é divido por tipo de coleta sendo, seletiva e coleta 
convencional. Cabe destacar que há coleta seletiva em 25 das 33 RAs.  

O Relatório do Diagnóstico de Resíduos Sólidos12, produzido pelo Serviço de Limpeza Urbana 
(SLU,2019), informa que os custos relacionados a serviços de limpeza urbana no Distrito Federal 
no primeiro trimestre de 2019 somaram R$ 126.878.324, sendo que 84% desse valor esteve 
associado à limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, 13% a pessoal, 2% à manutenção e 
1% às obras. 

1.5.5.1 Energia elétrica 

No dia 4 de dezembro de 2020 ocorreu o leilão da Companhia Energética de Brasília (CEB), antiga 
responsável pelo fornecimento de energia no Distrito Federal, em projeto de desestatização. De 
acordo com dados de 2018, o sistema de transmissão de energia é conectado ao Sistema 
Interligado Nacional (SIN) por meio de três subestações: Brasília Sul, Brasília Geral e Samambaia, 
principais fontes de suprimento para o sistema da antiga CEB. Além dessas, existem 41 
subestações para a distribuição de energia elétrica e um total de 1.078 km de linhas de 
distribuição.  

Estima-se que 99,04% dos domicílios do Distrito Federal são atendidos pela rede de energia 
elétrica da antiga CEB. Em 2018, foram fornecidos 5.583,716 GWh aos habitantes do Distrito 
Federal, sendo que o consumo foi 2,08% menor que em 2017. Em prol da redução do consumo 
de eletricidade, entre 2010 e 2014, o Programa de Eficiência Energética realizou a troca de 29 mil 
geladeiras e 520 mil lâmpadas por equipamentos mais eficientes, em residências de famílias de 
baixa renda. A iluminação pública também recebeu investimentos para sua otimização, com a 
substituição de 4.306 luminárias convencionais por luminárias de LED.  

O caderno técnico da Matriz Socioeconômica do documento “ZEE – DF: Zoneamento Ecológico-
Econômico do Distrito Federal” (2017) indicou, sobre o provimento de energia elétrica no DF, 
temos grande cobertura, mas baixa qualidade do serviço: 

Isto ocorre em virtude da sobrecarga do sistema, fruto da falta de 
planejamento das outras pastas no que se refere à expansão urbana e da 
ausência de fiscalização em assentamos urbanos irregulares que utilizam 
ligações clandestinas de energia elétrica. Tudo aliado à insuficiência dos 
recursos orçamentários, posto que não há, de antemão, limitação de a 
energia elétrica ser fornecida pelo Sistema Interligado Nacional (SIN). 
Assim, a solução deste problema enfrentado pela Concessionária distrital 
está no âmbito da governança do próprio DF, mediante a integração dos 
seus instrumentos de planejamento e da gestão integrada do território 
(ZEE-DF, 2017, p. 128). 

 
12http://www.agenciabrasilia.df.gov.br/images/agencia_brasilia/2015/04-ABRIL/Relatorio_diagnostico_residu 
os_solidos_SLU_2018.pdf. Acesso em novembro de 2019. 
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1.5.5.2 Sistema viário e de transportes 

A análise da mobilidade urbana foi realizada a partir de dados secundários relativos às Regiões 
Administrativas definidas como Áreas de Influência do empreendimento e informações obtidas 
em campo, no que diz respeito aos aglomerados populacionais identificados. 

Verificou-se que na Área de Influência Indireta (AII), formada pelas RAs Jardim Botânico, Lago 
Sul, Paranoá e São Sebastião, tem-se as atividades realizadas na RA Plano Piloto como principal 
destino de trabalho e estudo, sendo, consequentemente, o que torna a ligação entre essas RAs 
fundamental para o deslocamento da população, não apenas local, como para a região Centro-
Oeste. Nesse sentido, 52,3% do total da população da AII se desloca cotidianamente para a região 
central de Brasília para trabalhar, percorrendo as distâncias apresentadas na Tabela 1.16. Esses 
deslocamentos são realizados, na maior parte das vezes, utilizando-se transporte coletivo pelos 
habitantes do Paranoá (60,6%) e São Sebastião (54,3%) e automóvel próprio pelos habitantes do 
Jardim Botânico (84,6%) e Lago Sul (86,9%). Ou seja, se o automóvel é o principal veículo 
automotor para os moradores do Lago Sul e Jardim Botânico, o ônibus é para os que residem no 
Paranoá e em São Sebastião.  

Sendo o principal terminal rodoviário da AII a Rodoviária do Plano Piloto – Área Central de 
Brasília, a Tabela 1.20 apresenta as principais linhas de ônibus e seus trajetos no sentido Região 
Administrativa da Área de Influência Indireta (AII) e região central (Asa Sul). 

Tabela 1.20: Linhas de Ônibus sentido AII – Região Central (Plano Piloto - Asa Sul) – DF (2021). 

Número da Linha Descrição do Percurso (Sentido) 
Valor 
(R$) 

Jardim Botânico 

147.2 São Sebastião (Residencial do Bosque) / W3 Sul (Ponte JK) 5.50 

147.7 
São Sebastião (João Candido - Itaipú - B. Green) / Rod. do Plano Piloto 

(Ponte Honestino Guimarães) 
5.50 

194.1 
São Sebastião (Residencial do Bosque / Vila Nova / São José - Qd 100 / 

200) / W3 Sul (Ponte JK) 
5.50 

0.194 São Sebastião (Bairro São Francisco - Quadra 09) / W3 Sul (Ponte JK) 5.50 

194.2 São Sebastião (Residencial Oeste - Pró DF) / W3 Sul (Ponte JK) 5.50 

180.5 Jardins Mangueiral / W3 Sul 5.50 

Lago Sul 

0.102 
Rodoviária do Plano Piloto (W3 Sul) / Lago Sul (Ponte das Garças) / 

Aeroporto 
3.80 

102.1 
Rodoviária do Plano Piloto / W3 Sul / Lago Sul (Ponte das Garças) / 

Aeroporto (HFAB) 
3.80 

100.2 Paranoá (Paranoá Parque) / Rodoviária do Plano Piloto (L2 Sul) 5.50 

100.9 Itapoã (DF - 001) / W3 Sul (Via Ponte JK) 5.50 

147.2 São Sebastião (Residencial do Bosque) / W3 Sul (Ponte JK) 5.50 

0.765 
Itapoã (Condomínio Del Lago) / Paranoá / Lago Sul (Ponte das Garças) / 

Rodoviária do Plano Piloto (W3 Sul) 
5.50 
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Número da Linha Descrição do Percurso (Sentido) 
Valor 
(R$) 

0.763 
Itapoã (Condomínio Del Lago) / Paranoá / Lago Sul (Ponte das Garças) / 

Rodoviária do Plano Piloto (L2 Sul) 
5.50 

147.7 
São Sebastião (João Candido - Itaipú - B. Green) / Rod. do Plano Piloto 

(Ponte Honestino Guimarães) 
5.50 

194.1 
São Sebastião (Residencial do Bosque / Vila Nova / São José - Qd 100 / 

200) / W3 Sul (Ponte JK) 
5.50 

100.8 Paranoá / Itapoã / W3 Sul (Ponte JK) 5.50 

199.1 
São Sebastião (Residencial do Bosque - QD. 100-200) / Cruzeiro 

(Sudoeste/Octogonal) 
5.50 

0.773 Paranoá (Itapoã - Entrelagos) / Eixo Sul (Via Ponte JK) 5.50 

0.199 
São Sebastião (Residencial do Bosque) / Cruzeiro (Sudoeste - 

Octogonal) 
5.50 

170.1 
Barreiros (EDF - 140) / Lago Sul (Ponte das Garças) / T. Asa Norte (W3 

Sul - Norte) 
5.50 

0.771 
Paranoá (Condomínio Entrelagos) / Rodoviária do Plano Piloto (Ponte 

JK) 
5.50 

147.4 São Sebastião / Lago Sul (DF-035 - Ponte Costa e Silva) / L2 Norte 5.50 

0.195 
São Sebastião (Residencial do Bosque) / Lago Sul (QI 15 - Ponte das 

Garças) / Rodoviária do Plano Piloto (L2 Sul) 
5.50 

0.147 
São Sebastião (Residencial do Bosque) / Lago Sul (Ponte das Garças) / 

Rodoviária do Plano Piloto (L2 Sul) 
5.50 

0.194 São Sebastião (Bairo São Francisco - Quadra 09) / W3 Sul (Ponte JK) 5.50 

147.3 
São Sebastião / Rodoviária do Plano Piloto (Ponte Honestino 

Guimarães) 
5.50 

0.185 Paranoá / Paranoá Park / Itapoã / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo Sul) 5.50 

197.1 
(Residencial do Bosque - Vila São José - QD 100/200) / Lago Sul (Ponte 

Costa e Silva) / SQN 416 (L2 Norte - Esplanada) 
5.50 

0.186 
São Sebastião / Lago Sul (Ponte das Garças) / Rodoviária do Plano 

Piloto (Eixo Sul) 
5.50 

0.170 
Rodoviária do Plano Piloto (L2 Sul) / Lago Sul (Ponte das Garças) / 

Barreiros (EDF-140) 
5.50 

194.2 São Sebastião (Residencial Oeste - Pró DF) / W3 Sul (Ponte JK) 5.50 

147.6 
São Sebastião (Residencial do Bosque) / Lago Sul (QI 15 - Ponte das 

Garças) / Rodoviária do Plano Piloto (L2 Sul) 
5.50 

100.3 
Paranoá / Lago Sul (Ponte das Garças) / Rodoviária do Plano Piloto (W3 

Sul) 
5.50 

180.5 Jardins Mangueiral / W3 Sul 5.50 

0.185 Paranoá / Paranoá Park / Itapoã / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo Sul) 5.50 

Paranoá 
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Número da Linha Descrição do Percurso (Sentido) 
Valor 
(R$) 

100.2 Paranoá (Paranoá Parque) / Rodoviária do Plano Piloto (L2 Sul) 5.50 

100.9 Itapoã (DF - 001) / W3 Sul (Via Ponte JK) 5.50 

0.765 
Itapoã (Condomínio Del Lago) / Paranoá / Lago Sul (Ponte das Garças) / 

Rodoviária do Plano Piloto (W3 Sul) 
5.50 

0.763 
Itapoã (Condomínio Del Lago) / Paranoá / Lago Sul (Ponte das Garças) / 

Rodoviária do Plano Piloto (L2 Sul) 
5.50 

100.8 Paranoá / Itapoã / W3 Sul (Ponte JK) 5.50 

0.773 Paranoá (Itapoã - Entrelagos) / Eixo Sul (Via Ponte JK) 5.50 

0.771 
Paranoá (Condomínio Entrelagos) / Rodoviária do Plano Piloto (Ponte 

JK) 
5.50 

0.185 Paranoá / Paranoá Park / Itapoã / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo Sul) 5.50 

100.3 
Paranoá / Lago Sul (Ponte das Garças) / Rodoviária do Plano Piloto (W3 

Sul) 
5.50 

0.185 Paranoá / Paranoá Park / Itapoã / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo Sul) 5.50 

São Sebastião 

147.2 São Sebastião (Residencial do Bosque) / W3 Sul (Ponte JK) 5.50 

147.7 
São Sebastião (João Candido - Itaipú - B. Green) / Rod. do Plano Piloto 

(Ponte Honestino Guimarães) 
5.50 

194.1 
São Sebastião (Residencial do Bosque / Vila Nova / São José - Qd 100 / 

200) / W3 Sul (Ponte JK) 
5.50 

199.1 
São Sebastião (Residencial do Bosque - QD. 100-200) / Cruzeiro 

(Sudoeste/Octogonal) 
5.50 

0.199 
São Sebastião (Residencial do Bosque) / Cruzeiro (Sudoeste - 

Octogonal) 
5.50 

147.4 São Sebastião / Lago Sul (DF-035 - Ponte Costa e Silva) / L2 Norte 5.50 

0.195 
São Sebastião (Residencial do Bosque) / Lago Sul (QI 15 - Ponte das 

Garças) / Rodoviária do Plano Piloto (L2 Sul) 
5.50 

0.147 
São Sebastião (Residencial do Bosque) / Lago Sul (Ponte das Garças) / 

Rodoviária do Plano Piloto (L2 Sul) 
5.50 

0.194 São Sebastião (Bairro São Francisco - Quadra 09) / W3 Sul (Ponte JK) 5.50 

147.3 
São Sebastião / Rodoviária do Plano Piloto (Ponte Honestino 

Guimarães) 
5.50 

197.1 
(Residencial do Bosque - Vila São José - QD 100/200) / Lago Sul (Ponte 

Costa e Silva) / SQN 416 (L2 Norte - Esplanada) 
5.50 

0.186 
São Sebastião / Lago Sul (Ponte das Garças) / Rodoviária do Plano 

Piloto (Eixo Sul) 
5.50 

194.2 São Sebastião (Residencial Oeste - Pró DF) / W3 Sul (Ponte JK) 5.50 
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Número da Linha Descrição do Percurso (Sentido) 
Valor 
(R$) 

147.6 
São Sebastião (Residencial do Bosque) / Lago Sul (QI 15 - Ponte das 

Garças) / Rodoviária do Plano Piloto (L2 Sul) 
5.50 

Fonte: DF no Ponto. Disponível em: https://dfnoponto.semob.df.gov.br/.  

O Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) é operado em duas 
categorias ou modais: rodoviário e metroviário. No modal rodoviário, operam os serviços Básico 
(empresas concessionárias e cooperativa) e Complementar (rural e executivo). No serviço Básico, 
a operação dos ônibus é distribuída em cinco bacias: 

Bacia 1 – Viação Piracicabana. Atende:  Brasília, Cruzeiro, Lago   Norte, Varjão, Sobradinho e 
Planaltina; 

Bacia 2 – Viação Pioneira. Atende: Paranoá, Itapoã, São Sebastião, Jardim Botânico, Gama, Santa 
Maria, Park Way (Epia) e Candangolândia; 

Bacia 3 – Viação HP-ITA (Urbi). Atende: Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e II, Recanto das 
Emas e Samambaia; 

Bacia 4 – Viação Marechal. Atende: Guará, Park Way (Arniqueiras), Águas Claras, Taguatinga (ao 
sul da Hélio Prates) e Ceilândia; 

Bacia 5 – Expresso São José. Atende: SAI, SAAN, SOF Norte, Estrutural, Vicente Pires, Taguatinga 
(ao norte da Hélio Prates – M Norte), Ceilândia Norte e Brazlândia. 

O STPC/DF conta também com a Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília (TCB), empresa 
pública que opera no Plano Piloto, em algumas linhas rurais e no serviço executivo. Há também 
a cooperativa Cobrataete – responsável por linhas alimentadoras e que operam nas cidades 
satélites. As empresas atuam no DF por meio de concessão pública definida por meio de processo 
licitatório. 

O modelo de transporte no DF é formado por um sistema tronco-alimentado, com integração 
tarifária que possui validade temporal de até três horas. As linhas alimentadoras conectam as 
Regiões Administrativas (RAs) e as vias de menor capacidade a um conjunto de linhas troncais, 
que funcionam como corredores estruturais do sistema. As linhas de ônibus são classificadas 
como:  

Troncais: interligam as Regiões Administrativas e o Plano Piloto. Operação a partir dos terminais 
de integração ou com captação na origem quando a demanda justificar. 

Alimentadoras (AL): linhas locais, internas a uma bacia, captam e/ou distribuem a demanda dos 
serviços troncais ou fazem o atendimento a viagens locais. 

Intersetores (IS): linhas internas a uma bacia que fazem o atendimento entre localidades das 
Regiões Administrativas. 

Perimetrais: interligam lotes (bacias) fora do Plano Piloto e fazem a ligação entre as localidades 
periféricas. 

Os valores atuais das tarifas são: 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 3 (88434074)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 77

https://dfnoponto.semob.df.gov.br/


         

 
 Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 

Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  
contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 
 

Página 76 007901-310RT-001-00 

Ônibus: 

R$ 2,70 – linhas circulares dentro da região administrativa. 

R$ 3,80 – linhas que ligam as regiões administrativas. 

R$ 5,50 – viagens de longa distância e integração. 

Metrô: 

R$ 5,50 – para qualquer viagem. 

Com forte concentração de atividades na região central, onde se localizam 80% dos empregos e 
serviços, o DF possui 5.633 pontos de parada, que são locais destinados ao embarque e ao 
desembarque de passageiros. O transporte por ônibus representa 30,9% e o transporte individual 
(36,7%) (IPEA, 2013). 

De acordo com a PDAD, no DF 66,13% dos domicílios possuem automóvel. Até mesmo nas 
regiões administrativas de baixa renda, como Estrutural e Varjão a incidência de posse de 
automóveis é alta e representa 37% da população. De acordo com o IPEA (2013), o Distrito 
Federal possui a segunda maior quantidade de automóveis do Brasil, perdendo apenas para o 
estado de Santa Catarina que apresentou uma posse de automóveis que representa 68,7% da 
população, enquanto o DF obteve uma taxa de 61,7%. Com relação ao percentual de 
trabalhadores com tempo de percurso casa-trabalho superior a 60 minutos, o DF ficou na 7º 
colocação. 
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Figura 1.26: Posse de automóveis por Unidade de Federação (2013). Fonte: Pesquisa 
Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) – Distrito Federal. CODEPLAN, DF: 2013. 

 

Figura 1.27: Percentual de trabalhadores com tempo de percurso casa-trabalho superior a 
60 minutos (2012). Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – 

PNAD. 2012 
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A alta dependência do veículo privado, a sobrecarga do sistema viário da capital federal que 
conecta as Regiões Administrativas ao Plano Piloto (EPIA, EPTG, EPNB e EPTG) nas horas de pico 
e a falta de locais de estacionamento no Plano Piloto são os principais problemas enfrentados 
pela população da capital federal com relação a mobilidade urbana (IPEA, 2013). 

Quanto à cobertura em relação à pavimentação urbana, tendo como base o percentual de ruas 
asfaltadas, o DF encontra-se em posição privilegiada quando comparado à média dos municípios 
brasileiros, posto que a média do DF foi de 94,8% de domicílios com ruas asfaltadas. De acordo 
com o caderno técnico da Matriz Socioeconômica do documento “ZEE – DF: Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Distrito Federal” (2017), observa-se no DF a ocorrência de menores 
índices de cobertura em localidades com níveis de renda altos devido à ocupação de terras 
públicas de modo ilegal, fruto de grilagem e parcelamento irregular. Tal situação, muitas vezes, 
impede a entrada dos serviços públicos, caso não haja esforços e compromisso com a 
regularização da situação mediante o licenciamento ambiental.  

Tendo como referência o empreendimento, os mapas a seguir apresentam o sistema viário de 
cada RA da AII: Jardim Botânico (Figura 1.28), Lago Sul (Figura 1.29), Paranoá (Figura 1.30) e São 
Sebastião (Figura 1.31).  

 
Figura 1.28: Sistema Viário RA Jardim Botânico. 
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Figura 1.29: Sistema Viário RA Lago Sul. 
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Figura 1.30: Sistema Viário RA Paranoá. 
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Figura 1.31: Sistema Viário RA São Sebastião. 

1.5.6 Organizações sociais  

Segundo o Mapa das Organizações da Sociedade Civil (IPEA), no Distrito Federal há um total de 
15.756 instituições, sendo 28 organizações sociais, 2.658 organizações religiosas, 274 fundações 
privadas e 12.796 associações privadas. 

Neste estudo, considera-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins 
lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos 
beneficiários, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos abrangidos pela Lei 
Orgânica da Assistência Social nº. 8.742/1993; pela Resolução do Conselho Nacional de 
Assistência Social nº 109/2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; 
e pela Resolução CNAS nº 27/2011, que caracteriza as ações de assessoramento e defesa e 
garantia de direitos no âmbito da Assistência Social. 

As organizações socioassistenciais atendem famílias, indivíduos e grupos em situação de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal e integram a rede socioassistencial junto aos entes 
federativos (órgãos gestores) e aos conselhos de assistência social, formando o Sistema Único de 
Assistência Social. 

Na Tabela 1.21 estão apresentadas as entidades e organizações de Assistência Social que atuam 
na Área de Influência e que estão devidamente inscritas junto ao Conselho de Assistência Social 
do Distrito Federal – CAS/DF, conforme orientações constantes na Resolução CAS/DF nº 21/2012. 
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Até 16 de novembro de 2021 foram identificadas 13 entidades nas RAs Lago Sul, São Sebastião e 
Paranoá, ressalvando que não foram encontradas entidades que atuam na RA Jardim Botânico. 

Tabela 1.21: Relação de Entidades e Organizações de Assistência Social da Área de Influência 
(2021). 

RA Nome Processo Sei Endereço Serviços Público-Alvo 

Lago Sul 

Congregação 
das Irmãs 

Auxiliares de 
Nossa Senhora 

Da Piedade/ 
Instituto Nossa 

Senhora da 
Piedade 

0380-
001378/2011 

SHIA Q I 05 
Chácara 07 - 

Lago Sul 

Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 

Crianças e 
Adolescentes 

Instituto Dom 
Orione 

0380-
000996/2012 

SHIS Qi 15 
Área Especial 
02 - Lago Sul 

Acolhimento 
Institucional 

Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 
Convivência e 

Fortalecimento 
de Vínculos 

Jovens e 
Adultos em 

Necessidades 
Especiais 

Vila do 
Pequenino Jesus 

0380-
001377/2011 

SHIS Qi 26, 
Chácara 27 - 

Lago Sul 

Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 
Acolhimento 
Institucional 

Pessoas com 
Deficiência 

São 
Sebastião 

Ação Social do 
Planalto 

00431- 
00016435/2019-

79 

Rua do Caic, 
361, Setor 

Tradicional - 
São Sebastião 

Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 

Crianças e 
Adolescentes 

Ação Social 
Nossa Senhora 

do Perpétuo 
Socorro - 

Promovida 

0380-
001086/2012 

Rua Do Caic, 
270 - Bairro 
Centro - São 

Sebastião 

Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 

Crianças e 
Adolescentes 

Associação 
Comunitária de 
São Sebastião 

00431- 
00016154/2019-

16 

Quadra 02, 
Conjunto 02, 

Lote 11, 
Bloco B, São 

Bartolomeu / 
São Sebastião 

/DF 

Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 

Adolescentes 
e Jovens 

Associação 
Ludocriarte 

0380-
001657/2011 

Quadra 103, 
Conjunto 05, 

Casa 01 - 
Bairro 

Residencial 
Oeste/ São 
Sebastião 

Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 

Crianças e 
Adolescentes 
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RA Nome Processo Sei Endereço Serviços Público-Alvo 

Instituto Berço 
Da Cidadania 

0380-
003480/2008 

Rua Contorno 
do Parque, 
Chácara 05 

Sala 01/ 
Setor 

Tradicional - 
São Sebastião 

Defesa e 
Garantia de 

Direitos 
 

Assessoramento 
 

Acolhimento 
Institucional 

Todas as 
pessoas 

demandantes 

Obra de 
Assistência 

00431- 
00010567/2019-

97 

Rua 48, Lote 
420, Centro - 

São 
Sebastião/DF 

Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 

Crianças e 
Adolescentes 

Sociedade Civil 
Casas de 
Educação 

0380-
001712/2011 

Rua Marginal 
do Agudo Nº 
48 Bairro São 

José - São 
Sebastião 

Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 

Crianças e 
Adolescentes 

Paranoá 

Associação 
Cultural Jornada 

Literária do 
Distrito Federal 

00431- 
00003223/2020-

65 

Quadra 9, 
Conjunto D, 
Setor Área 
Especial I, 
Paranoá 

Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 
 

Defesa e 
Garantia de 

Direitos 
 

Assessoramento 

Crianças e 
Adolescentes 

Congregação de 
São João 
Batista/ 
Instituto 

Promocional 
Madalena 

Caputo 

00431- 
00000271/2020-

00 

Quadra 04 
Conjunto A 

Área Especial 
03 - Paranoá 

Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 
 

Assessoramento 
 

Ações de 
Promoção da 
Integração ao 

Mundo do 
Trabalho 

Crianças e 
Adolescentes 

Instituto 
Aprender 

0380-
001539/2011 

Parque 
Vivencial do 

Paranoá - S/N 

Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 
Proteção Social 
Especial para 
Pessoas com 
Deficiência 

Crianças, 
Adolescentes 

e suas 
Famílias 

 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Disponível em: 
https://www.sedes.df.gov.br/entidades-inscritas-casdf/.  
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1.5.7 Equipamentos públicos comunitários  

Este item apresenta a caracterização quantitativa e qualitativa da oferta de equipamentos 
públicos comunitários (EPC) existentes e projetados na Área de Influência do empreendimento, 
abrangendo as áreas de saúde, educação, turismo, lazer, cultura e segurança social da população. 

