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1 INTRODUÇÃO 

A abordagem que segue remete ao levantamento de informações para o Estudo de 
Impacto Ambiental – EIA, do parcelamento de solo urbano denominado Setor 
Habitacional Jóquei Clube, situado na Região Administrativa XXX – Vicente Pires. O 
estudo segue o disposto no Termo de Referência nº 3667290 - SEI//GDF - IBRAM, em 
cumprimento às exigências legais, dentre as quais as Resoluções CONAMA nº. 001/1986 
e no 273/1997.  

A disposição das informações e análises são realizadas de acordo com as áreas de 
influência indireta, direta e a área diretamente afetada. A definição dessas áreas 
obedeceu ao critério de verificação de impactos gerados com o novo empreendimento, 
considerando as estruturas presentes, apresentando prognósticos e mitigações 
possíveis. 

Ressalta-se que as áreas de influência para a socioeconomia têm a particularidade de 
abrangerem, para análise de regiões administrativas - RA’s, toda a sua configuração e 
não apenas partes, uma vez que se trata de um contexto dinâmico de inter-relações e 
fluxos, articulados e fragmentados, compondo um espaço urbano amplo. Isto exposto, 
as áreas de influência foram definidas da seguinte forma: 

• Área de Influência Indireta - AII: compreende as cidades ligadas 
indiretamente à área afetada. Considerando a malha viária, possíveis locais 
de trabalho, relações comerciais e de consumo, a extensão é grande. 
Todavia, elegeu-se duas no trecho de ligação com a rodovia de ligação 
direta. São as RA’s de Águas Claras e Park Way;  

• Área de Influência Direta - AID: compreende RA’s diretamente vizinhas com 
a área afetada e, no caso, circundam diretamente a área. Com estas, o novo 
empreendimento pode promover impactos diretos, benéficos ou não. Estão 
definidas como AID as RA’s do Guará, de Vicente Pires, do Setor de Indústria 
e Abastecimento - SIA e da Cidade Estrutural - Setor Complementar de 
Indústria e Abastecimento-SCIA;  

• Área Diretamente Afetada - ADA: compreende toda a poligonal do 
parcelamento, identificando os usos e ocupação do solo existentes, 
possíveis equipamentos de infraestrutura urbana como drenagem pluvial, 
adutoras de água, linhas de transmissão entre outros, que estejam 
disponíveis no local. 
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2 MÉTODO E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

O método para levantamento das informações neste EIA envolveu duas frentes 
complementares compostas por dados secundários e dados primários. Ambas trazem 
aportes complementares de estudos qualitativos e quantitativo, necessários para a 
discussão da viabilidade da alteração do uso do solo na região. 

Os dados secundários foram extraídos, sempre que disponíveis, de fontes oficiais 
públicas, no geral, tais como dados estatísticos e estudos produzidos pela Companhia 
de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN (como a Pesquisa Distrital por Amostra 
de Domicílios – PDAD, anuário estatístico e outros), Secretaria de Segurança, Secretaria 
de Saúde, Secretaria de Educação, Administrações Regionais da(s) área(s) de influência 
direta e indireta, IBGE, DFTrans, entre outros. Quando necessário, foi utilizado ainda o 
uso de fontes bibliográficas e indicadores produzidos por entidades de notório 
conhecimento. Cartas consultas aos órgãos do GDF e concessionárias foram expedidas 
e fazem parte das pesquisas.  

Por sua vez, os dados primários foram buscados, in loco, a partir da realização de visitas 
a campo na(s) área(s) de influência direta, observando as condições presentes em 
infraestrutura, equipamentos públicos e serviços.  

Registros fotográficos e imagens cartográficas também compõe e ilustram o estudo, 
como a que segue, onde estão dispostas as áreas de influência, ora definidas (Figura 
2.1).  
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Figura 2.1: Áreas de Influência direta, indireta e diretamente afetada. 
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3 DINÂMICA URBANA E POPULACIONAL  

O processo acelerado de urbanização nas áreas circunscritas à gleba de terras que 
sediou o antigo Jóquei Clube de Brasília, trouxe mudanças significativas nas formas de 
uso e ocupação de solo da região. Ao longo de décadas, a ADA, doravante denominada 
de Área do Jóquei, virou uma espécie de “ilha”. Famílias oriundas dos tempos em que o 
Jóquei Clube era ativo ainda vivem no local, muitos até hoje tratando cavalos.   

Uma linha do tempo, para apresentação das transformações ocorridas na região, da 
década de 1970 até os tempos atuais, será mostrada a seguir. Os principais pontos de 
referência são os dois grandes eixos rodoviários presentes na região, a DF-085 ou 
simplesmente Estrada Parque Taguatinga/EPTG e a DF-095 ou Estrada Parque 
Ceilândia/EPCL – mais conhecida como Via Estrutural.  