1.5.7.1 Saúde 

A assistência à Saúde no Distrito Federal é oferecida pelo Sistema Público de Saúde do Governo 
do Distrito Federal, por meio de Hospitais e Unidades de Saúde e também pelo Sistema Federal 
e Iniciativa Privada. A Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF é responsável pela Rede Pública de 
Saúde, cabendo a ela gerir todas as questões ligadas à Saúde. O Sistema de Saúde Pública do 
Distrito Federal é composto por sete regiões de saúde, coordenadas por 15 Coordenações Gerais 
de Saúde que comportam diversos pontos de atenção à saúde, responsáveis por atendimentos 
ambulatoriais, de internação, urgência e emergência e serviço de apoio diagnóstico. São 169 
Unidades Básicas de Saúde e 22 hospitais, dos quais seis são especializados, além de outras 
unidades de saúde, como policlínicas, Samu e centros diagnósticos. Entre os hospitais públicos, 
destacam-se o Hospital de Base, Hospital Regional da Asa Norte, Hospital Regional da Asa Sul e o 
Hospital Universitário de Brasília, todos localizados na área central de Brasília. As demais RAs do 
DF também contam com unidades de saúde em suas localidades. Além disso, o Distrito Federal 
possui, ainda, uma ampla rede particular de saúde. 

A rede hospitalar do DF conta, conforme dados de 2015, com 22 hospitais públicos dos quais 16 
são de responsabilidade da Secretaria de Saúde, quatro são militares e dois são da Administração 
Federal.  

A RA Plano Piloto concentra cinco dos dezesseis hospitais geridos pela Secretaria de Saúde/DF: 
Hospital Regional Asa Sul (Materno Infantil); Hospital Regional da Asa Norte; Hospital de Base do 
Distrito Federal; Hospital de Apoio de Brasília e Hospital da Criança de Brasília.  

Outros hospitais públicos, os Regionais, estão distribuídos nas RAs de Brazlândia, Ceilândia, 
Gama, Guará, Paranoá, Planaltina, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga. Na Área 
de Influência do empreendimento, o hospital de referência é o da RA Paranoá, além dos hospitais 
da RA Plano Piloto. Na RA Lago Sul o Hospital da Força Aérea Brasileira é um dos hospitais 
públicos não administrados pela Secretaria de Saúde (Tabela 1.22). 

Tabela 1.22: Hospitais segundo as Regiões Administrativas da Área de Influência (2017). 

RA 
Secretaria de 

Estado De Saúde – 
Ses 

Militares Outros 

DISTRITO FEDERAL 16 4 2 

RA-VII Paranoá 1 - - 

RA-XIV São Sebastião - - - 

RA-XVI Lago Sul - 1 - 

RA-XXVII Jardim Botânico - - - 
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde - Subsecretaria de Planejamento em Saúde – SUPLANS; CNES mês 09 de 2019 

- Sala de Situação - https://salasit.saude.df.gov.br. Dados Elaborados pela CODEPLAN/CP-AEDF. 
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Todos os leitos da Rede Hospitalar da SES/DF atendem ao Sistema Único de Saúde - SUS. A Taxa 
de ocupação hospitalar, entre o número de pacientes-dia e o número de leitos-dia chegou a 
quase 75 % no Distrito Federal no ano de 2014. Além dos hospitais, fazem parte dos serviços de 
saúde prestados à população: Unidades Básicas de Saúde - UBS, distribuídas por todo o DF; 
Centros de Saúde e Postos de Saúde, que se localizam em áreas rurais e urbanas. A Unidade de 
Pronto Atendimento - UPA é o estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre 
as Unidades Básicas de Saúde e a Rede Hospitalar. 

Dentre as Unidade Básica de Saúde e as Clinicas da Família, são quatro no Distrito Federal, mas 
nenhuma na Área de Influência. Dentre as Unidades Mistas de Saúde, destinadas à prestação de 
atendimento em atenção básica e integrada de saúde, de maneira programada ou não nas 
especialidades básicas, podendo dispor de urgência/emergência, existem três no Distrito Federal 
distribuídas nas RAs do Plano Piloto, Taguatinga e São Sebastião. 

Segundo Relatório Estatístico da Secretaria de Estado de Saúde, em 2014 haviam sete unidades 
de saúde no Paranoá, sendo um hospital, um centro de saúde e cinco postos de saúde. Cabe 
destacar que no Paranoá encontra-se o Hospital da Região Leste, localizado na Área especial 
hospitalar, quadra 2, conj. K, lote 1, CEP 71570-050 Paranoá- DF. Seu atendimento comporta 
Pronto Socorro: atendimento 24 horas; Serviços Ambulatoriais: Manhã: das 07h às 12 h/ Tarde: 
das 13h às 18h; Serviços Administrativos: 07:00 a 12:00 e 13:00 a 18:00 (de segunda a Sexta-feira, 
exceto feriados). Alguns setores funcionam a partir das 13 horas. Os atendimentos de urgência e 
emergência são em clínica médica, trauma (ortopedia e cirurgia geral), pediatria, ginecologia e 
obstetrícia e clínica cirúrgica obstétrica.  

Em São Sebastião, de acordo com Relatório Estatístico da Secretaria de Estado de Saúde, em 
2014, havia um centro de saúde, dois postos de saúde urbano e um posto de saúde rural. No 
Lago Sul, apenas um centro de saúde.  

A Tabela 1.23 apresenta as unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde, por tipo, 
segundo a Região Administrativa da Área de Influência do Parcelamento de Solo Urbano 
Greenville, de acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde atualizadas em outubro 
de 2019. 

Tabela 1.23: Unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde, por tipo, segundo as Regiões 
Administrativas da Área de Influência (2019). 

RA Total Hospitais 

Ubs - 
Unidade 

Básica 
de 

Saúde 

Vigilância 
em Saúde 

Centro de 
Especialidade 

Unidade 
Móvel 

Terrestre 
- Odont. 

Centro de 
Atenção 

Psicossocial 
– Caps 

Policlínica 

DF 308 15 178 14 25 1 13 15 

Jardim Botânico 3 0 1 0 0 0 0 1 

Lago Sul 0 0 0 1 0 0 1 1 

Paranoá 11 1 8 0 1 1 1 1 

São Sebastião 19 0 17 0 0 0 0 0 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde - Subsecretaria de Planejamento em Saúde - SUPLANS - Diretoria de Gestão 
de Informações Estratégicas - DGIE - Gerência de Apoio à Organização de Informações Estratégicas. Dados 
atualizados em 17/10/2019 – Fonte: CNES mês 09 de 2019 - Sala de Situação - https://salasit.saude.df.gov.br.  
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1.5.7.2 Educação 

Neste item buscou-se levantar de forma quantitativa e qualitativa o tamanho da rede de ensino 
da educação básica e de ensino superior, por nível de ensino e dependência administrativa. O 
conhecimento sobre a rede de ensino fornece subsídios importantes para o planejamento das 
políticas educacionais na região.  

a) Educação básica  

Atualmente, os documentos que norteiam a educação básica são a Lei nº 9.394/196, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Básica, o Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso Nacional em 
2014, e a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), de 2017.  

O Sistema Educacional público do Distrito Federal é de responsabilidade da Secretaria de Estado 
de Educação - SEE, do Governo do Distrito Federal (GDF), que atendeu, segundo dados publicados 
no Atlas do Distrito Federal 2017, em 2014, 69,10% da matrícula geral. A rede particular atendeu 
a 30,06%, e 0,84% foi atendido pela Rede Pública Federal.  

O Ensino Público é o mais representativo no Distrito Federal. Em 2014 apresentou 73% das 
matrículas no nível Fundamental e 72% no Ensino Médio, última etapa da educação básica. A 
matrícula inicial na rede pública, em 2010 e 2014, diminuiu na área urbana nas duas etapas de 
ensino e aumentou na área rural, no ensino fundamental. A Infraestrutura Física do Sistema 
Educacional do DF, em 2014, conforme dados da Secretaria de Educação, contava com 1.161 
escolas, sendo 662 escolas da rede pública, localizadas nas zonas urbana e rural. Isto significa que 
56,07% das escolas são da rede pública. Na rede particular, as escolas estão distribuídas em 
conveniadas e não conveniadas com a SEE e representaram 42,81%. As restantes são da rede 
Pública Federal, vinculada a outra Secretaria e as não vinculadas à SEE que juntas representam 
1,12%. 

O Distrito Federal ocupa a 73ª posição entre os maiores valores da dimensão Educação do Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH), dentre os 5.665 municípios brasileiros. Das unidades da 
Federação, o DF possui a menor taxa de analfabetismo e o percentual de habitantes com ensino 
superior é acima da média nacional. A Taxa de Analfabetismo, com pessoas de 15 anos ou mais, 
foi de 2,6% em 2015, sendo o Paranoá a RA com maior taxa (5,2%), seguida por Brazlândia (4,7%) 
e Ceilândia e Santa Maria (4,5%). As RAs com as menores taxas são: Plano Piloto e Lago Sul (0,2%), 
SIA (0,1%) e por fim o Sudoeste que não apresentou analfabetos. A Taxa de Alfabetização no 
Distrito Federal, em 2014, era de 73,6%, menor que nos dois anos anteriores, e na faixa de 10 a 
29 anos, é de praticamente 100%, inclusive na área rural. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Distrito Federal também é acima da 
média nacional e, para os anos iniciais do ensino fundamental, o DF já ultrapassou a meta 
proposta para o Brasil, até 2022, de 6.0, que corresponde a um sistema educacional de qualidade, 
comparável aos países desenvolvidos.  

Importante ressaltar que, no total geral de matrículas do ensino básico no Distrito Federal, estão 
incluídas matrículas de outras três modalidades de ensino que não integram as etapas da 
educação básica: Educação de Jovens e Adultos, que representa 8,1% da matrícula geral do 
exercício, sendo 93,5% na rede pública; Educação Especial, que possui 2,4% da matrícula geral e 
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nessa modalidade rede pública também agrega o maior número de matrículas com 88,3% de 
alunos, sendo 76,9% dos alunos atendidos em classes comuns e 23,1% atendidos em classes 
exclusivas; e Educação Profissional, que representa 3,4% do total geral das matrículas em 2016. 
Nesta modalidade se sobressai, com maior número de matrículas, a rede pública de ensino com 
61,8%, aumento possivelmente potencializado com a inauguração dos Institutos Federais de 
Ensino (IFs). Das matrículas na educação profissional, 10,3% estão no ensino integrado, 24,7% no 
ensino concomitante/FIC e 65,1%, no ensino subsequente.  

O DF conta ainda com instituições de ensino e espaços educacionais que agregam na formação 
dos alunos. São 11 Centros Olímpicos e 15 Centros Interescolares de Línguas, com oferta de 
línguas como Alemão, Espanhol, Francês e Inglês. A rede pública de ensino conta também com 
10 Escolas Parque que, além do currículo básico, propõem o acesso a aprendizagens sobre 
trabalho e à cultura ampla da humanidade, desenvolvendo o senso de responsabilidade, de ação 
prática e de criatividade. Na educação profissional, a rede pública conta com Centros de Ensino 
Profissionalizante (CEPs): Escola de Música de Brasília (EMB), Escola Técnica de Saúde de 
Planaltina, Escola Técnica de Ceilândia e Escola Técnica de Brasília e ainda 10 Institutos Federais, 
localizados nas seguintes RAs: Plano Piloto, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São 
Sebastião, Taguatinga, Ceilândia e SCIA/Estrutural. 

Na Tabela 1.24 os dados sobre o número de matrículas em 2017, na Tabela 1.25, 2018, e na 
Tabela 1.26, 2019. O número de matrículas totais se manteve constante nas Regiões 
Administrativas que compõem a Área de Influência do Parcelamento de Solo Urbano Greenville, 
segundo série histórica de 2017 a 2019 do Censo Escolar. Concentra o maior número de 
matrículas a RA São Sebastião, embora na RA Paranoá tenha mais unidades escolares. A Tabela 
1.27 descreve as unidades escolares por rede de ensino, segundo as Regiões Administrativas da 
Área de Influência, onde foram identificadas, em 2019, 97 unidades escolares, sendo 41 no 
Paranoá, 34 em São Sebastião, 19 no Lago Sul e apenas 3 no Jardim Botânico. Das 97, 44 são 
urbanas e 18 rurais, 34 são particulares e 62 públicas, sendo uma da rede federal.  

De modo a organizar a rede de ensino do Distrito Federal, a Secretaria de Educação possui 14 
regionais de ensino atuando diretamente no dia a dia das escolas. Cada uma reflete, nas 
localidades onde atua, o modelo administrativo da sede. Há regionais que englobam mais de uma 
região administrativa, como é o caso da Área de Influência em estudo, na qual atuam duas 
Coordenações Regionais de Ensino: São Sebastião e Paranoá. Na Tabela 1.28, estão identificadas 
as escolas administradas por cada CRE.  

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, em junho de2021 havia 44 instituições 
educacionais particulares credenciadas nas RAs da Área de Influência do empreendimento, 
sendo quatro no Jardim Botânico, 17 no Lago Sul, 11 no Paranoá e 12 em São Sebastião13. 

 

 

13 A listagem completa das escolas pode ser verificada no portal da SE/DF, disponível em: 
https://www.educacao.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2019/12/INSTITUIC%CC%A7O%CC%83ES-CREDENCIADAS-28-de-junho-de-
2021.pdf  
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Tabela 1.24: Matrículas totais na Educação Básica, segundo as Regiões Administrativas da Área de Influência - Distrito Federal (2017) 

NÚMEROS 
DAS RAS 

DESCRIÇÃO 
TOTAL 

REDE PÚBLICA REDE PARTICULAR 
REDE 

PÚBLICA 
FEDERAL 

ESCOLA 
VINCULADA 

À SES 

ESCOLA NÃO 
VINCULADA 

À SEE 
Urbana Rural 

Conveniada à SEE 
Não conveniada à 

SEE 

Urbana Rural Urbana Rural 

2017 

DISTRITO FEDERAL 662.283 439.055 23.654 17.576 140 172.093 969 5.530 56 3.210 

RA-XXVII Jardim Botânico 508 404 0 0 0 104 0 0 0 0 

RA-XVI Lago Sul 9.054 1.787 1.034 324 0 6.943 0 0 0 0 

RA-VII Paranoá 22.613 17.358 0 138 0 1.706 0 0 0 0 

RA-XIV São Sebastião 26.181 20.847 275 126 0 1.908 0 492 0 0 

Área de Influência Total 58.356 40.396 1.309 588 0 10.661 0 492 0 0 
Fonte: Secretaria de Estado de Educação - Censo Escolar.   

Tabela 1.25: Matrículas totais na Educação Básica, segundo as Regiões Administrativas da Área de Influência - Distrito Federal (2018) 

NÚMEROS 
DAS RAS 

DESCRIÇÃO 
TOTAL 

REDE PÚBLICA REDE PARTICULAR 
REDE 

PÚBLICA 
FEDERAL 

ESCOLA 
VINCULADA 

À SES 

ESCOLA 
NÃO 

VINCULADA 
À SEE 

Urbana Rural 
Conveniada à SEE 

Não conveniada à 
SEE 

Urbana Rural Urbana Rural 

2018 

DISTRITO FEDERAL 658.681 433.285 23.691 19.216 191 170.643 1.111 7.170 126 3.248 

RA-XXVII Jardim Botânico 486 408 0 0 0 78 0 0 0 0 

RA-XVI Lago Sul 8.895 1.736 0 344 0 6.815 0 0 0 0 

RA-VII Paranoá 22.546 17.278 3.268 179 0 1.821 0 0 0 0 

RA-XIV São Sebastião 25.805 20.905 2.542 126 0 1.741 0 491 0 0 

Área de Influência Total 57.732 40.327 5.810 649 0 10.455 0 491 0 0 
Fonte: Secretaria de Estado de Educação - Censo Escolar.   
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Tabela 1.26: Matrículas totais na Educação Básica, segundo as Regiões Administrativas da Área de Influência - Distrito Federal (2019) 

NÚMEROS 
DAS RAS 

DESCRIÇÃO 
TOTAL 

REDE PÚBLICA REDE PARTICULAR 
REDE PÚBLICA 

FEDERAL 
ESCOLA 

VINCULADA 
À SES 

ESCOLA NÃO 
VINCULADA 

À SEE 
Urbana Rural 

Conveniada à SEE 
Não conveniada à 

SEE 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

2019 

DISTRITO FEDERAL 671.451 438.542 24.249 20.267 192 174.452 958 7.815 1.189 97 3.690 

RA-XXVII Jardim Botânico 1.507 391 0 0 0 1.116 0 0 0 0 0 

RA-XVI Lago Sul 9.373 1.823 0 353 0 7.197 0 0 0 0 0 

RA-VII Paranoá 23.057 17.543 3.391 188 0 1.935 0 0 0 0 0 

RA-XIV São Sebastião 26.367 21.058 2.867 126 0 1.800 0 516 0 0 0 

Área de Influência Total 60.304 40.815 6.258 667 0 12.048 0 516 0 0 0 
Fonte: Secretaria de Estado de Educação - Censo Escolar.   

Tabela 1.27: Unidades escolares por rede de ensino, segundo as Regiões Administrativas da Área de Influência - Distrito Federal (2019) 

NÚMEROS DESCRIÇÃO 
TOTAL 

REDE PÚBLICA REDE PARTICULAR 
REDE FEDERAL 

ESCOLA 
VINCULADA 

À OUTRA 
SECRETARIA 

ESCOLA 
NÃO 

VINCULADA 
À SEE 

Urbana Rural 
Conveniada à SEE 

Não conveniada à 
SEE 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

2019 

DISTRITO FEDERAL 1.278 603 80 111 1 467 2 9 2 1 2 

RA-XXVII Jardim Botânico 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

RA-XVI Lago Sul 19 4 0 2 0 13 0 0 0 0 0 

RA-VII Paranoá 41 18 13 1 0 9 0 0 0 0 0 

RA-XIV São Sebastião 34 21 5 1 0 6 0 1 0 0 0 

Área de Influência Total 97 44 18 4 0 30 0 1 0 0 0 
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Tabela 1.28: Rede das Coordenações Regionais de Ensino, segundo as Regiões Administrativas da Área de Influência - Distrito Federal (2021) 

CRE 
CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

CENTRO DE 
ATENÇÃO 
INTEGRAL 

À CRIANÇA 

ESCOLA CLASSE 
CENTRO DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 
CENTRO 

EDUCACIONAL 

CENTRO 
DE 

ENSINO 
MÉDIO 

CENTRO 
INTERESCOLAR 

DE LÍNGUAS 

São 
Sebastião 

CEI 01 

CAIC 
Unesco 

EC 104 CEF Cerâmica São Paulo 
CED São 

Bartolomeu 

CEM 01 CIL 01 

CEI 03 EC 303 CEF do Bosque CED São Francisco 

CEI 05 EC Agrovila CEF Jataí CED São José 

CEI Parque dos 
Ipês 

EC Aguilhada CEF Miguel Arcanjo 

 
 

EC Bela Vista CEF Nova Betânia 

EC Cachoeirinha 

 

EC Cerâmica da Bênção 

EC Dom Bosco 

EC São Bartolomeu 

EC Vila do Boa 

EC Vila Nova 

Paranoá 

CEI 01 do Paranoá 
CAIC Santa 

Paulina 
EC 01 do Paranoá CEF 01 do Paranoá CED Darcy Ribeiro 

CEM 01 do 
Paranoá 

CIL 01 do 
Paranoá 

  

EC 02 do Paranoá CEF 02 do Paranoá CED PAD/DF 

  

EC 03 do Paranoá CEF 03 do Paranoá 

 

EC 04 do Paranoá CEF 04 do Paranoá 

EC 05 do Paranoá CEF 05 do Paranoá 

EC 06 do Paranoá CEF Buriti Vermelho 

EC Alto Interlagos CEF Jardim II 

EC Boqueirão  
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CRE 
CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

CENTRO DE 
ATENÇÃO 
INTEGRAL 

À CRIANÇA 

ESCOLA CLASSE 
CENTRO DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 
CENTRO 

EDUCACIONAL 

CENTRO 
DE 

ENSINO 
MÉDIO 

CENTRO 
INTERESCOLAR 

DE LÍNGUAS 

EC Café sem Troco 

EC Capão Seco 

EC Cariru 

EC Comunidade de 
Aprendizagem do 

Paranoá 

EC Cora Coralina 

EC Itapeti 

EC Lamarão 

EC Natureza 

EC Quebrada dos Neres 

EC Sobradinho Dos 
Melos 

EC Sussuarana 
Fonte: Secretaria de Estado de Educação.   
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b) Ensino Superior 

Segundo dados do Censo da Educação Superior 2019, do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Brasil contava com 2.537 instituições, entre 
as quais: universidades, centros universitários, faculdades e institutos superiores de 
educação. Em 2019, 299 dessas instituições eram públicas e 2.238 privadas. Das 8.451.748 
matrículas do ensino superior no Brasil, 75% delas (6.373.913) se concentram na rede privada. 
Os 25% correspondentes à rede pública (de alçada federal, estadual, distrital ou municipal) 
correspondem a 2.077.835 matrículas. 

Nesse universo, o Distrito Federal se encontra em 12º lugar no número absoluto de matrículas 
em nível de graduação: das 221.535 matrículas, 181.587 (82%) se encontram na rede privada. 
Torna-se relevante ressaltar que a capital federal é, ao lado de Acre, Rondônia, Espírito Santo 
e Sergipe, uma das cinco UFs que não possuem uma universidade pública sob sua alçada. O 
Distrito Federal possui uma única IES distrital: a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS). 
De acordo com o Censo da Educação Superior 2018, do Inep/MEC, a razão entre matrículas na 
rede privada e matrículas na rede pública no DF é a segunda maior do país. Do total de 
matrículas no ensino superior (221.571), 82% delas estão concentradas na rede privada. Ou 
seja, há 4,54 estudantes na rede privada para cada estudante na rede pública. Nesse contexto, 
no Distrito Federal, a dificuldade de acesso à educação superior pública pela população pobre 
é expressiva: os 10% dos estudantes mais pobres da educação superior correspondem a quase 
16% das matrículas na rede privada, enquanto, a nível nacional, a porcentagem 
correspondente a esse decil de renda é 3,8%. Por outro lado, os 10% de estudantes de ensino 
superior mais ricos cursam instituições de ensino superior públicas. 

A média nacional de oferta de vagas em Instituições de Educação Superior estaduais/distritais 
por Unidade da Federação é de aproximadamente 6.071. São Paulo oferece 51.469 vagas. 
Logo atrás, Paraná oferta 18.367 vagas. Distrito Federal oferta apenas 160 vagas (Censo da 
Educação Superior 2018), sendo que sua oferta ideal seria de 13.285. Esse é um desafio posto 
para o DF: ampliar sua oferta de vagas no Ensino Superior, em especial, em áreas estratégicas 
produtivas com capacidade para fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico 
distrital e ampliar o acesso de sua população ao ensino superior de forma a reduzir as 
desigualdades socioeconômicas. 

Segundo o Atlas do Distrito Federal de 2019, no DF totalizam 34 Instituições de Ensino 
Superior (IES), sendo que nas RAs da Área de Influência não consta nenhum estabelecimento, 
forçando o deslocamento de estudantes a outras RAs, principalmente ao Plano Piloto, onde 
concentra-se a maior parte dos estabelecimentos de graduação e pós-graduação do Distrito 
Federal. Algumas instituições de ensino superior, como o IESB, UNIP e Estácio possuem polos 
de apoio ao ensino à distância, onde os estudantes comparecem apenas para realizar provas.  

1.5.7.3 Turismo, Lazer e Cultura 

O Distrito Federal dispõe de amplo mobiliário de lazer e esporte. São campos de futebol, 
quadras de esporte, aparelhos de ginástica, parques infantis, parques de skate, entre outros. 
Esses equipamentos estão distribuídos por todas as Regiões Administrativas, nos núcleos 
urbanos, proporcionando à comunidade opções de lazer e da prática de atividades físicas, 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 3 (88434074)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 94



         

 
 Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 

Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  
contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 
 

Página 93 007901-310RT-001-00 

como pode ser verificado nos registros fotográficos realizados durante o campo para este 
estudo. 

O turismo no Distrito Federal pode ser dividido em segmentos, segundo o Guia Turístico da 
Cidade de Brasília (2017), são eles: Histórico cultural; Arquitetônico; Cívico; De natureza; 
Místico e Religioso; e de Lazer e Entretenimento. As atrações e pontos turísticos permitem 
vivenciar os antecedentes históricos da construção de Brasília, com a visitação aos espaços 
em que o acervo retrata a história da Capital Federal, desde o período da interiorização, 
prevista na Constituição de 1892, até a sua inauguração. Enquanto símbolo nacional, diversos 
espaços representativos da nação e da Capital Federal também estão abertos à visitação. 

As atrações e pontos turísticos arquitetônicos permitem vivenciar Brasília como Patrimônio 
Cultural da Humanidade, com a visitação às obras mais representativas da arquitetura, 
urbanismo e paisagismo modernos, localizadas principalmente ao longo das quatro escalas do 
projeto concebido pelo arquiteto e urbanista Lucio Costa, vencedor do Concurso Nacional do 
Plano Piloto da Nova Capital do Brasil, em 1956.  

Considerando a Área de Influência do Parcelamento de Solo Urbano Greenville, destaca-se, 
no segmento arquitetônico, a Ponte Juscelino Kubitschek, também conhecida como Ponte JK 
(Foto 1.9), projetada por Alexandre Chan, que impressiona pela funcionalidade e pela 
arquitetura monumental com três arcos inspirados pelo movimento de uma pedra quicando 
sobre o espelho-d’água. A obra está localizada no Setor de Clubes Esportivos Sul, integrando 
o Lago Sul ao Plano Piloto. Sua estrutura possui um comprimento de travessia total de 1.200 
m, largura de 24 m com duas pistas, cada uma com três faixas, duas passarelas nas laterais 
para uso de ciclistas e pedestres com 1,5 m de largura e comprimento total dos vãos de 720 
m. O turismo brasileiro ganhou mais força com o monumento, que foi premiado 
internacionalmente como a ponte mais bela do mundo em 2003, reforçando, assim, Brasília 
como ícone mundial da arquitetura moderna. 

 
Foto 1.9: Ponte JK. Fonte: https://www.vice.df.gov.br/ponte-juscelino-kubitschek-ou-

terceira-ponte/. 

Brasília destaca-se ainda pela qualidade de vida que oferece aos seus moradores a partir de 
seus parques, pois apresenta um dos mais altos índices de área verde por habitante do país. 
O Lago Paranoá costuma ser utilizado para a prática de esportes como SUP, wakesurf, 
canoagem, kitesurf ou mesmo nadar. A orla do Lago Paranoá também é uma ótima opção de 
lazer, com bares, restaurantes e píeres dispostos ao longo dos seus 48 km². As principais 
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atrações e pontos turísticos possibilitam vivenciar Brasília enquanto cidade-parque com a 
visitação às suas principais áreas verdes e livres, propícias a caminhadas, pedaladas e outras 
práticas esportivas que permitem conectar-se à natureza e relaxar. 

Considerando a Área de Influência do empreendimento em tela, os principais atrativos 
naturais são: 

a) Lago Paranoá 

São 48 km² de extensão e 38 m de profundidade máxima. O Lago Paranoá exibe suas belezas 
naturais e abriga, em sua orla, vários atrativos da Capital, tais como hotéis, bares e 
restaurantes de alto nível. Além disso, é palco de eventos socioculturais, esportivos e 
econômicos, proporcionando aos seus visitantes bons momentos de lazer. Seu acesso é livre 
pelo Pontão do Lago Sul, Ermida Dom Bosco, Deck Sul, Calçadão do Lago Norte, Beira Lago e 
outros. 

b) Parque Ecológico Dom Bosco 

Localizado à beira do Lago Paranoá, perto da barragem, o parque, que possui área de 131,14 
ha, oferece a seus visitantes paisagens cênicas, além de trilhas dentro do cerrado nativo. Por 
possuir uma rua asfaltada bem inclinada, o local tornou-se ideal para a prática do skate. Outro 
grande atrativo desta unidade é a Ermida Dom Bosco, tradicional monumento e ponto 
turístico de Brasília, que fica localizado exatamente sob o paralelo 15ºS, conforme o sonho do 
salesiano Dom Bosco, em 1883. Seu acesso é via SHIS QL 30, Lago Sul. O Parque Ecológico está 
aberto todos os dias das 6h às 18h. 

c) Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul 

São 10,14 ha onde a atividade de esporte ao ar livre é uma das mais desenvolvidas. Pedalar, 
remar, correr, caminhar, pescar são possíveis devido ao fácil acesso à margem do Lago 
Paranoá. A unidade possui um morro artificial construído na década de 1980, utilizado para o 
aprendizado do voo livre, esporte com tradição na Capital. Seu acesso se dá pelo SHIS, entre 
a QL 14 e a QL 12, Lago Sul. O Parque Vivencial está aberto todos os dias das 6h às 18h. 

d) Jardim Botânico 

Com área de preservação de 4.500 há e área de visitação de 500 há, é o único jardim botânico 
no país que inclui uma estação ecológica sob sua administração. São aproximadamente 5 mil 
hectares, dos quais 526 são para visitação e 4.430 destinados à preservação e à pesquisa. No 
JBB, há muitos quilômetros de trilhas que cortam o cerrado com suas distintas fitofisionomias, 
incluindo campos de sempre-vivas e canelas-de-ema, hoje vegetações raras na região. Possui 
belas alamedas de pinheiros, centro de visitantes, orquidário e uma atrativa casa de chá. Está 
localizado no endereço SMDB, Conj.12 – Lago Sul (entrada pela QI 23 do Lago Sul) e fica aberto 
ao público de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. 

Brasília também é conhecida pela sua diversidade mística e sua história está ligada ao sonho 
profético do padre Dom Bosco. Abriga o maior número de templos religiosos por metro 
quadrado do país. Além disso, possui uma enorme variedade de comunidades, esculturas, 
monumentos e eventos místicos e religiosos. Por tudo isso, é um centro de referência da fé, 
da espiritualidade e do ecumenismo, que atrai seguidores dos diversos cantos do mundo em 
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busca de paz e orientação espiritual. Na Área de Influência do Parcelamento de Solo Urbano 
Greenville destacam-se a Ermida Dom Bosco e o Mosteiro de São Bento, localizados no Parque 
Ecológico Dom Bosco, no Lago Sul.  

Outras referências turísticas do Distrito Federal são a diversidade gastronômica e demais 
opções culturais, tendo em vista os teatros, cinemas, espaços culturais, museus e diversos 
eventos anuais, tais como o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, um dos mais importantes 
e tradicionais festivais cinematográficos do Brasil. Na Área de Influência do empreendimento 
destacam-se: 

e) Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)  

O CCBB tem projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer e paisagístico de Ana Rabelo Cunha. 
Possui uma área construída de cerca de 20 mil metros quadrados e serve a diversas 
exposições, espetáculos e eventos diversos. Visitação aberta de terça-feira a domingo, das 9h 
às 21h. 

f) Pontão do Lago Sul 

Situado às margens do Lago Paranoá, está localizado em uma área de 134 mil m², com orla de 
1,2 mil metros. Foi construído para desenvolver o turismo cultural, gastronômico, de negócios 
e de entretenimento na região e hoje já se transformou em um dos pontos mais importantes 
e atrativos de Brasília, consagrado como uma área de lazer nobre e de luxo, dotado de 
segurança, com instalação de restaurantes, bares, livrarias, bancas de revistas, caixas 
eletrônicos, eventos e marinas. A gastronomia também tem sido um dos seus carros-chefes. 
O local oferece 1,5 mil vagas de estacionamento e abriga os melhores restaurantes da cidade, 
cada um com suas especialidades. Está localizado no endereço SHIS, Q L 10, Lote 1/30, Lago 
Sul, e fica aberto domingo e segunda, das 7h à 0h; terça a quinta-feira, das 7h à 1h; sexta-feira 
e sábado, das 7h às 2h, sendo que os restaurantes têm horários de funcionamento 
independentes. 

1.5.7.4 Segurança Social 

O Sistema de Segurança Pública do DF compete à Secretaria de Estado de Segurança Pública, 
que planeja, coordena e supervisiona o emprego operacional da Polícia Militar, Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros e do Departamento de Trânsito, sem interferir na autonomia dessas 
instituições. Além das medidas operacionais, outras ações de enfrentamento ao crime e à 
violência e para a melhora da qualidade de vida da comunidade são realizadas pelas forças de 
segurança pública, por meio de ações preventivas e de participação comunitária, projetos e 
programas voltados ao incentivo da prática de esporte e da música como prevenção à 
violência e ao uso de drogas. 

Existe relação entre a extensão das Regiões Administrativas, o número de habitantes e a 
quantidade dos serviços oferecidos pela Segurança Pública no Distrito Federal. As Regiões 
Administrativas mais extensas e com maior população possuem mais equipamentos de 
segurança, em que se destacam as RAs de Ceilândia e Taguatinga por serem mais populosas. 
Considera-se exceção a RA I - Plano Piloto, que concentra um número significativamente maior 
de toda a estrutura de segurança do Distrito Federal, em razão de conter a quase totalidade 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 3 (88434074)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 97



         

 
 Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 

Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  
contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 
 

Página 96 007901-310RT-001-00 

dos órgãos do Poder Federal e Local, além das Representações Diplomáticas de todos os Países 
e Entidades Internacionais. 

Em 2019 e 2020, segundo dados divulgados pela Subsecretaria de Gestão da Informação da 
Secretaria de Estado de Segurança Pública (SGI/SSP), as principais ocorrências criminais 
ocorridas na Área de Influência do Parcelamento de Solo Urbano Greenville foram de natureza 
contra o patrimônio, sendo 1.813 ocorrências de roubo a transeunte em 2019 e 1.284 em 
2020, seguido de furtos em veículos (Tabela 1.33).  

De acordo com a SGI/SSP, algumas naturezas criminais podem sofrer alterações ao longo do 
tempo, sendo necessárias reanálises do banco de dados. Isso acontece porque pode haver 
mudanças no decorrer de uma investigação. Um latrocínio (roubo seguido de morte) pode 
passar a ser considerado um homicídio, ou um caso “em apuração” pode ser resolvido, por 
exemplo.  

Segundo o Atlas do Distrito Federal (2017), em 2015, havia quatro batalhões da polícia militar 
na Área de Influência, sendo dois em São Sebastião, um no Paranoá e um no Lago Sul (Tabela 
1.29); 8 postos comunitários de segurança, sendo três em São Sebastião, dois no Paranoá, dois 
no Lago Sul, e um no Jardim Botânico (Tabela 1.30); e três delegacias policiais, uma no 
Paranoá, uma no Lago Sul e uma em São Sebastião (Tabela 1.31). Os grupamentos/outros de 
bombeiro militar somavam quatro, sendo dois no Lago Sul, um no Paranoá e um em São 
Sebastião (Tabela 1.32). Apenas no Paranoá havia, naquela data, posto Cia. de Polícia 
Rodoviária e apenas no Lago Sul Cia. de Polícia Militar Independente. 

1.5.7.5 Unidades operacionais de Segurança na Área de Influência  

Tabela 1.29: Batalhões da Polícia Militar. 

Batalhão da Polícia Militar Endereço 

Quinto Batalhão da Polícia Militar 
Qi 11 – Ae 02 – Lago Sul – Brasília-Df Cep: 
72.625-205 E-Mail: Bpm5df@Gmail.Com 

Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar – 
(Papuda) 

Fazenda Papuda – Complexo Penitenciário – 19 
Bpm – Df 465 – Km 02 – São Sebastião – 

Brasília-Df Cep: 71.619-970 E-
Mail: Sad19bpm@Gmail.Com 

Vigésimo Batalhão da Polícia Militar 
Qd 33 – Ae S/N – Paranoá – Brasília-Df Cep: 

71.573-302 E-Mail: Sslog20bpm@.Com 

Vigésimo Primeiro Batalhão da Polícia Militar 
Qd 201/202 – Ae 02 – Redencial Oeste – São 

Sebastião – Brasília-Df Cep: 72.693-400 E-
Mail: 21.Pmdf@Gmail.Com 

Fonte: SITURB / SEGETH – 2015. 

Tabela 1.30: Postos Comunitários de Segurança. 

Postos Comunitários de Segurança Endereço 

Jardim Botânico 
023 - Canteiro Entre A Df 001 E A Av. Comercial 

Jardim Botânico 

Lago Sul 
055 -Shis Qi 05 Ponte Das Graças 

030 -Smdb Conj. 12 Comércio Local Próximo A 
Qi 23 
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Postos Comunitários de Segurança Endereço 

Paranoá 

014 -Quadra 20 Terreno Na Praça Entre Os 
Conjuntos M E I 

049 -Q.29 Terreno Na Praça Entre Os Conjuntos 
M, K E J 

São Sebastião 
070 -EQ 204/205 balão central do Res. Oeste 

031 -Q.10 Av. 2 Residencial do Bosque 
002 -Rua da Gameleira, praça central 

Fonte: SITURB / SEGETH – 2015. 

Quanto à segurança, é importante ressaltar que o Batalhão da Policia Militar (Barão do Rio 
Branco – 5º BPM) executa o policiamento ostensivo, a pé, motorizado e de trânsito, com a 
finalidade de promover a proteção pessoal e das instalações das representações Diplomáticas 
e Organismos Internacionais com sede em Brasília, conforme informações obtidas no site da 
Policia Militar do Distrito Federal14.. A área de atuação desse batalhão é todo o DF, em especial 
o Setor de Mansões Park Way, a Asa Sul e Norte e Lago Sul e Norte. 

Tabela 1.31: Delegacias Circunscricionais. 

Delegacia Endereço 

6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) - 
funcionamento 24h, todos os dias da semana 

AE Q. 33 Lote 04 Paranoá/DF - CEP.: 71.570-330 
 

10ª Delegacia de Polícia (Lago 
Sul) - funcionamento 24h, todos os dias da 

semana 

SHIS QI 05, conjunto 18 - CEP 71.615-540 (sede 
provisória) 

30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) - 
funcionamento 24h, todos os dias da semana 

Quadra 02, conj. 02, lote 1- Bairro São 
Bartolomeu - São Sebastião/DF CEP.: 71.690-

000 
Fonte: SITURB / SEGETH – 2015. 

Tabela 1.32: Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. 

Grupamento de Bombeiro Militar Endereço 

11º GBM Grupamento de Bombeiro Militar 
Lago Sul - QI 11 Área Especial S/N - CEP: 71.625-

205. Telefones: 39012920 e 39012919. 

2º Esquadrão de Aviação - 2º ESAV 
SHIS - Aeroporto Internacional de Brasília, Setor 

de Hangares, Hangar 31 - CEP 71608-030. 
Telefones: 3901 8670 e 3901-8652. 

10º GBM Grupamento de Bombeiro Militar 
Quadra 33, Lote 03, Paranoá - CEP 71570-010. 

Telefones: 3901-2940 e 3901-2941. 

17º GBM Grupamento de Bombeiro Militar 
Área Especial, Quadra 201/202, Bairro 

Residencial Oeste - São Sebastião- CEP 71692-
400. Telefones: 3901-1560 e 3901-2906. 

Fonte: SITURB / SEGETH – 2015. 

 

 
14 Disponível em <http://www.pmdf.df.gov.br/site/>.  
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Tabela 1.33: Balanço criminal por natureza (2019 e 2020). 

Natureza 2019 2020 

Eixos Indicadores Natureza 
Jd. 

Botânico 
Lago 
Sul 

Parano
á 

São 
Sebastião 

Df 
Jd. 

Botânico 
Lago 
Sul 

Parano
á 

São 
Sebastião 

Df 

Crime Violento Letal 
Intencional 

Homicídio 0 0 17 26 418 0 0 15 17 373 

Latrocínio 0 0 0 0 25 0 0 4 1 31 

Lesão Corporal Seg. de 
Morte 

0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 

Total C.V.L.I.  0 17 26 449 0 0 19 18 409 

Crime Contra O 
Patrimônio 

Roubo a Transeunte 18 32 845 936 
2927

5 
19 29 551 685 

1964
1 

Roubo de Veículo 7 15 56 103 3424 6 7 30 88 2216 

Roubo em Coletivo 0 1 9 15 1541 1 3 8 8 921 

Roubo em Comércio * 0 3 64 61 1370 4 1 53 48 900 

Roubo em Residência 2 10 20 30 495 2 6 14 14 370 

Furto em Veículo 8 57 229 91 9324 9 32 844 920 6455 

Total Crimes (Cvli + Ccp) 35 118 1240 1262 
4587

0 
41 78 825 48 53 

Outros Crimes 

Tentativa de Homicídio  2 45 53 884 0 1 3 6 
3089

9 

Tentativa de Latrocínio  0 7 3 206 0 0 23 28 763 

Estupro  9 26 29 750 0 1 301 634 140 

Furto a Transeunte 1 23 60 70 3367 32 42 844 920 606 

Fonte: Banco Millenium - COOAFESP/SGI/SSPDF. Obs: Dados do ano 2020 atualizados em 04/01/2021, pela data do fato, estando sujeitos a alterações. *Foram agrupadas 
as naturezas de roubo em comércio, a casas lotéricas e a postos de combustíveis.  
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1.5.8 Áreas de expansão e Uso do Solo  

A elaboração de planos diretores, definindo regras quanto ao uso e ocupação do solo, 
disciplinado pelo Estatuto das Cidades, constitui uma das importantes conquistas da sociedade 
brasileira. É um instrumento para se atingir o desenvolvimento sustentável do ponto de vista das 
cidades e a melhoria da qualidade de vida da população. O Plano Diretor (PD), definido como 
obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes, pressupõe a participação da 
sociedade na definição das suas diretrizes. 

O estudo de Chelotti e Sano (2021) aponta que a área urbana do Distrito Federal, desde a sua 
inauguração, sempre esteve em crescimento e atualmente está em plena expansão e sem 
tendência de redução dessa expansão. A taxa média anual de crescimento de urbanização foi de 
12 km²/ano, aumentando para 20 km²/ano a partir de 2013. No coração do bioma Cerrado, 
Brasília foi inaugurada em 1960 para ser a nova capital do Brasil. A cidade, originalmente 
planejada, passou a ter problemas de urbanização típicos das cidades não planejadas, tais como 
o surgimento de ocupações urbanas irregulares, favelas e escassez de recursos hídricos (REQUIA 
et al., 2016; CHELOTTI et al., 2019), especialmente a partir da década de 1990.  

Apesar do Distrito Federal possuir um bom acervo de informações cartográficas e de uso do solo, 
ainda não se sabe com clareza quais são as forças que direcionam as ocupações urbanas no seu 
território. Grandes lacunas de dados permanecem em diversas áreas de desenvolvimento, 
incluindo áreas urbanas. Não só os fatores físiográficos influenciam na ocupação do território. As 
normas de ordenamento também possuem papel fundamental. No caso do Distrito Federal, 
historicamente, muitas vezes o ordenamento territorial veio apenas após a ocupação irregular 
do território, não cumprindo a sua função de planejamento e sim de remediação ou gestão 
(FONTOURA, 2013; SEVERO, 2014). 

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) é o instrumento básico da política territorial 
e de orientação aos agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão das localidades 
urbanas, de expansão urbana e rural do território do Distrito Federal. Segundo a Lei Orgânica do 
DF, art. 31, o Plano Diretor abrangerá todo o espaço físico do Distrito Federal e regulará, 
basicamente, a localização dos assentamentos humanos e das atividades econômicas e sociais 
da população. O PDOT vigente é a Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009, com 
alterações decorrentes da Lei Complementar nº 854 de 15 de outubro de 2012. O PDOT consiste 
no instrumento básico das políticas de ordenamento territorial de expansão e desenvolvimento 
urbano e irá orientar o desenvolvimento e o crescimento do Distrito Federal para os próximos 10 
anos, considerando a totalidade do território e cada uma das 33 Regiões Administrativas que o 
integram.  

Nesse escopo, além do PDOT, deve-se considerar a “Estrutura de governança e gestão 
participativa do processo de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT” 
(Decreto n° 41.004, de 20 de junho de 2020, com as alterações do Decreto nº 42.546, de 28 de 
setembro de 2021); a “Lei Orgânica do Distrito Federal” (promulgada em 08 de junho de 1993); 
a “Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS” (Lei Complementar nº 948 de 16 
de janeiro de 2019); e o “Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal – ZEE-DF” (Lei nº 
6.269, de 29 de janeiro de 2019) como legislações importantes. 
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A expansão urbana no Distrito Federal ocorreu de forma bastante heterogênea. Diversos bairros 
surgiram como assentamentos irregulares e depois passaram a ser incorporados ao 
ordenamento urbano vigente por meio de atualizações nas leis de gestão urbana, como os limites 
de crescimento urbano (UGB). Entre 1986 e 1991, surgiram quatro novos assentamentos 
urbanos: Samambaia, São Sebastião, Vicente Pires e Sobradinho 2. Apenas o primeiro se 
localizava em área destinada à ocupação urbana. Porém, em 1992, houve uma atualização das 
normas de UGB e as duas últimas áreas também passaram a ter destinação urbana. Entre 1991 
e 1997, além da expansão dos bairros existentes, surgiram mais nove assentamentos urbanos: 
Águas Claras, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1 e 2, Santa Maria, Sudoeste, Contagem, Itapoã e 
Jardim Botânico, sendo que os três últimos estavam localizados em área com destinação rural.  

Em 1997 houve nova atualização das normas de UGB, transformando essas áreas, além de São 
Sebastião, em áreas urbanas. Entre 1997 e 2009, além da expansão dos bairros existentes, 
surgiram oito assentamentos urbanos: Arniqueiras, Estrutural, Paranoá, Taquarí, Ponte Alta, Pôr 
do Sol, Sol Nascente e Água Quente. Os três últimos localizados em área com destinação rural. 
Porém, em 2009, houve nova atualização das normas de UGB, transformando essas áreas em 
urbanas. 

No caso do Distrito Federal, os assentamentos informais foram criados tanto pela classe baixa 
como pela classe média-alta. Itapoã, Pôr do Sol e Sol Nascente são assentamentos criados pela 
classe baixa. Já Vicente Pires e Jardim Botânico foram criados pela classe média-alta. Os impactos 
e riscos ambientais decorrentes do processo de urbanização desordenado já podem ser 
verificados no Distrito Federal, como a perda de áreas agrícolas e de vegetação natural e o risco 
de perda de qualidade e quantidade de água para o abastecimento humano. 

Neste item são tratados aspectos relativos ao zoneamento territorial e ao uso do solo frente ao 
projeto de Parcelamento de Solo Urbano Greenville. Para tanto, buscou-se identificar os usos na 
área do empreendimento, em especial do seu entorno imediato, apresentando-se um quadro 
com a situação em termos do uso e ocupação do solo nas Regiões Administrativas que compõem 
a Área de Influência do empreendimento. 

Segundo Art. 59. do PDOT-DF, o Macrozoneamento divide o território do Distrito Federal, de 
acordo com as vocações intrínsecas às áreas e aos objetivos do próprio PDOT, em:  

I – Macrozona Urbana, destinada predominantemente às atividades dos setores secundário e 
terciário, não excluída a presença de atividades do setor primário. A Macrozona Urbana se divide 
ainda em: I – Zona Urbana do Conjunto Tombado; II – Zona Urbana de Uso Controlado I; III – Zona 
Urbana de Uso Controlado II; IV – Zona Urbana Consolidada; V – Zona Urbana de Expansão e 
Qualificação; VI – Zona de Contenção Urbana.  

II – Macrozona Rural, destinada predominantemente às atividades do setor primário, não 
excluída a presença de atividades dos setores secundário e terciário. A Macrozona Rural é 
dividida em: I – Zona Rural de Uso Diversificado; II – Zona Rural de Uso Controlado. 

III – Macrozona de Proteção Integral, destinada à preservação da natureza, sendo admitido 
apenas o uso indireto dos recursos naturais. 

O empreendimento em tela se encontra na Zona Urbana de Expansão e Qualificação, composta 
por áreas propensas à ocupação urbana, predominantemente habitacional, e que possuem 
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relação direta com áreas já implantadas, sendo também integrada por assentamentos informais 
que necessitam de intervenções visando a sua qualificação. De acordo com o Art. 75. do PDOT-
DF, esta Zona deve ser planejada e ordenada para o desenvolvimento equilibrado das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, de acordo com as seguintes diretrizes:  

a) Estruturar e articular a malha urbana de forma a integrar e conectar as localidades existentes;  

b) Aplicar o conjunto de instrumentos de política urbana adequado para qualificação, ocupação 
e regularização do solo; 

c) Qualificar as áreas ocupadas para reversão dos danos ambientais e recuperação das áreas 
degradadas;  

d) Constituir áreas para atender às demandas habitacionais;  

e) Planejar previamente a infraestrutura de saneamento ambiental para a ocupação, 
considerando-se a capacidade de suporte socioambiental da bacia hidrográfica de 
contribuição do lago paranoá. 

Em relação às Unidades de Planejamento Territorial, conforme Art. 103. do PDOT, essas foram 
instituídas para fins de ordenamento e gestão do território. Conforme discutido no item 1.4.1, 
em relação à composição da Área de Influência Direta (AID) do Parcelamento de Solo Urbano 
Greenville, o empreendimento está localizado na Unidade de Planejamento Territorial Leste. 

1.5.8.1 Uso e Ocupação do Solo 

O uso do solo refere-se à distribuição no território dos diferentes tipos de atividades geradas 
pelas diversas funções desenvolvidas pelas sociedades humanas no seu cotidiano. As 
considerações feitas em relação aos usos do solo são acompanhadas de considerações em 
relação às formas de ocupação.  

Conforme apresentado na Tabela 1.34, na RA Jardim Botânico (Figura 1.32), o uso do solo é 
predominantemente de formação savânica (39,25%), seguido de formação campestre (23,95%) 
e formação florestal (13,60%). A agricultura ocupa 5,45% do solo da referida RA, onde apenas 
7,65% do solo se refere à área construída. Na RA Lago Sul (Figura 1.33), a área construída já 
corresponde a 24,71% do uso do solo, embora predomine a formação savânica (33,43%) e a 
formação campestre (22,22%). Na RA Paranoá (Figura 1.34), há considerável presença de práticas 
de agricultura (39,06%), sendo que a área construída corresponde a apenas 0,86% do uso do solo 
total. Seguindo a tendência das demais RAs, formação savânica e campestre têm presença 
significativa no Paranoá, correspondendo a 10,57% e 12,16% do uso do solo, respectivamente.  

Por fim, na RA São Sebastião, a maior presença registrada é de formação savânica (39,32%), 
seguida de formação campestre (26,27%), florestal (13,01%), agricultura (12,23%) e área 
construída 4,24%), em ordem decrescente. 

Tabela 1.34 Quantitativo de Uso de Solo nas RAs da Área de Influência do Parcelamento de Solo 
Urbano Greenville. 

REGIÃO ADMINISTRATIVA USO E COBERTURA DO SOLO % ÁREA HA 

JARDIM BOTÂNICO 
AGRICULTURA 5,45 1585,07 

ÁGUA 0,01 3,86 
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REGIÃO ADMINISTRATIVA USO E COBERTURA DO SOLO % ÁREA HA 

ÁREA CONSTRUIDA 7,65 2222,31 

FORMAÇÃO CAMPESTRE 23,95 6960,28 

FORMAÇÃO FLORESTAL 13,60 3951,81 

FORMAÇÃO SAVÂNICA 39,25 11405,61 

PIVO IRRIGAÇÃO 0,87 253,02 

QUEIMADA 5,27 1532,25 

SISTEMA VIÁRIO 0,60 174,31 

SOLO EXPOSTO 3,34 972,07 

TOTAL 100 29060,59 

LAGO SUL 

ÁGUA 0,05 4,14 

ÁREA CONSTRUIDA 24,71 1879,29 

FORMAÇÃO CAMPESTRE 22,22 1690,04 

FORMAÇÃO FLORESTAL 9,26 704,36 

FORMAÇÃO SAVÂNICA 33,43 2542,32 

SISTEMA VIÁRIO 3,56 270,81 

SOLO EXPOSTO 6,76 513,91 

TOTAL 100 7604,87 

PARANOÁ 

AGRICULTURA 39,06 32401,44 

ÁGUA 0,17 137,22 

ÁREA CONSTRUÍDA 0,86 717,43 

FORMAÇÃO CAMPESTRE 12,16 10084,06 

FORMAÇÃO FLORESTAL 10,57 8766,68 

FORMAÇÃO SAVÂNICA 20,81 17265,09 

NUVEM 0,01 7,96 

PIVÔ IRRIGAÇÃO 9,80 8133,56 

QUEIMADA 0,62 515,11 

REFLORESTAMENTO 0,52 431,17 

SISTEMA VIÁRIO 0,19 154,41 

SOLO EXPOSTO 5,22 4333,88 
SOMBRA 0,01 10,16 

TOTAL 100 82958,17 

SÃO SEBASTIÃO 

AGRICULTURA 12,23 3206,05 

ÁGUA 0,18 46,92 

ÁREA CONSTRUIDA 4,24 1110,01 

FORMAÇÃO CAMPESTRE 26,27 6883,44 

FORMAÇÃO FLORESTAL 13,01 3409,21 

FORMAÇÃO SAVÂNICA 39,32 10304,16 

NUVEM 0,01 2,76 

QUEIMADA 0,28 74,16 

REFLORESTAMENTO 0,01 2,36 

SISTEMA VIÁRIO 0,69 181,48 

SOLO EXPOSTO 3,75 982,75 

SOMBRA 0,01 3,79 

TOTAL 100 26207,07 
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Figura 1.32: Uso do Solo RA Jardim Botânico.  

 

Figura 1.33: Uso do Solo RA Lago Sul. 
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Figura 1.34: Uso do Solo RA Paranoá. 

 
Figura 1.35: Uso do Solo RA São Sebastião. 
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1.5.8.2 Unidades de Conservação, Parques e Áreas Verdes 

O Distrito Federal possui 72 parques ecológicos e urbanos administrados pelo Instituto Brasília 
Ambiental (Ibram). Esses parques são ricos em flora e fauna nativas do Cerrado, oferecem trilhas 
para caminhadas ecológicas e espaços para educação ambiental, pesquisa, eventos culturais 
entre outras alternativas para a população. A grande quantidade de parques é uma característica 
do Distrito Federal e da Área de Influência do empreendimento em tela. 

Segundo o Anuário Estatístico do Distrito Federal (2019), as Áreas de Proteção Ambiental (APA) 
são áreas, em geral, extensas e com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e 
o bem estar das populações humanas, e têm como objetivos básicos proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais. A Estação Ecológica (EE) corresponde à unidade de conservação representativa de 
ecossistemas brasileiros, destinada à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia, à 
proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista. A Reserva 
Ecológica (RE) consiste em unidade de conservação em que se transformaram as florestas e 
demais formas de vegetação natural e preservação permanente. Por sua vez, o parque é uma 
unidade de conservação criada com finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, 
conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais, com a utilização para 
objetivos educacionais recreativos e científicos.  

Nas Regiões Administrativas (RAs) identificadas como Área de Influência (direta e indireta) do 
Parcelamento de Solo Urbano Greenville, estão localizadas as Unidades de Conservação 
apresentadas na Tabela 1.35 e identificadas na Figura 1.36. Constam uma Estação Ecológica; 
quatro Parques Distritais; uma Reserva Biológica; quatro Parques Ecológicos; quatro Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico; um Monumento Natural; três Refúgios da Vida Silvestre; três 
Áreas de Proteção Ambiental e uma Florestal Distrital. 

  

Foto 1.10: Parque Distrital. Bernardo Sayão 
– RA Lago Sul. 

Foto 1.11: Parque Ecológico Tororó – RA 
Jardim Botânico. 
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Foto 1.12: Jardim Botânico – RA Jardim 
Botânico. 

Foto 1.13: Parque Distrital das Copaíbas – 
RA Lago Sul. 

 

 
Figura 1.36: Zonas de Conservação nas proximidades do Parcelamento de Solo Urbano 

Greenville. 
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Tabela 1.35: Unidades de Conservação segundo a especificação e Órgão Gestor – Área de Influência - Distrito Federal (2019) 

NOME DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 
CATEGORIA 

INSTRUMENTO 
DE CRIAÇÃO 

INSTRUMENTO DA 
RECATEGORIZAÇÃO 

BACIA(S) 
HIDROGRÁfiCA(S) 

ÁREA 
(HA) 

Estação Ecológica do Jardim 
Botânico 

Jardim Botânico 
Estação 

Ecológica 
Dec 

nº14.422/1992 
Dec nº17.277/1996 

Lago Paranoá 
/ São Bartolomeu 

  

Parque 
Distrital Salto do Tororó 

Jardim Botânico 
Parque 
Distrital 

Dec 
nº36.472/2015 

 - São Bartolomeu 61,36 

Reserva 
Biológica do Cerradão 

Jardim Botânico 
Reserva 
Biológica 

Dec 
nº19.213/1998 

Dec nº31.757/2010 Lago Paranoá 54,00 

RVS 
Taboquinha 

Jardim Botânico 
Parque 

Ecológico 
-  -  -    

ARIE do Bosque Lago Sul 

Área de 
Relevante 
Interesse 
Ecológico 

LC nº 407 
/2001 

LC nº407/2001 Lago Paranoá 24,00 

ARIE Dom 
Bosco 

Lago Sul 

Área de 
Relevante 
Interesse 
Ecológico 

Dec 
nº21.224/2000 

 - Lago Paranoá 55,00 

Monumento Natural Dom 
Bosco 

Lago Sul 
Monumento 

Natural 
LC nº219/1999 LC nº955/2019 Lago Paranoá 171,97 

Parque Distrital 
Bernardo Sayão 

Lago Sul 
Parque 
Distrital 

Dec 
nº23.2762002 

 - Lago Paranoá 234,43 

Parque 
Distrital das Copaíbas 

Lago Sul 
Parque 
Distrital 

Lei 
nº1.600/1997 

Lei nº6.584/2020 Lago Paranoá 72,87 
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NOME DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 
CATEGORIA 

INSTRUMENTO 
DE CRIAÇÃO 

INSTRUMENTO DA 
RECATEGORIZAÇÃO 

BACIA(S) 
HIDROGRÁfiCA(S) 

ÁREA 
(HA) 

Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do 
Lago Sul 

Lago Sul 
Parque 

Ecológico 
LC nº57/1998  - Lago Paranoá 10,44 

Parque Ecológico 
Península Sul 

Lago Sul 
Parque 

Ecológico 
Dec 

nº24.214/2003 
 - Lago Paranoá 13,64 

Refúgio de Vida Silvestre 
Garça Branca 

Lago Sul 
Refúgio da 

Vida 
Silvestre 

Lei 
nº1.594/1997 

Lei nº6.414/2019 Lago Paranoá 135,80 

Refúgio de 
Vida Silvestre Canjerana 

Lago Sul 
Refúgio da 

Vida 
Silvestre 

Lei 
nº4.506/2010 

Lei nº6.414/2019 Lago Paranoá 49,20 

APA das Bacias dos Córregos Gama e Cabeça 
de 

Veado 

Lago Sul / Park 
Way 

/ Jardim Botânico 

Área de 
Proteção 

Ambiental 

Dec 
nº9.417/1986 

Dec nº38.286/2017 
Corumbá / Lago 

Paranoá 
/ São Bartolomeu 

25.000,00 

ARIE Paranoá Sul Paranoá 

Área de 
Relevante 
Interesse 
Ecológico 

LC nº 635/2002 LC nº635/2002 Lago Paranoá 144,00 

Floresta Distrital dos 
Pinheiros 

Paranoá 
Florestal 
Distrital 

 - Dec nº38.371/2017 Lago Paranoá 315,58 

Parque Ecológico da 
Cachoeirinha 

Paranoá 
Refúgio da 

Vida 
Silvestre 

LC nº614/2002 -  São Bartolomeu 685,78 

Parque Ecológico do 
Paranoá 

Paranoá 
Parque 

Ecológico 
Dec 

nº15.899/1994 
Dec nº40.116/2019 Lago Paranoá 41,79 
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NOME DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 
CATEGORIA 

INSTRUMENTO 
DE CRIAÇÃO 

INSTRUMENTO DA 
RECATEGORIZAÇÃO 

BACIA(S) 
HIDROGRÁfiCA(S) 

ÁREA 
(HA) 

APA da Bacia do Rio São Bartolomeu 

Sobradinho / 
Planaltina / 

Paranoá 
/ São Sebastião / 
Jardim Botânico / 

Itapoã 

Área de 
Proteção 

Ambiental 

Dec 
nº88.940/1983 

-  
Rio Preto / São 
Bartolomeu / 

84.100,00 

APA do Lago Paranoá 
Plano Piloto / Lago 

Sul / Lago Norte 

Área de 
Proteção 

Ambiental 

Dec 
nº12.055/1989 

 - Lago Paranoá 16.000,00 

ARIE do Córrego Mato Grande São Sebastião 

Área de 
Relevante 
Interesse 
Ecológico 

Dec 
nº25.067/2004 

 - São Bartolomeu 132,00 

Parque Distrital de São 
Sebastião 

São Sebastião 
Parque 
Distrital 

Dec 
nº15.898/1994 

Dec nº40.116/2019 São Bartolomeu 17,77 

Fonte: Secretaria de Administração de Parques e Unidades de Conservação – COMPARQUES. Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos do Distrito Federal - Brasília 
Ambiental – IBRAM. Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água. Diretoria de Implantação de Unidades de Conservação e Regularização 
Fundiária. 
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1.6 DINÂMICA SOCIOCULTURAL 

O Patrimônio Cultural Acautelado composto pelos bens arqueológicos, valorados, tombados e 
registrados será analisado através de pesquisas a serem realizadas nas áreas de influência do 
empreendimento em tela. As avaliações de impacto ao Patrimônio Cultural Acautelado, 
realizadas na região do empreendimento, subsidiarão a confecção de relatórios a serem 
encaminhados ao Iphan, o qual após análise e aprovação divulgará parecer favorável à emissão 
de Licença Prévia – LP e apresentará condicionantes, caso necessário. 

Neste parecer, o órgão também poderá indicar a necessidade de execução de medidas de 
proteção dos bens culturais localizados nas Áreas de Influência do empreendimento, envolvendo 
controle e mitigação de impacto, resgate arqueológico e demais medidas de salvaguarda dele 
decorrentes, executados sob a forma de Programas de Gestão. 

Estes programas e projetos terão o objetivo de apresentar as diretrizes para os processos e ações 
de salvamento arqueológico, monitoramento, salvaguarda de patrimônio cultural e educação 
patrimonial, e serão desenvolvidos para a obtenção da Licença de Operação - LO, condicionada 
à aprovação dos relatórios de execução. 

1.6.1 Patrimônio histórico, arqueológico, paisagístico e cultural 

Brasília detém a maior área tombada inscrita na Lista de Bens do Patrimônio Mundial pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), significando 
112,25 km². O Distrito Federal também possui outros elementos tombados por instituições 
federais e distritais que, face à sua significativa importância, têm necessidade permanente de 
proteção e preservação para assegurar o legado às futuras gerações.  

De acordo com o Art. 216 da Constituição Federal de 1988, constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer 
e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico 
e científico. 

Os instrumentos de proteção do patrimônio material utilizados pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) visam garantir legalmente a preservação dos bens de 
interesse cultural para o país. Entre eles, o tombamento é o mais antigo instrumento de proteção 
em utilização pelo Iphan.  

O tombamento é o instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural mais 
conhecido, e pode ser feito pela administração federal, estadual e municipal. Em âmbito federal, 
o tombamento foi instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o primeiro 
instrumento legal de proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro e o primeiro das Américas, e 
cujos preceitos fundamentais se mantêm atuais e em uso até os nossos dias.  
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De acordo com o Decreto, o Patrimônio Cultural  é definido como um conjunto de bens móveis 
e imóveis existentes no país e cuja conservação é de interesse público, quer por sua vinculação a 
fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico. São também sujeitos a tombamento os monumentos 
naturais, sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que 
tenham sido dotados pela natureza ou criados pela indústria humana. 

Sob a tutela do Iphan, os bens tombados se subdividem em bens móveis e imóveis, entre os quais 
estão conjuntos urbanos, edificações, coleções e acervos, equipamentos urbanos e de 
infraestrutura, paisagens, ruínas, jardins e parques históricos, terreiros e sítios arqueológicos. O 
objetivo do tombamento de um bem cultural é impedir sua destruição ou mutilação, mantendo-
o preservado para as gerações futuras.  

As cidades e os núcleos históricos representam as referências urbanas do Brasil. Nelas é possível 
vivenciar os processos de transformação do país, por meio da preservação de expressões 
próprias de cada período histórico. São lugares especiais de uma nação, constituem a base do 
Patrimônio Cultural Brasileiro e sua preservação é de responsabilidade da União, dos estados e 
municípios, e da sociedade civil. Na Região Centro-Oeste, os conjuntos urbanos abrangem, em 
um extremo, os legados dos bandeirantes do século XVIII e, no outro, o modernismo que inspirou 
grandes mestres da arquitetura brasileira no planejamento e construção de Brasília.  

Eleito presidente, em 1955, Juscelino Kubitscheck de Oliveira estabeleceu a construção de 
Brasília como meta síntese de seu Plano de Metas. Em 1956, foi criada a Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e publicado o edital do Concurso Nacional do Plano 
Piloto, o qual já estabelecia os contornos do Lago Paranoá e a localização do futuro aeroporto e 
do Palácio da Alvorada, residência da Presidência da República.  

O arquiteto e urbanista Lucio Costa sagrou-se vencedor do concurso. Oscar Niemeyer foi 
nomeado diretor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Novacap. Roberto Burle Marx 
foi o responsável pelo paisagismo de diversos edifícios e espaços públicos da cidade. Brasília foi 
inaugurada em 21 de abril de 1960, e cumpriu sua missão histórica de promover a integração do 
território brasileiro e de interiorizar o desenvolvimento. Até janeiro de 2017, são 88 conjuntos 
urbanos protegidos, dentre eles o conjunto urbanístico de Brasília (DF), símbolo internacional do 
Movimento Moderno que recebeu o título de Patrimônio Mundial Cultural, concedido pela 
Unesco em 1987.  

A integração entre o urbanismo, a arquitetura e as artes plásticas é uma das principais 
características de Brasília, onde se encontram o projeto de Lucio Costa, a arquitetura de Oscar 
Niemeyer, os jardins de Burle Marx e os azulejos de Athos Bulcão. O Plano Piloto foi dividido em 
quatro escalas - monumental, residencial, gregária e bucólica -, cortado por dois eixos que se 
cruzam (Figura 1.37). Ruas e esquinas foram substituídas por pistas ou eixos, de onde sobressaem 
os trevos e as passagens de nível, eliminando-se os cruzamentos e separando-se a circulação de 
pedestre da de veículos. 
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Figura 1.37: Mapa de escala predominante por área. Fonte: Plano Piloto 50 anos – Cartilha de 
Preservação de Brasília. Superintendência do IPHAN no Distrito Federal (BRASIL, 2009, p. 32). 

Nesse sentido, o tombamento do conjunto urbanístico de Brasília pelo Governo Federal e 
Governo do Distrito Federal tem caráter específico: é, essencialmente, urbanístico e não 
arquitetônico. Ou seja, não há tombamento específico (individual) de prédios – exceto alguns 
poucos nominados individualmente (edifícios projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, em sua 
maioria), que estão tombados. O que está sob proteção federal (tombamento histórico) é a 
concepção urbana da cidade, materializada na definição e interação de suas quatro escalas 
urbanísticas – monumental, gregária, residencial e bucólica. Portanto, o que se busca preservar 
são as características e a articulação dessas quatro escalas, conforme estabelece a Portaria nº 
314, de 8 de outubro de 1992, do Iphan. 

Dentre os bens de natureza material tombados individualmente no Distrito Federal, estão: 
Conjunto Urbanístico de Brasília, Catedral Metropolitana de Brasília, Placa de Ouro oferecida à 
Rui Barbosa, Catetinho e Coleção Arqueológica João Alfredo Rohr, Teatro Nacional, Capela Nossa 
Senhora de Fátima; Casa de Chá; Congresso Nacional, Conjunto Cultural da República, Conjunto 
Cultural Funarte, Edifício do Touring Club do Brasil, Espaço Lúcio Costa, Espaço Oscar Niemeyer, 
Memorial dos Povos Indígenas, Memorial JK, Conjunto dos Ministérios e anexos, Museu da 
Cidade, Conjunto do Palácio da Alvorada (incluindo a capela), Palácio da Justiça, Palácio do 
Planalto, Palácio Itamaraty e anexos, Palácio Jaburu, Panteão da Liberdade e Democracia, 
Pombal, Praça dos Três Poderes, Quartel General do Exército e Supremo Tribunal Federal. 

Dentre os bens de natureza imaterial, no Distrito Federal há incidência de alguns dos bens 
culturais registrados pelo IPHAN, tais como: o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, a Roda 
de Capoeira e o Ofício dos Mestres de Capoeira. Além disso, possui um quadro diversificado de 
manifestações e expressões da cultura local, de celebrações e de lugares especiais onde tais 
manifestações ocorrem. Deste universo, parte dele encontra-se identificada por meio do 
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Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), alguns deles resultaram nas publicações: 
Terreiros do Distrito Federal e Entorno; Vale do Amanhecer; A cidade e suas feiras: um estudo 
sobre as feiras permanentes de Brasília.  

Além disso, simultaneamente ao inventário de bens arquitetônicos referente à Rodoviária do 
Plano Piloto de Brasília, foi realizada pesquisa daquele espaço, de grande confluência de 
trabalhadores de todo o Distrito Federal e entorno, conceituado como lugar focal da vida social 
de Brasília. Mediante apoio ao governo local nos estudos referentes ao patrimônio por ele 
reconhecido, surgiu o INRC para a salvaguarda do Bumba Meu Boi de Seu Teodoro Freire como 
Patrimônio Imaterial no Distrito Federal. 

o patrimônio arqueológico do Distrito Federal (DF) corresponde a sítios e materiais culturais 
preexistentes à construção de Brasília. É um testemunho documental da presença de grupos 
humanos na região desde o período pré-histórico até épocas mais recentes, e oferece 
informações sobre a ocupação humana na região há, pelo menos, 10 mil anos. 

Os sítios arqueológicos mais antigos, registrados no DF, são atribuídos a grupos caçadores-
coletores que deixaram, como principal vestígio, instrumentos de pedra lascada e os resíduos 
produzidos pela sua fabricação. Foram encontrados em áreas que oferecem fontes de matérias-
primas para a produção de instrumentos lascados, como arenito silicificado e quartzo, registradas 
na forma de veios ou, principalmente, de matacões ou afloramentos rochosos que apresentam 
marcas de retiradas. E, ainda, os próprios resíduos de lascamento e, eventualmente, algum 
instrumento pronto, como lascas, raspadores e pontas de projétil. Como exemplos, citam-se 
os sítios Taguatinga-11 e Taguatinga-15 (Parque Três Meninas, em Samambaia) e o sítio Ville de 
Montagne (na bacia do Córrego São Bartolomeu, região do Jardim Botânico).  

No Centro-Oeste estão 2.741 sítios arqueológicos, dentre eles alguns que indicam a presença 
humana há 25 mil anos na região. Os sítios de Goiás se destacam pelas grutas com pinturas e 
gravuras, como as de Serranópolis, e os sítios de grandes aldeias, de acampamentos, de 
cemitérios e oficinas líticas que comprovam a presença indígena no território. Em Mato Grosso, 
está o segundo sítio mais antigo do Brasil, o Sítio Arqueológico Santa Elina, na Serra das Araras, 
município de Jangada. Lá, as pesquisas comprovaram a presença humana, há mais de 25 mil anos, 
e foi encontrada a ossada de uma preguiça gigante, extinta há 10 mil anos. 

Os registros pré-históricos mais antigos do País estão entre os cadastrados em Mato Grosso do 
Sul, e indicam a presença de grupos ceramistas e horticultores. O Estado abriga ainda o Geopark 
Bodoquena-Pantanal, criado pelo Decreto Estadual n° 12.897, de 22 de dezembro de 2009 e 
aguarda reconhecimento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco). O Distrito Federal possui sítios arqueológicos que apresentam diversidade de 
sítios líticos (locais utilizados pelo homem para a fabricação de objetos em pedra), cerâmicos, de 
arte rupestre e cemitérios.  

Além dos sítios do período pré-colonial, registram-se sítios arqueológicos relacionados à 
ocupação europeia, consolidada na região a partir do século XVIII, onde os vestígios são restos 
de edificações e de outras obras, além de materiais em louça, vidro e metal de origem europeia, 
que eram usados de forma concomitante à cerâmica e a outros materiais de produção local. No 
Parque Nacional de Brasília, há vários desses sítios, associados às estradas coloniais. De uma 
ocupação rural mais recente, que antecedeu a construção de Brasília, são registrados por toda a 
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área do DF, sítios compostos por restos de edificações, muros e outras estruturas, geralmente de 
terra-crua, com estruturas de madeira bruta ou lavrada. 

Dessa forma, no Distrito Federal, foram cadastrados, pelo Iphan, 26 sítios arqueológicos: os sítios 
líticos, como os pesquisados no rio Taguatinga ou Melchior, no Parque Três Meninas e no 
Altiplano Leste, localizados na Bacia do Rio São Bartolomeu; o sítios cerâmicos, registrados na 
Granja do Ipê e no ribeirão Ponte Alta; e os sítios classificados como colonial que estão 
exemplificados no Parque Nacional de Brasília, na região da Serra da Contagem e em outras 
fazendas anteriores à construção de Brasília. 

Na Área de Influência do empreendimento foram localizados cinco sítios arqueológicos, 
identificados na Figura 1.38.  

 
Figura 1.38: Sítios Arqueológicos localizados nas proximidades do Parcelamento de Solo Urbano 

Greenville. 

1.6.1.1 Legislação sobre Patrimônio Cultural no DF 

A responsabilidade sobre a gestão do patrimônio urbanístico de Brasília é compartilhada entre 
GDF, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) e o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), enquanto a gestão sobre os 
demais bens tombados recai sobre a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC) 
– incluindo os bens móveis e imóveis tombados pelo IPHAN, segundo a previsão do Art. 6º da Lei 
nº 47/1989. A SECEC também é responsável pela salvaguarda dos bens registrados como 
patrimônio imaterial do DF, em nível distrital. 
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A política para o patrimônio cultural no Distrito Federal se desenvolve em consonância com a 
política federal e dispõe de instrumentos jurídicos para reconhecimento dos bens culturais 
materiais e imateriais, listado a seguir:   

• Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937: organiza a proteção do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional; 

• Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural (UNESCO 1972), aprovado 
pelo Decreto Legislativo nº 74 de 1977; 

• Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial (UNESCO 2003), aprovado pelo 
Decreto Federal nº 5.753, de 12 de abril de 2006; 

• Lei Federal nº 12.343, de 02 de dezembro de 2010: institui o Plano Nacional de Cultura 
(PNC); 

• Constituição Federal de 1988; 

• Lei Orgânica do DF; 

• Lei Complementar nº 803 de 2009: Aprova a revisão do PDOT; 

• Lei Complementar nº 934/2017: Lei Orgânica da Cultura; 

• Lei nº 47, de 02 de outubro de 1989: dispõe sobre o Tombamento de Bens Materiais, 
regulamentado pelo Decreto nº 25.849, de 17 de maio de 2005; 

• Portaria SEC nº 79, de 30 de setembro de 2015: determina os procedimentos a serem 
observados na instauração e instrução de processo administrativo de Tombamento de 
Bens Culturais de Natureza Material no âmbito do DF; 

• Lei nº 3.977, de 29 de março de 2007: institui o Registro de Bens Culturais de Natureza 
Imaterial que constituem patrimônio artístico, cultural e histórico do DF, regulamentado 
pelo Decreto nº 28.520, de 07 de dezembro de 2007; 

• Portaria SEC nº 78, de 30 de setembro de 2015: determina os procedimentos a serem 
observados na instauração e instrução de processo administrativo de Registro de Bens 
Culturais de Natureza Imaterial no âmbito do DF; 

• Decreto nº 10.829, de 14 de outubro de 1987: regulamenta a preservação distrital da 
concepção urbanística de Brasília; 

• Portaria IPHAN nº 314, de 08 de outubro de 1992: regulamenta a preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília; 

• Portaria IPHAN nº 166, de 11 de maio de 2016: complementa e detalha a Portaria nº 
314/1992; 

• Portaria IPHAN nº 299, de 06 de julho de 2004: Dispõe sobre o Plano de Preservação de 
Sítio Histórico Urbano; 

• Portaria IPHAN nº 137, de 28 de abril de 2016: estabelece diretrizes de Educação 
Patrimonial; 

• Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: dispões sobre sansões aos atos lesivos 
ao meio ambiente e ao patrimônio cultural; 

• Lei nº 5.080, de 11 de março de 2013: institui o Dia do Patrimônio Distrital e as Jornadas 
de Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade. 

Conforme a Constituição Federal, o Poder Público, com a colaboração da comunidade, deve 
promover e proteger o patrimônio cultural, para o qual existe uma estrutura institucional que 
atua direta ou indiretamente, de forma complementar, e envolve: 
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Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF: órgão do GDF responsável pela 
instrução dos processos de tombamento/registro; pesquisa, documentação e divulgação; 
elaboração de diretrizes e orientações de preservação/salvaguarda; monitoramento do estado 
de conservação de bens tombados e acompanhamento das dinâmicas de bens registrados, por 
meio da área técnica da Subsecretaria do Patrimônio Cultural; 

Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do DF: instância colegiada ligada à Secretaria de 
Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, responsável pela cogestão da política de patrimônio 
cultural do DF; 

Secretaria de Estado de Educação do DF: órgão do GDF responsável pela política de Educação 
Patrimonial, pelo viés da Educação, que se articula com o viés cultural do mesmo tema, por meio 
da Gerência de Educação Ambiental, Patrimonial, Língua Estrangeira e Arte-Educação (GEAPLA); 

Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal): órgão responsável pela 
fiscalização, autuação e embargo de obras, usos e atividades em bens tombados, sem a devida 
orientação e aprovação pela área técnica da SUPAC; 

Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Ministério Público do DF e 
Territórios (PRODEMA/MPDFT): órgão integrante do Ministério Público que apura práticas de 
atos que causem danos ao patrimônio ambiental e cultural, promovendo medidas legais (cíveis, 
penais e administrativas) contra os responsáveis; 

Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: autarquia ligada ao Ministério do 
Turismo responsável pelo processo de reconhecimento (tombamento/registro), 
preservação/salvaguarda e fiscalização em nível federal.  

Importante destacar que a responsabilidade deve ser compartilhada entre Poder Público e 
sociedade na proteção, preservação/salvaguarda e valorização do patrimônio cultural. Para isso 
a participação da sociedade na elaboração e execução das políticas públicas é o elemento 
legitimador da democracia e, portanto, da política em si.  

Na Área de Influência do empreendimento não foram identificados bens tombados, conforme 
informações obtidas no portal do IPHAN e apresentadas na Tabela 1.36. 

Tabela 1.36: Lista dos Bens Tombados e Processos em Andamento – Distrito Federal (2021). 

LOCALIZAÇÃO DO BEM INFORMAÇÕES SOBRE O BEM 

UF MUNICÍPIO RA 

Classificação 
(relacionada à 

forma de 
proteção) 

Nome atribuído 
Ano de 

abertura 

Estágio da 
Instrução 
(Portaria 
11/86) 

DF Brasília Plano Piloto Edificação 
Casa: Antiga na área 

de Brasília 
1958 ANEXADO 

DF Brasília Gama Edificação Catetinho 1959 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação 
Catedral 

Metropolitana 
1962 TOMBADO 

DF Planaltina Planaltina 
Conjunto 
Urbano 

Conjunto 
Arquitetônico, 
Urbanístico e 

1964 INSTRUÇÃO 
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LOCALIZAÇÃO DO BEM INFORMAÇÕES SOBRE O BEM 

UF MUNICÍPIO RA 

Classificação 
(relacionada à 

forma de 
proteção) 

Nome atribuído 
Ano de 

abertura 

Estágio da 
Instrução 
(Portaria 
11/86) 

Paisagístico de 
Planaltina 

DF Brasília Sobradinho Edificação 

Casa: sítio na 
rodovia ligando 

Brasília a 
Sobradinho 

1964 INDEFERIDO 

DF Brasília Candangolândia Edificação 
Casa: Escola Júlia 

Kubitschek (Edifício 
de Madeira) 

1975 INDEFERIDO 

DF Brasília 
Núcleo 

Bandeirante 
Conjunto 

Arquitetônico 

Remanescentes do 
Conjunto Hospitalar 
Juscelino Kubitschek 

de Oliveira 

1983 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto 
Bem móvel ou 

integrado 

Placa de ouro 
oferecida a Rui 
Barbosa pelo 

Senado por sua 
participação no 

Congresso de Haya 
em 1907 

1985 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto 
Conjunto 
Urbano 

Conjunto urbanístico 
de Brasília 

construído em 
decorrência do 

Plano Piloto traçado 
para a cidade 

1990 RERRATIFIC. 

DF Brasília Plano Piloto Edificação 

Casa: Sede da 
Associação dos Ex-
Combatentes do 

Brasil 

1983 INDEFERIDO 

DF Planaltina Planaltina 
Edificação e 

Acervo 

Igreja de São 
Sebastião em 

Planaltina 
2002 INSTRUÇÃO 

DF Brasília 
Núcleo 

Bandeirante 
Edificação 

Antiga sede da 
Fazenda Gama, 
setor de Áreas 

Isoladas Sul, ao lado 
do PHN Catetinho - 

ParkWay 

2005 INSTRUÇÃO 

DF Brasília Plano Piloto 
Bem móvel ou 

integrado 

Mesa da funcionária 
da sede do Conselho 

Federal da OAB, 
Lydia Monteiro da 
Silva - Museu da 

OAB, SAS Quadra 05 

2006 INSTRUÇÃO 
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LOCALIZAÇÃO DO BEM INFORMAÇÕES SOBRE O BEM 

UF MUNICÍPIO RA 

Classificação 
(relacionada à 

forma de 
proteção) 

Nome atribuído 
Ano de 

abertura 

Estágio da 
Instrução 
(Portaria 
11/86) 

Bloco N, Lote 02, 
Brasília/DF 

DF Brasília Plano Piloto  Edificação Espaço Lúcio Costa 2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto  Edificação 
Memorial dos Povos 

Indígenas 
2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação Teatro Nacional 2007 TOMBADO 

DF Brasília Ceilândia 
Edificação e 

Acervo 
Capela Nossa 

Senhora de Fátima 
2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação Palácio do Planalto 2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação Casa de Chá 2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação Congresso Nacional 2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto 
Conjunto 

Arquitetônico 

Conjunto Cultural da 
República:  Museu 

da República 
Honestino 

Guimarães e 
Biblioteca Nacional 
Leonel de Moura 

Brizola 

2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto 
Conjunto 

Arquitetônico 
Conjunto Cultural 

Funarte 
2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação 
Edifício do Touring 

Club do Brasil 
2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação Pombal 2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação 
Espaço Oscar 

Niemeyer 
2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação Memorial JK 2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação 
Blocos Ministeriais e 

anexos 
2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação Museu da Cidade 2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto 
Conjunto 

Arquitetônico 

Conjunto do Palácio 
da Alvorada 

(incluindo a capela) 
2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação Palácio da Justiça 2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação 
Praça dos Três 

Poderes 
2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto 
Conjunto 

Arquitetônico 
Palácio do Itamaraty 

e anexos 
2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto 
Conjunto 

Arquitetônico 
Palácio Jaburu 2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação 
Panteão da 
Liberdade e 
Democracia 

2007 TOMBADO 
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LOCALIZAÇÃO DO BEM INFORMAÇÕES SOBRE O BEM 

UF MUNICÍPIO RA 

Classificação 
(relacionada à 

forma de 
proteção) 

Nome atribuído 
Ano de 

abertura 

Estágio da 
Instrução 
(Portaria 
11/86) 

DF Brasília Plano Piloto 
Conjunto 

Arquitetônico 
Quartel General do 

Exército 
2007 TOMBADO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação 
Supremo Tribunal 

Federal 
2007 TOMBADO 

DF Brasília Gama Edificação 
Capela Nossa 

Senhora da Paz 
2007 INDEFERIDO 

DF Brasília Ceilândia Edificação 
Sambódromo da 

Ceilândia 
2007 INDEFERIDO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação 
Casa do Teatro 

Amador 
2007 INDEFERIDO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação 
Memorial Israel 

Pinheiro 
2007 INDEFERIDO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação 

Edifício denominado 
"Beijódromo", sede 
da Fundação Darcy 

Ribeiro, na UnB 

2014 INSTRUÇÃO 

DF Brasília Plano Piloto 
Conjunto 

Arquitetônico 

Edifícios da Aliança 
Francesa de Brasília 
e do Liceu Francês 
François Miterrand 

2015 INDEFERIDO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação 
Edifício Sede I - 
Banco do Brasil 

2015 INSTRUÇÃO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação Torre de TV 2016 INSTRUÇÃO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação 
Plataforma 
Rodoviária 

2016 INDEFERIDO 

DF Brasília Plano Piloto 
Coleção ou 

acervo 

Acervo pessoal do 
compositor e 

maestro Cláudio 
Santoro 

2017 INSTRUÇÃO 

DF Brasília Plano Piloto 
Coleção ou 

acervo 

Bens do Museu de 
Armas da Polícia 
Civil do Distrito 

Federal 

2019 INSTRUÇÃO 

DF Planaltina Planaltina Jardim Histórico 
Pedra Fundamental 
da Capital Federal 

2020 INSTRUÇÃO 

DF Brasília Plano Piloto Edificação Brasília Palace Hotel 2021 INDEFERIDO 

DF Brasília - Edificação 

Imóvel em que 
funcionou o Pelotão 

de Investigações 
Criminais, no 

Batalhão de Polícia 
do Exército de 
Brasília (BPEB) 

2021 INSTRUÇÃO 

Fonte: IPHAN: Lista dos Bens Tombados e Processos em Andamento (atualizado em 30/09/2021). Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/126.   
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1.6.1.2 Paisagens 

Considerando o que foi apresentado em relação às Unidades de Conservação, parques, áreas 
verdes e ao patrimônio histórico, arqueológico, paisagístico e cultural, a região do Planalto 
Central, onde se localiza o DF, e especialmente a área onde está localizado o Parcelamento de 
Solo Urbano Greenville, apresentam grande variedade de paisagens naturais que propiciam a 
contemplação, prática de esportes e lazer, além das obras e monumentos urbanos que 
estimulam o interesse turístico, além das paisagens rurais, com plantações e cultivos de espécies 
diversas. 

1.6.2 Comunidades tradicionais 

1.6.2.1 Terras e Reservas indígenas  

Nos termos da legislação vigente (CF/88, Lei 6001/73 – Estatuto do Índio, Decreto nº 1775/96), 
as terras indígenas podem ser classificadas nas seguintes modalidades: 

Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas: São as terras indígenas de que trata o art. 231 da 
Constituição Federal de 1988, direito originário dos povos indígenas, cujo processo de 
demarcação é disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96. 

Reservas Indígenas: São terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, 
que se destinam à posse permanente dos povos indígenas. São terras que também pertencem 
ao patrimônio da União, mas não se confundem com as terras de ocupação tradicional. Existem 
terras indígenas, no entanto, que foram reservadas pelos estados-membros, principalmente 
durante a primeira metade do século XX, que são reconhecidas como de ocupação tradicional.  

Terras Dominiais: São as terras de propriedade das comunidades indígenas, havidas, por 
qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação civil. 

Interditadas: São áreas interditadas pela Fundação Nacional do Índio (Funai) para proteção dos 
povos e grupos indígenas isolados, com o estabelecimento de restrição de ingresso e trânsito de 
terceiros na área. A interdição da área pode ser realizada concomitantemente ou não com o 
processo de demarcação, disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96. 

No Distrito Federal, encontra-se a Terra Indígena Santuário Sagrado dos Pajés, das etnias Fulni-
Ô e Tapuia, com cerca de 32.4868 ha, que fica sob a Coordenação Regional da FUNAI Araguaia 
Tocantins e encontra-se em fase de estudo. Conforme apresentado na Figura 1.39, a TI está 
distante mais de 30 km do empreendimento. 
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Figura 1.39: Localização de Terra Indígena (TI) Santuário dos Pajés. 

1.6.2.2 Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQs) 

No Brasil, de acordo com dados da Fundação Palmares atualizados em setembro de 2020, 
atualmente estão registradas 3.475 Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQs). 
Atualmente, na Região Centro-Oeste há 169, sendo que nenhuma no Distrito Federal, mas 69 no 
estado de Goiás. 

Na região de estudo do Parcelamento de Solo Urbano Greenville foi localizada a CRQ Mesquita, 
distante 6 km do empreendimento, conforme Figura 1.40 e Tabela 1.37.  
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Figura 1.40: Localização da Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ) Mesquita em 

relação ao empreendimento. 

Tabela 1.37: Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQs) certificadas próximas ao 
empreendimento (2021). 

REGIÃO UF COMUNIDADE 
Nº DO PROCESSO 

NA FCP 
DATA DE 

ABERTURA 

Nº DA 
PORTARIA 
NO DOU 

DATA DA 
PORTARIA 
NO DOU 

Centro 
Oeste 

GO Mesquita 
01420.000359/1998-

40 
08/12/19986 11/2006 07/06/2006 

Fonte: Fundação Cultural Palmares (FCP). 

A Comunidade Remanescente de Quilombo Mesquita, localizada no Estado de Goiás, a 50 km da 
capital federal, foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares em 2006. Após a elaboração do 
Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), visando o levantamento de informações 
cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas, socioeconômicas, históricas, 
etnográficas e antropológicas, o território foi delimitado em 4,2 mil hectares. Em 2011, foi 
publicada pelo INCRA a certificação do território reconhecendo a área identificada no RTID. 

1.6.2.3 Projetos de Assentamento (PAs) 

Em consulta à base digital do INCRA da Superintendência Regional Distrito Federal e Entorno (SR-
28), foram levantados os Projetos de Assentamento das proximidades do empreendimento, 
tendo como resultado os dados apresentados na Tabela 1.38, atualizados em 31/12/2017. No 
Distrito Federal e Entorno, registram-se 206 PAs, que ocupam área de 531.797,15 ha, e contam 
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com 12.634 famílias assentadas. Dessas, 707 eram beneficiadas do Programa Minha Casa Minha 
Vida e 4.939 do Programa Bolsa Família. A Figura 1.41 apresenta os quatro PAs mais próximos ao 
empreendimento e a Tabela 1.38 os caracteriza. 

 
Figura 1.41: Localização dos Projetos de Assentamento (PAs) próximos ao empreendimento. 

Tabela 1.38: Projetos de Assentamento de Reforma Agrária próximos ao empreendimento 
conforme fases de implementação (2017). 

CÓD. DO 
PA 

NOME 
DO PA 

ÁREA 
(HA) 

CAPACIDADE 
DE FAMÍLIAS 

FAMÍLIAS 
ASSENTADAS 

DATA DE 
CRIAÇÃO 

DISTÂNCIA DO 
EMPREENDIMENTO 

DF0143000 
Núcleo 
Rural 

Aguilhada 
174 77 71 11/02/1999 5 km 

DF0144000 

Núcleo 
Rural 
Capão 

Comprido 

403,64 61 56 11/02/1999 8,5 km 

DF0141000 

Núcleo 
Rural 
Nova 

Vitória 

146,59 25 25 28/01/1997 7 km 

DF0142000 

Núcleo 
Rural 
Zumbi 

dos 
Palmares 

238,4 59 58 28/01/1997 7,3 km 
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Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação 
de Projetos de Assentamento. Coordenação-Geral de Implantação. 

1.7 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

Como foi apresentado no item 1.2, neste estudo socioeconômico decidiu-se por delimitar a Área 
de Influência Indireta (AII) do projeto do Parcelamento de Solo Urbano Greenville como sendo 
as Regiões Administrativas (RAs) que poderão sofrer impactos sociais indiretos com o 
planejamento, a instalação e a operação do empreendimento, no que tange à oferta de serviços 
(comércio, lazer, saúde, educação, segurança, etc.), mobilidade urbana e infraestrutura. Dessa 
forma, as RAs do Distrito Federal (DF) identificadas como AII são: Lago Sul – RA XVI; São Sebastião 
– RA XIV; Paranoá – RA VII; e Jardim Botânico – RA XXVII. Esta última definida como Área de 
Influência Direta (AID) do empreendimento. O estudo de caracterização realizado até aqui 
apresentou análise correlacional dos aspectos das Regiões Administrativas das Áreas de 
Influência Direta e Indireta do empreendimento em comparação com aspectos gerais do Distrito 
Federal, da Região Centro-Oeste e do país.  

A seguir, a Região Administrativa Jardim Botânico – RA XXVII será tratada separadamente com o 
objetivo de apresentar sua estrutura urbana e capacidade de suporte local face à realização do 
empreendimento. 

1.7.1 Região Administrativa Jardim Botânico – RA XXVII  

O Jardim Botânico surgiu em 1999 como Setor Habitacional Jardim Botânico, criado pelo Decreto 
20.881, em áreas então pertencentes a São Sebastião. A criação da Região Administrativa (RA 
XXVII) se deu em 01 de setembro de 2004, pela Lei 3.435. Inicialmente era composta por 
condomínios fechados, aproximadamente 69.  

Em dezembro de 2019, o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 19/2019 foi aprovado no Plenário 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal e, assim, Mangueiral, Tororó, Barreiros, Itaipu, São 
Bartolomeu, Altiplano Leste e o Parque Ecológico do Jardim Botânico de Brasília se integraram à 
RA XXVII do Jardim Botânico na nova poligonal apresentada pelo GDF. O Jardim Botânico passou 
a ser a 4ª RA em extensão territorial.   

O Jardim Botânico foi ocupado de maneira multifacetada e tem passado por mudanças rápidas. 
Em 1997 foi realizado o estudo de impacto ambiental da área e o levantamento realizado 
apontou um número aproximado de 5.384 habitantes. A PDAD 2018 informou que a população 
urbana da RA Jardim Botânico naquele momento já era de 26.449 pessoas com idade média de 
34,5 anos. Quanto à origem dos moradores, 51,9% dos entrevistados para a PDAD informaram 
ter nascido no próprio DF. Tal crescimento é reflexo da especulação imobiliária da área e da 
horizontalização causada pelo parcelamento irregular de solo sobretudo em áreas rurais 
remanescentes.  

O crescimento desordenado não contemplou comércio, lazer, além de outros equipamentos 
urbanos e comunitários essenciais à funcionalidade local. A dificuldade de acesso aos 
condomínios impede que estruturas básicas de organização como, por exemplo, a coleta de 
resíduos sólidos, sejam implementadas de forma efetiva e com qualidade. 
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1.7.1.1 Característica da população  

O primeiro levantamento focalizado do Jardim Botânico foi realizado no ano de 2011. Contudo, 
como destacado anteriormente, parte do Jardim Botânico era área de São Sebastião, Lago Sul 
e/ou Paranoá. Por este motivo, no intuito de esboçar o desenvolvimento populacional da região, 
apresenta-se a seguir o gráfico de projeção populacional destas regiões administrativas desde do 
ano de 1996 a 2013 (Figura 1.42), que englobam a atual área da RA XXVII e, também, a área do 
empreendimento. 

 

Figura 1.42: Projeção populacional da Área de Influência do empreendimento (1996-2013). (1) 
Total refere-se a soma das populações de São Sebastião, Paranoá e Lago Sul. Fontes: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Contagem da População: 1996 e Censo Demográfico 
2000 e 2010. Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN): Anuário Estatístico 

do DF, 2010. 

Destaca-se que a população do Paranoá apresenta uma elevação significativa nos últimos dez 
anos explicada principalmente pela reformulação do zoneamento territorial do DF, no período 
apontado, no qual áreas rurais passaram a urbanas. Ainda, ocorreu um expressivo crescimento 
em São Sebastião, com um aumento de quase 100 mil habitantes no período de 17 anos. Este 
aumento de população pode estar vinculado à especulação imobiliária no DF, que acaba 
conduzindo a população para locais mais distantes do Plano Piloto, lugar de convergência de 
postos de trabalhos. 

Neste estudo, a caracterização da população, dos domicílios, da infraestrutura domiciliar e da 
infraestrutura urbana nas proximidades dos domicílios na RA Jardim Botânico está baseada no 
Relatório Codeplan, publicado em 2020, com dados referentes à PDAD realizada em 2018. De 
uma maneira geral, nota-se que a população mais do que dobrou em menos de 20 anos passando 
de 120.307, em 1996, para 244.567, em 2013. Isto representa a importância que a região vem 
adquirindo em termos de expansão urbana. Com a construção da Ponte JK e sua inauguração em 
2002, o acesso à região foi facilitado e o adensamento populacional continua em expansão em 
função da facilidade de acesso à Zona Central do DF. 
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Em 2018, a população do Jardim Botânico foi estimada em 26.449 pessoas, sendo que, em 2010, 
51,3% da população era do gênero feminino e 48,7% do gênero masculino, seguindo a tendência 
do Distrito Federal e Brasil. A maior parte da população está organizada no arranjo “casal com 2 
filhos”, conforme foi observado em 26,4% dos domicílios. Sobre o estado civil, 47,2% da 
população com 14 anos ou mais de idade se declararam casados. 

A faixa etária da população está centrada entre 40 a 44 anos com 30,8% da população, seguida 
pela faixa etária entre 25 a 39 anos (21,4%). Observa-se que a população jovem é relativamente 
baixa, pois jovens de 19 a 24 anos representam 8,9% e a faixa etária de 10 a 18 anos são apenas 
11,9%.  

No critério raça/cor, a PDAD 2018 utilizou categorias de resposta semelhantes às adotadas pelo 
IBGE. O maior percentual declarou-se como branco, com 69,2%, seguida como parda, com 26,3% 
(Tabela 1.39). 

Tabela 1.39: Distribuição da população por auto declaração de cor/raça – RA Jardim Botânico 
(2018). 

RAÇA/COR PERCENTUAL (%) 

Branca 69,2 

Parda 26,3 

Preta 3,7 

Total 100 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2018. 

Na RA Jardim Botânico, a população costuma usufruir dos atendimentos privados na área da 
saúde, tendo em vista que 75,8% contrata cobertura de planos de saúde particular, empresarial 
ou ambos.  

Em relação à escolaridade, observou-se que 75,2% da população possui ensino superior 
completo. Cerca de 12,5% possui o ensino médio completo, e apenas 3,7% da população não 
finalizou o ensino fundamental. Não foram registradas pessoas analfabetas ou analfabetas 
funcionais. Como visto, dentre as pessoas em idade escolar, 60,7% frequentava escola particular. 
Dessas, 62,6% estudavam na RA Plano Piloto 

Considerando a situação de atividade da população do Jardim Botânico, cerca de 46% possui 
atividade remunerada, 14,8% são formados por aposentados e 1% por aposentados que ainda 
continuam desempenhando atividade laboral. O percentual de estudantes é de 15,7%, 1,4% não 
possui atividade, 4% encontram-se desempregado e 5% exercem atividade do lar (Figura 1.43). 
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Figura 1.43: População do Jardim Botânico segundo a situação de atividade (2016). Fonte: 
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016. 

A População Economicamente Ativa (PEA) do Jardim Botânico que exerce atividade remunerada 
(14 anos ou mais) foi estimada pela PDAD 2018 em 12.637 pessoas, representando cerca de 
58,8% da população. No ano de 2016, cerca de 43,93% dos empregados trabalhavam através por 
meio de carteira de trabalho registrada e 1,54% eram informalmente empregados (sem carteira 
de trabalho registrada). O percentual de servidores públicos civis ou militares foi de 24,78%. Os 
trabalhadores autônomos representavam 16,73% dos ocupados (Tabela 1.40).  

Tabela 1.40: População ocupada segundo a posição na ocupação – RA Jardim Botânico (2016). 

Posição na Ocupação Nº % 

Empregados com carteira de trabalho 5.632 43,93 

Empregados sem carteira de trabalho 197 1,54 

Empregados temporários 49 0,38 

Serviço Público e Militar 3.177 24,78 

Profissional Liberal 557 4,34 

Microempreendedor Individual 246 1,92 

Microempresário 393 3,07 

Pequeno Empresário 66 0,51 

Médio Empresário 98 0,76 

Grande Empresário 66 0,51 

Autônomo 2.145 16,73 

Estagiário/Aprendiz 147 1,15 
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Posição na Ocupação Nº % 

Cargo Comissionado 33 0,26 

Ajuda Negócio Familiar 16 0,12 

Não sabe 0 0,00 

Total 12.822 100,00 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016. 

Os percentuais registrados mais expressivos da atividade remunerada exercida pela população 
ocupada foi o setor de serviços, correspondendo a 85,9%. A Administração Pública Distrital 
representa 9%. Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz respeito à parcela da 
população que não estuda, nem trabalha, os chamados “nem-nem”. Para a população entre 18 
e 29 anos do Jardim Botânico, 31,1% se encontravam nesta situação (1.455 jovens). 

Ainda, segundo dados da PDAD (2018), 65,7% da PEA do Jardim Botânico trabalha na RA Brasília 
(Plano Piloto) e apenas 10,1% trabalha e reside no próprio bairro. Destaca-se também o 
percentual de 24,2% de pessoas que trabalham em outra RA e 6% que se desloca até a RA de São 
Sebastião, para exercer as atividades laborais (Tabela 1.41).  

Tabela 1.41: Região Administrativa de trabalho da população ocupada – RA Jardim Botânico 
(2018). 

REGIÃO ADMINISTRATIVA (%) 

RA I - Plano Piloto 65,7 

RA XXVII - Jardim Botânico 10,1 

Outras RA´s 24,2 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2018. 

A renda per capita da população em 2018 somava cerca de R$ 5.871,10, o que representava 5,7 
salários mínimos. A renda domiciliar foi estimada no valor de R$14.704,10, o equivalente a 15,73 
salários mínimos, representando um considerável padrão econômico (Tabela 1.42). 

Tabela 1.42: Demonstrativo de valores de renda mensal per capita e domiciliar – RA Jardim 
Botânico (2018). 

RENDA MENSAL VALOR ABSOLUTO (R$ 1,00) 
VALOR EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS 

Renda per capita 5.871,10 5,7 

Renda Domiciliar 15.704,10 15,73 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2018. 

De acordo com a renda média mensal dos moradores do Jardim Botânico, os 10% mais ricos 
detém 29,26% da renda e os 10% de menor poder aquisitivo absorvem apenas 0,98%, 
apresentando assim um Coeficiente de Gini de 0,4. O índice de “não resposta” em relação à renda 
foi alto na referida RA.  

Dentre os rendimentos identificados, constatou-se que 34,4% dos domicílios da referida RA 
concentram cerca de 10 a 20 salários mínimos, seguidos pelos que recebem mais de 20 salários 
mínimos mensais de renda domiciliar, que corresponderam a 33%. Nota-se que, em valores 
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atuais, cerca de 67,4% dos domicílios do Jardim Botânico percebem uma renda mensal maior que 
R$ 9,880,00. 

No que diz respeito aos chefes de família, apesar do número de homens ser inferior ao número 
de mulheres no total da população, a porcentagem de homens chefes de família representa 
quase a totalidade (72,55%) da população nesta condição. O percentual de mulheres chefes de 
família é 27,45%, o que denota uma formação tradicional de família e, também, um padrão 
econômico na renda familiar (Figura 1.44). 

 

Figura 1.44: Percentual de homens e mulheres chefes de família – RA Jardim Botânico (2018). 
Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 

2016. 

A análise da idade dos chefes de família revelou que 44% tem mais de 55 anos, cerca de 24% 
possuíam idade entre 46 a 55 anos, na faixa etária de 36 e 45 anos estão 22% da população e 9% 
de 26 a 35 anos. Apenas 1% dos chefes de família, possuíam menos de 25 anos. 

No que tange à naturalidade, de acordo com os dados da PDAD (2018), 51,9% dos moradores são 
nascidos no Distrito Federal. Este dado é um pouco inferior ao do DF como um todo, que 
apresenta mais da metade da população nascida na capital federal. A região de origem do maior 
percentual de moradores do Jardim Botânico é o Sudeste do país, com 20%, tendo o Estado de 
Minas Gerais como o mais citado.  Em seguida foram mencionados os Estados de Rio de Janeiro 
(16%), Goiás (10,7%) e São Paulo (10,1%).  

A população do Jardim Botânico, estimada em 27.364 habitantes, possui em sua composição 
12.266 (45%) habitantes nascidos no DF e 15.098 imigrantes (55%). Dos imigrantes, 5% chegaram 
ao Distrito Federal até o ano de 1960, cerca de 13% chegaram entre 1961 e 1970 e 20% chegaram 
entre 1971 e 1980. Estes dados demonstram que a migração foi mais intensa no período após 
2000 (Figura 1.45). 
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Figura 1.45: População imigrante e ano de chegada ao Distrito Federal – RA Jardim Botânico 
(2016). Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. 

CODEPLAN, DF: 2016. 

Dentre os principais motivos pela migração regional, constatou-se que os percentuais mais 
expressivos foram o de “Acompanhar Parentes” apontados por cerca de 43,6% e “Trabalho” com 
40,4% e cerca de 3,4% indicaram vir para estudar.  

Ainda, 24% dos moradores do Jardim Botânico, nunca moraram em outra localidade em Brasília. 
Dentre os que se mudaram de outra RA para a RA XXVII, praticamente 35% veio da RA I – Plano 
Piloto, 9% vieram do Lago Sul (RA XVI), 7% de São Sebastião (RA XIV), 5% do Sudoeste/Octogonal 
(RA XXII), 4% do Guará (RA X), 2% vieram do Lago Norte (RA XVIII) e Águas Claras (RA XX), do 
Cruzeiro (RA XI) vieram 1,6%. 

O perfil populacional da área de influência direta do empreendimento é de uma população 
predominantemente feminina, seguindo o padrão do Distrito Federal e da maioria dos 
municípios brasileiros. A idade média dos habitantes apresenta características de uma população 
em processo de envelhecimento, com mais de 68% nas faixas acima dos 25 anos. A escolaridade 
é bastante elevada e mostra uma tendência no DF de mais de 15 anos de estudo por habitante. 
A renda domiciliar e a renda per capita mostram um elevado poder aquisitivo. 

1.7.1.2 Infraestrutura Domiciliar 

Sobre o perfil domiciliar, a PDAD (2018) estimou 7.361 domicílios no Jardim Botânico, sendo que 
destes, 99,5% eram permanentes e 0,5% eram permanentes em construção. A situação mais 
comum em relação à ocupação das propriedades foi de “próprio, já pago”, representando 76,2%. 
Os imóveis alugados representam cerca de 17,6%. Em média, 3,59 pessoas moravam em cada 
domicílio. 

Dos domicílios ocupados segundo a regularização do lote, 49,4% não estão regularizados, este 
percentual caracteriza a área como uma das principais em termos de regularização fundiária. Não 
há registro de domicílios funcionais no Jardim Botânico.  

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 3 (88434074)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 132



         

 
 Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 

Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  
contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 
 

Página 131 007901-310RT-001-00 

Um dos critérios estudados pela PDAD para o estudo do perfil domiciliar foi a posse de 
documento do imóvel, pois nem mesmo os proprietários de imóveis quitados possuem a 
escritura definitiva da propriedade, o que denota a grave situação de legalidade da terra nesta 
área (Tabela 1.43).  

Tabela 1.43: Domicílios ocupados segundo a posse de documento do imóvel – RA Jardim Botânico 
(2016). 

TIPO DE DOCUMENTO Nº % 

Escritura definitiva 377 5,55 

Concessão de uso 33 0,49 

Contrato de financiamento particular 33 0,49 

Contrato de financiamento governamental 16 0,24 

Contrato de compra e venda 6.304 92,74 

Minha casa minha vida/Morar bem 0 0,00 

Outros 33 0,49 

Total  6.796  100,00  

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2016. 

Cerca de 93% dos domicílios possuem apenas o contrato de compra e venda do imóvel. Os 
domicílios com documento de concessão de uso e contratos de financiamento representam 0,5% 
cada. Sobre os tipos de domicílios, 97,9% são casas e apartamentos (1,60%). A análise da 
estrutura física destes imóveis mostra que 87,2% são construções de alvenaria e 97,7% possuem 
piso de cerâmica, demonstrando o poder aquisitivo destacado para o local. 

O material de cobertura predominante nos domicílios é variado. A telha, exceto fibrocimento 
com laje está presente em 50,0% das residências, seguido da cobertura com fibrocimento com 
laje com 28,5% (Tabela 1.44) 

Tabela 1.44: Domicílios ocupados segundo o material de cobertura – RA Jardim Botânico (2018). 

MATERIAL DE COBERTURA Nº % 

Telha, exceto fibrocimento com laje 3.680 50,0 

Fibrocimento com laje 2.101 28,5 

Telha, exceto fibrocimento com laje 880 12,0 

Fibrocimento com laje 579 7,9 

Total 7.239 98,3 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2018. 

A área construída revela o padrão elevado das construções domiciliares do Jardim Botânico. 
Cerca de 59% das edificações possuem mais de 150m² de área construída, tendo menos de 5% 
das edificações inferiores a 60m² (Figura 1.46). 
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Figura 1.46: Área construída dos domicílios – RA Jardim Botânico (2014). Fonte: Pesquisa 
Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2014. 

Nos aspectos ligados ao tamanho e à composição dos domicílios, observou-se um número médio 
de 10,5 cômodos, dos quais 3,8 estavam servindo como dormitório e 3,2 eram banheiros. Ainda 
sobre aspectos referentes à infraestrutura domiciliar, a PDAD 2018 verificou que 80,8% dos 
domicílios tinham acesso à rede geral da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal (CAESB); 5,5% tinham poço/cisterna; 17% tinham poço artesiano; e 27,7% dos 
entrevistados declararam fazer captação de água da chuva. No que diz respeito ao esgotamento 
sanitário, verificou-se que 50,9% dos domicílios estavam ligados à rede geral da CAESB; 78,4% 
declararam ter fossa séptica.  

Sobre o abastecimento de energia elétrica, 100% declararam possuir conexão à rede geral da 
Companhia Energética de Brasília (CEB); 12,1% utilizavam geradores solares; e 2,4% possuíam 
alguma outra forma de geração de energia renovável. Sobre o recolhimento de lixo, 100% 
afirmaram ter coleta direta, sendo 70,4% seletiva e 90,6% não seletiva. 

1.7.1.3 Infraestrutura Urbana  

Em um contexto geral, a Região Administrativa do Jardim Botânico é atendida de infraestrutura 
básica, porém é carente de equipamentos públicos para os serviços de educação, saúde e lazer. 
De acordo com a PDAD 2018, nos quesitos de infraestrutura urbana, considera-se que os 
domicílios do Jardim Botânico são bem atendidos pelos principais serviços públicos.  

Verificou-se que a rua de acesso principal ao domicílio era asfaltada em 88% das unidades, 83,9% 
afirmaram ter calçada, das quais 82,7% tinham meio fio, sendo avaliadas como “boa”, segundo 
54,2% dos respondentes. Para 97,9% dos entrevistados havia iluminação na rua principal de 
acesso ao domicílio, enquanto 82,2% responderam que havia rede de água pluvial. Sobre as 
proximidades dos domicílios, 6,9% responderam que havia entulhos, 11,4% informaram que as 
ruas ficavam alagadas em ocasiões de chuva, 19,5% disseram que sua rua ou ruas próximas eram 
esburacadas e 83,9% informaram que tais ruas eram arborizadas. 

Segundo 82,7% dos respondentes, existiam parques e jardins nas proximidades, para 72,8% 
existiam quadras esportivas, para 43,5% havia ciclovia ou ciclo faixa e para 76,1% existia PEC – 
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Ponto de Encontro Comunitário. No que tange às questões de segurança, 19,4% afirmaram haver 
policiamento regular, em 37,3% dos domicílios havia equipamento ou dispositivo de segurança 
individual e em 73,9% havia tais serviços compartilhados.  

A coleta de lixo é um dos desafios a serem enfrentados pela Administração do Jardim Botânico, 
pois mesmo presente em 90% dos domicílios, ainda é problemática em função da composição 
urbanística local. Como os condomínios foram ocupados sem padronização, a coleta de lixo se 
tornou ponto de conflito, pois os caminhões do Sistema de Limpeza Urbana não conseguem 
manobrar dentro dos condomínios ou tem dificuldade de acesso por conta das portarias 
controladas. Por isto, a maior parte dos condomínios possui coleta de lixo realizada por empresa 
contratada e paga pelos próprios condôminos, conforme apresentado na Tabela 1.45. 

Tabela 1.45: Infraestrutura urbana e coleta de lixo (%) – RA Jardim Botânico (2018). 

INFRAESTRUTURA URBANA (%) COLETA DE LIXO (%) 

Rua 
Asfaltada 

Calçada 
Meio-

fio 
Iluminação 

Pública 

Rede de 
Água 

Pluvial 

Serviço de 
Limpeza 
Urbana 

SLU com 
coleta 

seletiva 

Outro 
destino 

88 83,9 83,7 97,9 72 90,6 70,4 8,22 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2018. 

No que diz respeito ao saneamento básico, a coleta de resíduos sólidos é problemática, mas não 
há relatos de exposição em tempo suficiente para transmissão de doenças ou contaminação 
(Tabela 1.46). 

Tabela 1.46: Abastecimento de água e esgotamento – RA Jardim Botânico (2018). 

Abastecimento de Água (%) Esgotamento Sanitário (%) 

Rede Geral Poço / Cisterna Poço Artesiano Rede Geral Fossa Séptica Fossa Rudimentar 

80,8 5,5 17,0 50,9 78,4 0 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2018. 

O abastecimento de água pela rede geral abrange uma porcentagem expressiva dos domicílios, 
com 80,8% dos domicílios atendidos. Especialmente nesta região, rica em nascentes, a 
substituição do uso de poços pelo fornecimento de água tratada pela rede geral representa um 
grande avanço do ponto de vista ambiental, dado que os relatos de moradores da RA dão conta 
de que, após a instalação da rede de água nos condomínios, as nascentes voltaram a ser perenes. 

Quando analisado o tipo de tratamento dado à água consumida no domicílio, o estudo da PDAD 
2014 revelou que 22,60% dos domicílios do Jardim Botânico utilizam filtro de parede, 33,20% 
usam filtro de carvão ativado, 22,20% de domicílios consomem água mineral e 8,80% utilizam 
filtro de barro. O perfil domiciliar da população do Jardim Botânico apresenta características 
estruturais bem definidas, com infraestrutura urbana que caminha ao atendimento da totalidade 
dos domicílios. 

O detalhamento do atendimento do esgotamento sanitário mostra que o saneamento básico da 
região ainda ocorre de forma efetiva. Apenas 18% dos domicílios são atendidos pela Rede Geral, 
sendo que as fossas sépticas representam 62% e 21% possuem fossa rudimentar. De forma geral, 
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o saneamento básico apresenta-se como um problema de infraestrutura doméstica, agravada 
localmente pela ocupação desordenada. 

a) Meios de comunicação 

Em relação ao acesso aos meios de comunicação, a PDAD 2018 do Jardim Botânico apresentou 
os tipos de serviço de comunicação oferecidos naquela RA e apontou que mais da metade dos 
domicílios possui assinatura de TV (80,8%) e 22,2% assinam algum tipo de publicação (jornais ou 
revistas), conforme Tabela 1.47. No que diz respeito ao acesso à internet: 61,2% declararam se 
conectar por meio próprio pelas redes 3G ou 4G, com 9,3% fazendo por meio de outra pessoa; 
92% informaram ter acesso por meio de banda larga própria. 

Tabela 1.47: Domicílios ocupados segundo o tipo de serviço de comunicação utilizado – RA Jardim 
Botânico (2018). 

TIPOS DE SERVIÇOS DOMICÍLIOS (%) 

TV por assinatura 80,8 

Assinatura de jornais 10,9 

Assinatura de revistas 11,3 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2018. 

b) Sistema viário e de transporte 

Como visto, a infraestrutura viária do Jardim Botânico conta com 88% das vias asfaltadas e 82,2% 
da drenagem de águas pluviais instalada. Porém, há poucas vias de acesso interno e 
normalmente estas não possuem largura suficiente para um bom fluxo da frota. Dados da PDAD 
2018 apontam ainda que, no que diz respeito à posse de veículos, 94,6% dos entrevistados 
declararam possuir automóvel, 9,6% informaram ter motocicleta e 52,1% disseram possuir 
bicicleta (Tabela 1.48).  

Tabela 1.48: Domicílios ocupados segundo a condição de posse de veículo – RA Jardim Botânico 
(2018). 

Veículo Têm (nº de domicílios) Têm (% de domicílios) 

Automóveis 6.961 94,6 

Motocicletas 708 9,6 

Bicicletas 3.832 52,1 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) - Jardim Botânico. CODEPLAN, DF: 2018. 

No que tange ao deslocamento para o trabalho, 6,7% responderam utilizar ônibus, 84,6% 
informaram utilizar automóvel e 6,5% caminhavam até a localidade laboral. De modo similar, o 
principal meio de transporte declarado entre aqueles que frequentavam escola foi automóvel 
para 81,8% dos respondentes. 

A via que liga a pista principal (DF-001) com o interior do Jardim Botânico é a Estrada do Sol. Esta 
via apresenta pontos de estreitamento e por ela trafegam em mão dupla os moradores dos 
condomínios que circundam o Jardim Botânico. A Tabela 1.49 apresenta as vias de acesso à RA 
Jardim Botânico, que também podem ser observadas na Figura 1.1, em referência à localização 
do Parcelamento de Solo Urbano Greenville, cujo acesso será discutido no item 1.8.1.2, com a 
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caracterização das vias de acesso ao empreendimento e capacidade da infraestrutura viária 
existentes e projetadas. As imagens ilustram a via, que também é carente de pontos de paradas 
de ônibus. 

  

Foto 1.14: Início da Estrada do Sol – RA 
Jardim Botânico. 

Foto 1.15: Parada de ônibus na Estrada do 
Sol – RA Jardim Botânico. 

Tabela 1.49: Vias de acesso à RA Jardim Botânico – DF. 

Via Nome Descrição 

DF-001 EPTC Estrada Parque Contorno 
Cruza a avenida principal do Jardim Botânico e 

contorna o DF. 

DF-035 Estrada Parque Cabeça do Veado Ligação ao Lago Sul 

DF-027 Estrada Parque Juscelino Kubitschek Ligação à Ponte JK 

DF-140 Rodovia Diogo Machado 
Liga ao Tororó Saída do Distrito Federal para 

Unaí, Minas Gerais, Luziânia e Cristalina, Goiás. 

DF-465 - Liga ao Complexo Penitenciário da Papuda 

DF-463 - Acesso a São Sebastião 

Na via DF-001 está situada parte do comércio que abastece o Jardim Botânico, tal como 
supermercado, padaria, farmácia, academias, petshop, shopping. Em um prédio comercial 
localizado na DF-001 funciona a Sede da Administração Regional.  

Embora na via DF-140 também são encontrados estabelecimentos comerciais, estes estão em 
menor quantidade e de forma desorganizada, contudo abastecem moradores dos condomínios 
que margeiam a DF-140. A entrada principal (portaria) de diversos condomínios, tais como o 
Quintas do Trevo (Foto 1.18), Santa Bárbara (Foto 1.19), Setor Habitacional Tororó (Foto 1.20), 
Santa Mônica (Foto 1.21), Parque do Mirante (Foto 1.22), Privê Lago Sul (Foto 1.23) dentre 
outros, também se dá pela DF-140, conhecida como Rodovia Diogo Machado. O acesso ao 
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Parcelamento de Solo Urbano Greenville ocorrerá pela DF-140, como será apresentado no item 
1.8.1.2.  

  

Foto 1.16: Visão da DF-001 – RA Jardim 
Botânico. 

Foto 1.17: Estacionamento desordenado às 
margens da DF-001 – RA Jardim Botânico. 

A implementação de ciclovias é uma das frentes de ação do Distrito Federal em termos de 
mobilidade urbana. O governo local possui planos de construir mais 600km de ciclovias em todo 
o DF. Atualmente cerca de 410km já foram construídos. Em 2008 foi construída a segunda ciclovia 
do DF, ligando São Sebastião ao Jardim Botânico (da DF 463 a DF 001) com 9 Km de extensão, 
abrigando um fluxo estimado em 500 ciclistas que se deslocam até o local de trabalho via bicicleta 
ou em atividade de lazer. De acordo com a Administração Regional, a bicicleta é um meio de 
transporte efetivo na RA XXVII, principalmente, no que se refere ao deslocamento dos 
trabalhadores que residem em São Sebastião e exercem suas atividades no Jardim Botânico. 

  
Foto 1.18: Condomínio Quintas do Trevo nas 

margens da DF-140. 
Foto 1.19: Condomínio Santa Bárbara nas 

margens da DF-140. 
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Foto 1.20: Setor Habitacional Tororó nas 

margens da DF-140. 
Foto 1.21: Posto de Gasolina em frente ao 
Condomínio Santa Mônica nas margens da 

DF-140. 

  
Foto 1.22: Condomínio Ecológico Parque do 

Mirante nas margens da DF-140. 
Foto 1.23: Condomínio Privê Lago Sul nas 

margens da DF-140. 

1.7.1.4 Comércio 

Área estritamente residencial, o Jardim Botânico apresenta comércio em crescimento que 
atende às necessidades da comunidade local com uma oferta razoável de padarias, 
supermercados, farmácias, borracharias e lojas de produtos diversos que comercializam 
produtos básicos. Estes pequenos centros de compras tendem a expandir-se com o 
desenvolvimento urbano local e o incremento populacional. A seguir, registros fotográficos de 
estabelecimentos comerciais localizados nas margens da DF-140 e da DF-001. 
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Foto 1.24: Comércio nas margens da DF-
140. 

Foto 1.25: Comércio nas margens da DF-
140. 

  

Foto 1.26: Comércio nas margens da DF-
140. 

Foto 1.27: Comércio nas margens da DF-
140. 

  
Foto 1.28: Comércio nas margens da DF-

140. 
Foto 1.29: Comércio nas margens da DF-

140. 
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Foto 1.30: Comércio nas margens da DF-

001. 
Foto 1.31: Comércio nas margens da DF-

001. 

  
Foto 1.32: Comércio nas margens da DF-

001. 
Foto 1.33: Comércio nas margens da DF-

001. 

  
Foto 1.34: Comércio nas margens da DF-

001. 
Foto 1.35: Comércio nas margens da DF-

001. 

1.7.1.5 Organização Social 

A RA XXVII está organizada socialmente pela Associação dos Condomínios do Jardim Botânico - 
AJAB, pela Associação dos Moradores do Setor Habitacional São Bartolomeu, pelos condomínios 
em si e politicamente representada no Governo do Distrito Federal pela Administração Regional. 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 3 (88434074)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 141



         

 
 Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 

Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  
contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 
 

Página 140 007901-310RT-001-00 

A AJAB reúne os representantes dos condomínios (normalmente os síndicos) do Setor 
Habitacional do Jardim Botânico - SHJB. O Setor Habitacional São Bartolomeu também possui 
associação que trata dos interesses dos condomínios daquela região.  

Estas associações existem desde que as áreas começaram a ser ocupadas e foi verificada a 
necessidade dos moradores se reunirem para tratar dos assuntos em comum, principalmente 
daqueles relacionados à infraestrutura. Foram formadas em função da RA de origem de cada 
Setor. O SHJB era vinculado à São Sebastião e o SHSB fazia parte do Paranoá. Assim, estas 
associações procuram representar seus condomínios filiados junto à administração regional, aos 
órgãos do GDF e, em alguns casos, frente à justiça. 

1.7.1.6 Uso e Ocupação do Solo  

A Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XVIII, está situada na Unidade Hidrográfica 
Tabocas, na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Taboca e do Córrego Taboquinha, ambos afluentes 
do Rio São Bartolomeu, na Área de Proteção Ambiental – APA do Rio São Bartolomeu, sendo a 
maior do Distrito Federal, onde reúne todos os tipos de vegetação do cerrado, desde o cerradão 
até os campos rupestres. 

Nesse contexto, do ponto de vista ambiental a RA está localizada numa área sensível, 
concentrada na zona de transição da Reserva da Biosfera do Cerrado, e também pelo fato de ter 
influência indireta sob as outras Unidades de Conservação do DF, como a Reserva Ecológica do 
IBGE, a Estação Ecológica do Jardim Botânico e a ARIE do Capetinga/Taquara. Além desse fator, 
a sensibilidade da área também está ligada por ser considerada uma reserva de aquíferos. 

  

Foto 1.36: Estação Ecológica do Jardim 
Botânico. 

Foto 1.37: Estação Ecológica do Jardim 
Botânico. 

Em relação ao uso e à cobertura do solo, verifica-se que a RA Jardim Botânico possui grande 
heterogeneidade ambiental, com usos diversos do solo e formações de vegetação (totalizando 
cerca de 76,8% da área), conforme indicado na Figura 1.32 e na Tabela 1.50. A área urbana do 
Jardim Botânico possui aproximadamente 49 km2. A RA está inserida, quase em sua totalidade, 
na APA do rio São Bartolomeu, porém uma pequena porção do território toca a APA do Gama e 
Cabeça de Veado. Ainda, próximo à ADA está inserido o Parque do Tororó. 
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Tabela 1.50: Quantitativo de uso e cobertura do solo na RA Jardim Botânico – 2021. 

REGIÃO ADMINISTRATIVA USO E COBERTURA DO SOLO % ÁREA HA 

JARDIM BOTÂNICO 

AGRICULTURA 5,45 1585,07 

ÁGUA 0,01 3,86 

ÁREA CONSTRUÍDA 7,65 2222,31 

FORMAÇÃO CAMPESTRE 23,95 6960,28 

FORMAÇÃO FLORESTAL 13,60 3951,81 

FORMAÇÃO SAVÂNICA 39,25 11405,61 

PIVÔ IRRIGAÇÃO 0,87 253,02 

QUEIMADA 5,27 1532,25 

SISTEMA VIÁRIO 0,60 174,31 

SOLO EXPOSTO 3,34 972,07 

TOTAL 100 29.060,59 

1.8 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E PERCEPÇÃO EM 
RELAÇÃO AO EMPREENDIMENTO 

Conforme descrito, a área provável a ser diretamente afetada pelo projeto de Parcelamento de 
Solo Urbano Greenville ficou estabelecida como a poligonal que sofrerá interferência direta pela 
implantação do empreendimento, sendo ela todo terreno que comportará as infraestruturas e 
unidades habitacionais do empreendimento de modo a incorporar as áreas edificáveis onde 
ocorrem com maior intensidade as dinâmicas sociais. 

Verificou-se que a ADA do parcelamento de solo urbano em estudo abrange parte da Fazenda 
Santa Bárbara, a oeste da DF-140, na Região Administrativa Jardim Botânico (RA XXVII), Distrito 
Federal. A gleba do empreendimento perfaz 170 ha e propõe-se a divisão em 26 lotes para 
habitação multifamiliar. A partir da pesquisa realizada em campo, pode-se afirmar que a ADA do 
projeto é formada por grande extensão de área rural, com única instalação, a sede da Fazenda 
Santa Luzia, onde, atualmente, mora a família do caseiro há cerca de 25 anos (mãe e filho, 
naturais do estado da Bahia) e são criados poucos animais, tais como gado, galinha e cavalo (Foto 
1.38 e Foto 1.39).  

  
Foto 1.38: Sede Fazenda Santa Luzia. Foto 1.39: Sede Fazenda Santa Luzia. 

Um ponto com aglomeração populacional próximo à ADA é o Núcleo Rural Barreiros I e II, uma 
região rural às margens da DF-140. O entorno da ADA é formado pelos condomínios que também 
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estão na margem da DF-140. Foram entrevistados, por meio de questionário semiestruturado 
(Apêndice II), moradores do Núcleo Rural Barreiros e dos condomínios vizinhos para 
compreensão das características gerais da ADA e entendimento da percepção da população 
vizinha em relação ao empreendimento.  

Como descrito na metodologia deste estudo, foram realizadas 10 entrevistas, sendo quatro com 
moradores de outros condomínios da região, circunvizinhas à área do empreendimento; uma 
ocorreu com familiar do caseiro da Fazenda Santa Luzia, que na ocasião da entrevista residia no 
interior da poligonal do empreendimento; quatro entrevistas com moradores do Bairro 
Barreiros, sendo que 2 dos entrevistados mantém estabelecimentos comerciais; e uma com o 
Administrador Regional do Jardim Botânico, onde está localizado o empreendimento e 
representa a RA definida como Área de Influência Direta do Parcelamento de Solo Urbano 
Greenville (Tabela 1.1).  

Com a pesquisa, verificou-se que, tanto os domicílios dos condomínios, quanto no Núcleo Rural 
Barreiros, possuem padrão construtivo de alvenaria, com forma de abastecimento de água 
proveniente de poço, onde o esgoto do banheiro é lançado em fossa séptica e a energia elétrica 
é da rede. O lixo é coletado pelo SLU nas margens da DF-140, devendo ser depositado em locais 
apropriados. 

Os quatro moradores dos condomínios formam amostra da população com ensino superior 
completo, sendo dois deles com pós-graduação. Possuem renda familiar entre R$ 8.500 e R$ 
30.000, buscam hospitais do Lago Sul e da Asa Sul (Plano Piloto) quando precisam, possuem plano 
de saúde, utilizam o carro próprio como principal meio de transporte e avaliam como sendo ruim 
ou péssima a qualidade do transporte público na região. Os moradores de condomínios dispõem 
ainda de internet de fibra óptica, possuem diversos eletrodomésticos e fazem uso de sistema 
monitorado de segurança com câmeras e alarmes em suas residências, além disso os 
condomínios possuem serviço de vigia. Nos condomínios, o lixo das residências é recolhido por 
funcionários que o levam até a portaria principal, nas margens da DF-140, onde o SLU faz a coleta. 
Em relação à vacina contra COVID-19, responderam ter recebido a vacina nos postos de São 
Sebastião, Lago Sul e Mangueiral. 

Relataram ainda que o motivo de preferirem morar nos condomínios se deve ao ambiente 
natural, à arborização e à tranquilidade local. Ao serem questionados sobre quais melhorias ou 
serviços seriam necessários para aumentar a qualidade vida na localidade, os entrevistados 
citaram: shoppings, bancos e mercados, ou seja, “comércio de qualidade”, como afirmou um dos 
entrevistados. Quando perguntados sobre quais preocupações possuem em relação ao lugar 
onde moram, citaram: “destruição da área verde, do cerrado, da fauna”, “segurança” e 
“crescimento desordenado”. 

Os entrevistados moradores dos condomínios afirmaram que costumam abastecer seus 
automóveis no Posto Ipiranga (Foto 1.21), trabalhar/estudar no Plano Piloto e fazer compras de 
mercado no Super Adega, no Jardim Botânico, ou em São Sebastião. As compras cotidianas (pães, 
frutas etc) são realizadas na feira que ocorre em frente ao Condomínio Mônaco, aos sábados, ou 
nos comércios da DF-001 e DF-140. Também citaram as facilidades dos serviços de delivery, 
especialmente para compras de gás de cozinha, e o açougue do Jardim ABC (distrito próximo ao 
empreendimento, localizado no estado de Goiás junto à divisa com o DF e com ligação viária a 
partir da DF-140). 
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Os moradores das chácaras do Núcleo Rural Barreiros configuram realidade socioeconômica 
distinta, pois dos quatro moradores entrevistados apenas dois possuem ensino superior 
completo, os outros dois possuem ensino médio incompleto. Além disso, as rendas familiares 
variam entre R$ 300,00 e R$ 2.500,00, sendo que todos os entrevistados precisaram acessar o 
auxílio emergencial durante a pandemia da COVID-19. Declararam possuir carros ou motos, 
embora as crianças façam uso do transporte público escolar para frequentar a escola. Avaliaram 
o transporte público que passa na DF-140 como regular. Assim, no Núcleo Rural Barreiros ficou 
evidente que a população faz uso frequente de serviços públicos, tais como transporte e 
equipamentos de saúde e educação. Não possuem plano de saúde e, quando precisam, recorrem 
principalmente ao Hospital do Paranoá. Três dos quatro entrevistados afirmaram ter tomado 
vacina contra COVID-19 no Jardim ABC (GO) e outro no Mangueiral.   

Os entrevistados moradores das chácaras do Núcleo Rural Barreiros fazem compras do cotidiano 
e de gás no Jardim ABC (Foto 1.42) e as compras grandes no Super Adega (Foto 1.40), localizado 
no Jardim Botânico, ou no Valparaíso (GO). Também utilizam o posto Ipiranga em frente ao 
Condomínio Santa Mônica para abastecer os carros. O que mais os deixa felizes em relação ao 
lugar onde moram é a paz e o sossego. Atualmente, o crescimento da população na região tem 
sido motivo de preocupação, além da longa distância que precisam percorrer para acessar 
serviços básicos de saúde, educação, correios e banco, por exemplo.  

  

Foto 1.40: Super Adega, mercado localizado 
na RA Jardim Botânico. 

Foto 1.41: Super Adega, mercado localizado 
na RA Jardim Botânico. 

  

Foto 1.42: Feira do produtor rural - Jardim 
ABC. 

Foto 1.43: Via principal – Jardim ABC. 
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1.8.1 Percepção em relação ao empreendimento 

As entrevistas realizadas nos domicílios na ADA contavam com questões que buscavam avaliar a 
percepção e levantar as opiniões desta população acerca do projeto de Parcelamento de Solo 
Urbano Greenville. Estas questões estavam voltadas a identificar o posicionamento dos 
entrevistados frente ao projeto.  

De forma predominante, os entrevistados afirmaram possuir nenhum conhecimento sobre o 
parcelamento de solo para a construção de novo condomínio na região. No entanto, apesar do 
pouco conhecimento indicado, os entrevistados, em sua maioria, se manifestaram favoráveis ao 
empreendimento, sendo dois deles indiferentes e um contrário. Trata-se de um índice de 
aceitação elevado, que é acompanhado pela ideia de que com o novo condomínio o os serviços 
de infraestrutura na região vão melhorar em qualidade e quantidade.  

Os entrevistados também foram questionados quanto a aspectos positivos e negativos que o 
projeto poderá ocasionar. Quanto aos aspectos positivos a grande maioria apontou a valorização 
da região, o que não necessariamente corresponde à melhoria da qualidade de vida. Alguns dos 
moradores temem que a região perca as características da zona rural que admiram, tais como 
tranquilidade e sossego, ou ainda que o crescimento populacional cause impactos ao meio 
ambiente ou um processo de “favelização” atribuído a lotes pequenos e inchaço demográfico.  

Dentre os aspectos positivos que o empreendimento poderá ocasionar, os entrevistados 
responderam: “Mais comércio, mais vias, mais acessos ao Plano Piloto e mais ônibus”; 
“valorização da área com mais estrutura”; “transporte, saúde, escola, tudo”; “trazer emprego 
para a região”. Dentre os aspectos negativos, percebem que o novo condomínio pode gerar 
“muito trânsito, especialmente na rotatória do Jardim Botânico; “impactos na água, pois só 
temos poços na região”; “aumento de acidentes com o fluxo de carro”; “poluição e perda do 
sossego”. 

Os motivos dos posicionamentos favoráveis ao novo condomínio foram: “Quanto mais pessoas 
morando, mais o GDF vai investir nas vias e mais progresso vai chegar”; “benefícios estruturais”. 
Os motivos dos posicionamentos contrários à construção do novo condomínio foram: “a 
especulação imobiliária vai crescer na região, vai aumentar o fluxo de carros, de pessoas e vai ter 
impacto nas nascentes e desrespeito à vegetação” e “vai gerar violência”.  

Em um questionamento que encerrava a entrevista foi perguntado se havia algum aspecto a ser 
registrado como observação adicional, sugestão ou crítica ao projeto, oferecendo ao 
entrevistado a oportunidade de manifestar algo que o instrumento de pesquisa possa ter 
negligenciado ou reforçar seu posicionamento sobre algum tema já tratado. As principais 
observações colhidas nesse momento foram: 

• Importância da implantação de posto policial e posto de saúde próximos;  

• Solicitação de informações aos residentes das áreas vizinhas do cronograma de obras com 
antecedência; 

• Garantia da preservação do meio ambiente;  

• Prioridade nas compras dos terrenos para a comunidade local.   
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1.8.1.1 Percepção e Expectativa Institucional 

Durante a realização da pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas a partir de roteiros 
semiestruturados com diretor da Escola CEF Jataí, localizada no Km 11 da Rodovia Diogo 
Machado, próxima ao Núcleo Rural Barreiros e com Administrador Regional do Jardim Botânico. 
A seleção dos entrevistados, neste caso, se deu por critérios de oportunidade e intencionais, com 
destaque para autoridade administrativa do governo com atuação relevante na região, bem 
como segmento de infraestrutura com prioridade para a área de educação para a compreensão 
da percepção dos representantes institucionais acerca do empreendimento, suas opiniões, 
expectativas, conhecimentos e os impactos das obras. 

A entrevista com o Diretor da Escola CEF Jataí (Foto 1.45) ocorreu na própria escola e com o 
Administrador da RA Jardim Botânico na sede da administração (Foto 1.47), o que também 
oportunizou a obtenção de documentos em geral. Os resultados das entrevistas estão 
apresentados a seguir na forma de citações de falas ou de interpretações das respostas e 
informações dadas.   

O Sr. Flávio Martins Balbino, tem 37 anos, mora em Sobradinho e é diretor da Escola CEF Jataí há 
4 anos. Informou que a escola atende estudantes da Cidade Ocidental (GO), Barreiros 1 e 2 e dos 
condomínios próximos. Quando acontece algum acidente na escola, o hospital de referência é o 
do Paranoá. Sobre o empreendimento, afirmou não possuir conhecimento sobre o parcelamento 
de solo urbano Greenville, mas acredita que sua construção vai valorizar a região e melhorar a 
qualidade de vida local, inclusive manifestou interesse em morar no futuro condomínio. O 
aspecto negativo que o projeto irá ocasionar, em sua opinião, é a sobrecarga no trânsito e no 
meio ambiente. O aspecto positivo, por sua vez, é o adensamento urbano.  

Já na entrevista com o administrador do Jardim Botânico, que na época era o Sr. Hamilton Santos, 
a preocupação com o abastecimento de água foi um dos pontos centrais da entrevista, assim 
como a falta de autonomia do administrador regional e a pouca participação da população local 
em relação aos empreendimentos na região, inclusive nos momentos de audiência pública. No 
entanto, mostrou confiança nos processos de licenciamento ambiental e ressaltou a importância 
dos programas de mitigação de impactos e compensações ambientais. Para ele, os processos de 
regularização dos terrenos e condomínios têm permitido maior atuação do governo com a 
implementação de equipamentos públicos. Sr. Hamilton Santos, que foi o primeiro administrador 
da RA, também expôs as principais demandas gerais que a Administração Regional da RA Jardim 
Botânico recebe da população, são elas: melhorias na trafegabilidade e nas vias urbanas (que já 
estão começando a ocorrer com as duplicações da DF-001 e DF-140), comércio e equipamentos 
públicos de educação e saúde. Embora a RA Jardim Botânico tenha inchado sem planejamento, 
a qualidade de vida está preservada, segundo o administrador, e novos projetos estão sendo 
planejados para a região, como o loteamento do Quinhão 16, paralelo ao DF-001, próximo à 
Estrada do Sol, empreendimento de grande porte que vai destinar área para habitação e 
equipamentos públicos e privados (escolas, hospital, posto policial) com mais de 100.000 m² de 
potencial construtivo. “Eu sou morador de condomínio e estou muito feliz de morar aqui”, 
concluiu, orgulhoso de ser um dos primeiros moradores do Jardim Botânico. 
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Foto 1.44: Centro Comunitário do Núcleo 

Rural Barreiros. 
Foto 1.45: CEF Jataí – Escola Núcleo Rural 

Barreiros. 

  

Foto 1.46: Crianças brincando no Núcleo 
Rural Barreiros. 

Foto 1.47: Prédio onde funciona a 
Administração Regional do Jardim Botânico. 

1.8.1.2 Caracterização das Vias de Acesso  

Com o objetivo de identificar e caracterizar as vias de acesso ao Parcelamento de Solo Urbano 
Greenville, localizado na RA Jardim Botânico, foi realizado o levantamento e mapeamento das 
vias e a classificação quanto ao tipo, conforme apresentado na Tabela 1.51 e na Figura 1.47. 
Especificamente em relação ao empreendimento, a via de acesso é a DF-001 seguindo pela DF-
140, que está sendo duplicada numa extensão de 14,8 km, conforme planejado pela Operação 
Fluidez. O empreendimento está situado nas margens da DF-140 (Foto 1.48). 
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Foto 1.48: DF-140 - Rodovia Diogo Machado. 

Segundo o Portal do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), 
“quando todas essas fases forem concluídas, será implantada a capa asfáltica ao longo de toda a 
pista – além da restauração do pavimento da pista já existente, executada a drenagem, a 
implantação da sinalização horizontal e vertical e o paisagismo no trecho nas proximidades do 
Condomínio Ecológico Parque do Mirante, no Setor Habitacional Tororó”15. Em 08 de novembro 
de 2021, o atual Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, entregou um trecho concluído 
da obra de duplicação da rodovia DF-140, cujo investimento foi de R$ 20,4 milhões, e está 
previsto para ser concluído e entregue à população no primeiro semestre de 2022. Diariamente, 
20 mil motoristas trafegam na região entre São Sebastião e o Jardim Botânico. Segundo o 
governador, mais obras beneficiarão essa população. “Temos vários projetos para essa região do 
Jardim Botânico e do Tororó. Além da duplicação desta via, que é um pedido antigo da população, 
nós estamos cuidando da licitação da DF-001, trecho que liga os condomínios próximos ao Lago 
Sul”, informou.  

O trabalho executado visa aumentar a vida útil do pavimento, diminuir os engarrafamentos em 
horário de pico, aumentar o conforto e a segurança dos usuários, entre outros benefícios. De 
acordo com informações publicadas no Correio Braziliense, jornal de principal circulação no DF, 
além da duplicação desta via, Ibaneis anunciou a duplicação da DF-001 e a obra do viaduto do 
Jardim Botânico16. 

 

15 Disponível em: https://www.der.df.gov.br/avanca-obra-de-duplicacao-da-df-140/  

16 Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/11/4961408-
ibaneis-entrega-trecho-da-obra-de-duplicacao-da-rodovia-df-140.html  
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Figura 1.47: Vias de acesso ao empreendimento. 

Tabela 1.51: Levantamento e caracterização das vias de acesso ao empreendimento (2010). 

Rodovia Denominação 
Início do 
Trecho 

Fim do 
Trecho 

Extensão 
(Km) 

Classificação 
(Código de 

Trânsito 
Brasileiro) 

Situação 

DF-001 
(EPCT) - Estrada 

Parque Contorno 

ENTR. BR-
010 / 020 

/ 030 
DF-003 / 

150 
(PARQUE 

ROD. 
DER-DF) 

ENTR. 
DF-027 

25,40 Via arterial Pavimentada 

ENTR. DF-
027 

ENTR. 
DF-463 

4,20 Via arterial Duplicada 

ENTR. DF-
463 

ENTR. 
DF-465 

1,60 Via arterial Pavimentada 

ENTR. DF-
465 

ENTR. 
BR- 

040/050
/DF003 

22,20 Rodovia Pavimentada 

ENTR. BR- 
040/050/

DF003 

ENTR. 
BR-

28,30 Via arterial Duplicada 
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Rodovia Denominação 
Início do 
Trecho 

Fim do 
Trecho 

Extensão 
(Km) 

Classificação 
(Código de 

Trânsito 
Brasileiro) 

Situação 

070/DF-
095 

ENTR. BR-
070/DF-

095 

ENTR. 
DF-430 

15,00 Rodovia Pavimentada 

ENTR. DF-
430 

ENTR. 
DF-170 

13,80 Estrada Pavimentada 

ENTR. DF-
170 

ENTR. 
BR010/0
20/030/

DF-
001/150 
(PARQU
E ROD. 

DER-DF) 

21,30 Rodovia Implantada 

DF-140 
Rodovia Diogo 

Machado 
ENTR. DF-

001 

ENTR. 
DF-

295(DIVI
SA 

DF/GO) 

14,80 Via arterial Pavimentada 

Fonte: Instrução de Serviço nº 42, de 09 de outubro de 2010. DER-DF. 

Segundo informações referentes às rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF) da 
autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Mobilidade – SEMOB, através da Coordenação de 
Planejamento do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER-DF, o Plano 
Rodoviário do Distrito Federal foi elaborado em 1960 e para sua implantação foi criado o DER/DF 
- Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em 20 de junho de 1960. Este plano 
teve a sua aprovação em 24 de abril de 1964, através do Decreto nº 297/64, tendo sido revisado 
em 4 de setembro de 1974, através do Decreto nº 2703, constando neles as rodovias federais e 
estaduais, inclusive as "Estradas-parques". Porém, com a fixação das populações e com a 
definição de áreas, para o desenvolvimento das atividades agrícolas, industriais e 
administrativas, novos caminhos foram surgindo, ligando os diversos núcleos populacionais e/ou 
produtores à malha rodoviária. Após inúmeras adaptações, a presente caracterização da malha 
rodoviária incorpora todas as alterações ocorridas até o ano de 2017, com a inclusão das rodovias 
citadas no Decreto n° 32.334 de 15 de outubro de 2010, estando em fase de edição de um novo 
Decreto com a situação atual do SRDF. Após a última revisão do Sistema Rodoviário do Distrito 
Federal em 2017, pode ser verificado que aproximadamente 1913,3 km de rodovias são mantidas 
pelos cinco Distritos Rodoviários, hoje existentes. 

No caso do Distrito Federal, a Capital é a origem de oito rodovias federais radiais, a saber: BR-
010, BR-020, BR-030, BR-040, BR-050, BR-060, BR070 e BR-080. A rodovia de contorno de Brasília, 
situada aproximadamente no divisor de águas da bacia do Lago Paranoá, recebeu a designação 
de DF-001 (EPCT), a partir da qual foi estabelecida a origem de todas as rodovias federais radiais. 
Brasília foi considerada um ponto sobre a rodovia DF-003 (EPIA), no interior deste anel, localizado 
na Estação Rodoferroviária. Todas as demais rodovias que ligam a DF-003 (EPIA) à DF-001 (anel 
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viário) foram consideradas rodovias distritais radiais. Estas rodovias que tocam a DF-001 (EPCT) 
têm também a denominação de “Estradas Parque”, criadas na época da edição do primeiro Plano 
Rodoviário do Distrito Federal (1964). 

A numeração das rodovias longitudinais varia de 100, no extremo Leste do Distrito Federal, a 
149, no ponto referente a Brasília, e de 150 a 199 no extremo Oeste. O número de uma rodovia 
longitudinal é obtido, em caráter aproximado, por interpolação entre 100 e 149, .se a rodovia 
estiver a Leste de Brasília, e entre 150 e 199, se estiver a Oeste, em função da distância entre a 
rodovia e o meridiano que passa por Brasília. A legislação pertinente à DF-140 é a Lei 
Complementar n° 457 de 08 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o Setor habitacional Tororó. 
Segundo a Lei Complementar, a rodovia DF-140, no trecho compreendido entre a BR-251 e o 
limite leste do loteamento Santa Mônica, passaria a ter as suas faixas de domínio com largura de 
70m.  

A rodovia DF-140 corta a região administrativa de São Sebastião e vai até a divisa com o estado 
de Goiás e, segundo Relatório do Projeto Executivo de Duplicação (Trecho DF-001 a Divisa GO/DF-
001 a BR-251), deve ser considerada como integrante do corredor sudeste. Esse eixo de 
transportes é formado pelas rodovias DF-027, DF-001 e DF-140 e tem como principal função a 
interligação entre as regiões administrativas. Nesse sentido, o eixo, como um todo, por seu papel 
de interligação, e favorecimento ao fluxo de passagem, pode ser classificado como via arterial 
principal. Por outro lado, considerando a implantação do Anel Rodoviário, a DF-140 pode 
também exercer a função de captação e de alimentação do anel e, portanto, classificada como 
via arterial primária. Finalmente, tendo em vista sua função estruturante, ao longo da qual se 
desenvolve a ocupação urbana, a DF-140 também irá desempenhar um papel de eixo local. Como 
tal, a rodovia também terá que ser dotada de acessos e pode ser classificada como rodovia local. 
Considerando essa tripla função, a rodovia deverá ser apta a receber tanto o fluxo de passagem, 
que favoreça a mobilidade, quanto o fluxo local, que favoreça a acessibilidade. Assim, classifica-
se a DF-140 como rodovia de Classe I-A. Sua velocidade diretriz é de 80 km/h.  

Devido à sua função de promover acesso às propriedades, sem, contudo, perder sua função de 
escoamento, a rodovia DF-140 deverá ser dotada de retornos adequadamente posicionados. Os 
retornos terão faixa de aceleração e desaceleração, com comprimento conforme dimensionado 
acima e largura de 3,60 m e acostamento interno de 0,60 m. O retorno terá forma ogival, 
composta por 3 curvas com raios de 30, 6 e 30 m. São propostos cinco retornos no projeto da 
duplicação. Para sua locação foram levadas em conta as ocupações lindeiras e a consequente 
demanda (DER-DF, 2010). 

Importante destacar a proximidade do empreendimento das Rodovias Vicinais VC-467 e VC-365, 
que podem vir a ser locais de acesso ao Parcelamento de Solo Urbano Greenville, conforme 
indicado na Figura 1.32 e na Tabela 1.52. 

Tabela 1.52: Rodovias vicinais próximas ao empreendimento (2010). 

Rodovia  Trecho Extensão (Km) 
Classificação (Código 

de Trânsito 
Brasileiro) 

VC-467 Entr. DF-140 e Entr. DF-135 10 Estrada 

VC-365 Entr. BR-251/DF-001 ao Fim de Trecho Planejado 5,20 Sem classificação 
 Fonte: Instrução de Serviço nº 42, de 09 de outubro de 2010. DER-DF. 
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Foto 1.49: Placa na DF-140 – RA Jardim 
Botânico. 

Foto 1.50: Visão da duplicação na DF-140 – 
RA Jardim Botânico. 

  

Foto 1.51: VC-467 – RA Jardim Botânico. Foto 1.52: Obras de duplicação da DF-140 – 
RA Jardim Botânico. 

1.8.2 Infraestrutura local 

1.8.2.1 Consultas às Concessionárias do Serviço Público no Distrito Federal  

Em agosto de 2021, foram protocoladas pela empresa ARIA Empreendimentos Sustentáveis, as 
cartas consultas às concessionárias do serviço público no Distrito Federal com o intuito de 
compreender a capacidade de atendimento destas ao Parcelamento de Solo Urbano Greenville 
Luzia em área de 170ha.26a.74ca. registrada sob a matrícula 131.309 - gleba de terra 
desmembrada de área maior na Fazenda Santa Bárbara - localizada na região Sul/Sudeste do 
Distrito Federal, com população prevista de 12.700 habitantes residentes e 3.850 de população 
flutuante. Foi questionado também se haveria qualquer necessidade de adequação aos sistemas 
existentes para atendimento ao projeto.  

As consultas foram feitas às seguintes concessionárias: CAESB (protocolo nº 67/2021); CEB 
(protocolo nº 68/2021); DER (protocolo nº 71/2021) (questionado sobre interferências com a 
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faixa de domínio, projetos em andamento e diretrizes para intervenções no sistema viário público 
que devam ser considerados na elaboração do projeto de requalificação das áreas públicas); 
DETRAN (protocolo nº 72/2021); NOVACAP (protocolo nº 73/2021); SLU (protocolo nº 69/2021) 
e TERRACAP (protocolo nº 70/2021) e as respostas estão sendo aguardadas. 

1.8.2.2 Jardim ABC – Cidade Ocidental (GO) 

Embora o Administrador Regional Sr. Hamilton Santos ressalte que o Jardim ABC seja pouco 
buscado pela população da RA Jardim Botânico, em detrimento do comércio do Lago Sul e de São 
Sebastião, nas entrevistas com a população dos condomínios que margeiam a DF-140 e do 
Núcleo Rural Barreiros o Jardim ABC foi citado para compras de frutas, verduras, gás e carne, 
além da busca pelos serviços do posto de saúde, onde especialmente a população de Barreiros 
vacinou-se contra COVID-19.  

O Jardim ABC está localizado na divisa entre o Distrito Federal e Goiás com ligação viária a partir 
da DF-140. O assim chamado Bairro ABC de Cidade Ocidental recebeu investimentos imobiliários 
nos anos recentes com a construção dos empreendimentos Alphaville Residencial e Damha 
Residencial Brasília, destinados predominantemente à classe média. A Cidade Ocidental foi 
inaugurada em 17 de dezembro de 1976 e elevada à categoria de município em 16 de janeiro de 
1991, desmembrando-se de Luziânia (Lei Estadual nº 11.403).  

Reitera-se que a Cidade Ocidental faz parte do agrupamento da RIDE-DF, cujo maior objetivo é 
realizar o planejamento conjunto de serviços públicos comuns a esses entes federados, em 
especial infraestrutura e geração de empregos; e da Área Metropolitana de Brasília (AMB), 
formada pelo Distrito Federal e sua periferia metropolitana, constituída por 12 municípios 
circunvizinhos (também integrantes da RIDE-DF) que possuem fluxos e relações de natureza 
metropolitana com o Distrito Federal, conforme discutido no item 1.4.1 deste estudo. 

1.9 CONCLUSÕES SOBRE A SOCIOECONOMIA 

O diagnóstico ora em tela teve por objetivo fazer uma leitura comprometida da dimensão 
socioeconômica, visando à necessidade de subsidiar a tomada de decisão dos estudos de 
impactos ambientais para o Parcelamento de Solo Urbano Greenville, localizado nas margens da 
DF-140, na Região Administrativa Jardim Botânico, no Distrito Federal.  

Acredita-se que esta obra se revela como uma oportunidade de contribuir para a promoção do 
desenvolvimento social e econômico por meio das melhorias habitacionais na região. Nessa 
perspectiva, as análises da dinâmica populacional, do desenvolvimento humano e da dinâmica 
econômica foram norteadas pela compreensão do papel que essa dimensão da realidade 
desempenha. 

Como apresentado ao longo deste relatório, a Área de Estudo está localizada na Zona Urbana de 
Expansão e Qualificação (ZUEQ), que vem se organizando para alcançar desenvolvimento 
econômico e social equilibrado. A ZUEQ é composta por áreas propensas à ocupação urbana, 
predominantemente habitacional, e que possuem relação direta com áreas já implantadas, 
sendo também integrada por assentamentos informais que necessitam de intervenções visando 
a sua qualificação. Segundo o PDOT-DF, esta Zona deve ser planejada e ordenada para o 
desenvolvimento equilibrado das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 
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obedecendo as seguintes diretrizes: estruturar e articular a malha urbana de forma a integrar e 
conectar as localidades existentes; aplicar o conjunto de instrumentos de política urbana 
adequado para qualificação, ocupação e regularização do solo; qualificar as áreas ocupadas para 
reversão dos danos ambientais e recuperação das áreas degradadas; planejar previamente a 
infraestrutura de saneamento ambiental para a ocupação, considerando-se a capacidade de 
suporte socioambiental da bacia hidrográfica de contribuição do Lago Paranoá. 

No âmbito da dinâmica demográfica, as tendências mais gerais observáveis no conjunto de RAs 
demonstram que a Área de Influência se caracteriza pelos seus contrastes socioeconômicos. São 
Sebastião é uma das RAs com maior densidade urbana do DF, enquanto Jardim Botânico e Lago 
Sul têm densidade urbana entre as mais baixas do DF. Em relação à renda, as RAs formam dois 
grupos com características bastante distintas, de um lado Jardim Botânico e Lago Sul com 
populações de renda alta, do outro, Paranoá e São Sebastião com renda baixa. Em relação à 
participação dos grupos etários, o maior grupo populacional da Área de Influência se encontra 
na faixa de idade 25 a 29 anos, apenas a RA Lago Sul tem maior população concentrada na faixa 
de idade entre 20 a 24 anos. Na Área de Influência, a proporção de menores de cinco anos de 
idade na população é de 5,55% e a de pessoas com mais de 60 anos de idade é de 13,87%, fatores 
que influenciam na demanda de serviços e pressionam a adoção de novos arranjos na área de 
saúde, educação, trabalho e habitação.  

Com relação à infraestrutura, considerando-se o crescimento das RAs, é preciso que sejam 
selecionadas áreas prioritárias para a diminuição das desigualdades regionais. Tendo em vista 
que a estruturação econômica da Área de Influência se encontra concentrada na prestação de 
serviços no Plano Piloto, a duplicação da rodovia DF-140 tenderá a melhorar a qualidade da 
acessibilidade e a segurança no entorno imediato do condomínio (ADA) e na AID, mas terá um 
impacto muito difuso sobre o restante da AII.  

Deste modo, é importante destacar que o novo condomínio nas margens da Rodovia Diogo 
Machado causará impactos sobre a distribuição e localização do comércio e serviços locais 
voltados ao atendimento da população (restaurantes, mercados, etc.), além disto, é possível que 
certas atividades se intensifiquem, como por exemplo, a implantação de barracas destinadas à 
venda de produtos da agricultura local e proveniente dos municípios da divisa com o estado de 
Goiás. 

Ressalta-se, portanto, que sem o devido regramento e ordenamento no que diz respeito ao uso 
e ocupação do solo, se intensificarão os danos ambientais de forma irreparável para o futuro da 
região. No levantamento de campo, verificou-se que na percepção dos entrevistados, o projeto 
do Parcelamento de Solo Urbano Greenville traz consigo maior valorização à região, fomento do 
potencial econômico e potencialização da integração entre DF e GO, tendo em vista que a Cidade 
Ocidental (GO) faz parte da AMB e da RIDE-DF e está a poucos quilômetros de distância do 
empreendimento. 

De maneira geral, os moradores e os representantes institucionais não estão informados sobre 
o empreendimento, embora considerem-no se posicionem de maneira favorável a ele. Alguns 
entrevistados admitiram que foi a partir do encontro com a equipe de entrevistadores que 
tomaram conhecimento acerca do projeto, o que gerou expectativa e ansiedade por maiores 
informações relacionadas ao cronograma das obras, valores e tamanhos dos lotes, entre outros.   
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Considerando-se todos estes aspectos, bem como a significância da ZUEQ, no que diz respeito ao 
seu potencial de qualificação das condições habitacionais, ao desenvolvimento social e 
econômico local, as obras necessitarão de especial atenção sobre as questões sociais e 
ambientais, tendo em vista tratar-se de um local com infraestrutura precária e de alta 
sensibilidade ambiental. 

Para tanto, serão necessários programas específicos, sendo prioritário o Programa de 
Comunicação Social, com o objetivo de criar um canal de comunicação contínuo entre o 
empreendedor e a sociedade, especialmente a população diretamente afetada pelas obras, de 
forma a motivar e possibilitar a sua participação nas diferentes fases. No que diz respeito à 
capacidade da Área de Influência em disponibilizar mão de obra para implantação do 
empreendimento, é possível, porém, será necessário um trabalho conjunto com as 
administrações locais para a qualificação dessa mão de obra no que diz respeito às questões 
ambientais da região. Deste modo, será necessário o desenvolvimento de um programa 
específico para sensibilização e conscientização desses trabalhadores sobre os procedimentos 
ambientalmente adequados relacionados às obras, à saúde, à segurança do trabalho e ao 
relacionamento com as comunidades adjacentes. 
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2 ANEXO I – QUESTIONÁRIOS APLICADOS 
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