Ambas são rodovias expressas, com velocidade máxima de 80km e mínima de 60km. 
Essas rodovias são importantes na composição da malha viária do Distrito Federal. Ligam 
regiões administravas criadas antes e depois da inauguração do Plano Piloto. Neste 
contexto, a área do Jóquei está exatamente entre ambas.  

Em específico, a EPTG foi inaugurada em setembro de 1977, com a função de ligar a 
Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) e a Estrada Parque de Indústrias 
Gráficas (EPIG) ao Centro de Taguatinga. Por sua vez, a Via Estrutural foi constituída 
pouco tempo depois da EPTG. Sua principal função era comportar o fluxo de automóveis 
provenientes das RA’s de Taguatinga e Ceilândia, ligando-se a BR 070 em direção a 
municípios goianos.  

Em meados dos anos de 1970, a área do Jóquei Clube era um local isolado e cercado de 
vegetação do Cerrado, com os Córregos Vicente Pires e do Valo preservados. A área 
seria um contínuo denso de vegetação, sem percepção de limites com o Parque Nacional 
de Brasília, não fosse pelo corte das rodovias DF 085 e da DF 095. As manchas urbanas 
presentes eram do Guará e o SIA. A RA X - Guará foi inaugurada em 1969 e, de acordo 
com dados da Codeplan em 1977, tinha 27.147 mil habitantes. Em 1979, eram 89.554 
mil habitantes. O SIA era ligado ao Guará, ainda não constituía uma RA e restringia-se a 
um local de trabalho (Figura 3.1).  
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Figura 3.1: Imagem da área do Jóquei Clube de Brasília e as área de vegetação do 
Cerrado em seu entorno, em 1975. Fonte: GeoPortal/DF.  

Quase duas décadas depois, em 1991, as alterações na região eram perceptíveis. O Setor 
de Indústria se expandiu até a fronteira com a delimitação da área do Jóquei (à direta). 
A vasta área de vegetação, do lado oposto (à esquerda), por onde passam os córregos 
Vicente Pires e Samambaia, são parcelados em lotes de chácaras, formando as Colônias 
Agrícolas Águas Claras, Vicente Pires e Samambaia. A função dessas áreas era facilitar o 
abastecimento de produtos agrícolas, sobretudo em hortifrutigranjeiros no DF. As terras 
pertencentes à União e DF foram arrendadas, em grande parte, para imigrantes 
japoneses.  

As primeiras quadras do Setor Habitacional Lúcio Costa (canto esquerdo do Córrego 
Guará) registravam as primeiras construções. Esse Setor Habitacional é fruto de revisão 
do projeto do Plano Piloto, o Brasília Revisitada, pelo urbanista Lúcio Costa. O propósito 
era criar mais áreas habitacionais para população de renda média e esta foi colocada na 
circunscrição do Guará, às margens da EPTG, do lado direito da área do Jóquei. Em 1985, 
a população da RA do Guará era de 97.826 habitantes, incluindo as expansões urbanas 
(Figura 3.2).  
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Figura 3.2: Imagem da área do Jóquei Clube de Brasília e as áreas rurais em seu 
entorno, em 1991. Fonte: GeoPortal/DF.  

Os anos de 1990 foram determinantes para transformação da paisagem e impactos 
provocados pelas mudanças de uso e ocupação do solo em terras direta e indiretamente 
ligadas a área do Jóquei.  

A primeira dessas foi a autorização para construção de um novo bairro em Taguatinga 
(RA III), o bairro de Águas Claras, parcelamento da Colônia Agrícola Águas Claras, em 
1992. Este parcelamento favoreceu às pressões urbanas sob as agrovilas Vicente Pires e 
Samambaia, Vila São José, as quais passam a ser parceladas irregularmente. As chácaras 
eram vendidas por “grileiros” que as loteavam sem os devidos trâmites legais.  

A “Invasão da Estrutural” foi evento determinante para as transformações ocorridas nas 
proximidades da área do Jóquei. Em 1994, deu-se início a obras de terraplanagens para 
instalação do projeto do Setor Complementar de Industria e Abastecimento, concebido 
em 1989. Uma ocupação tomou conta do lugar e expandiu-se rapidamente. Mesmo o 
GDF tentando à retirada da população, não houve êxito. Pessoas de baixa renda vivem 
próximas e sob áreas que antes eram depósitos de lixo.  

Por sua vez, o Setor Habitacional Lúcio Costa está circunscrito na RA do Guará que, em 
1995, contabilizava 105.650 habitantes. Em 1997, este Setor está quase consolidado 
(canto esquerdo do Córrego Guará, próximo a via EPTG.  Na Figura 3.3, observa-se a 
mancha urbana que chega às margens da Via Estrutural com a “Invasão da Estrutural” 
(à direta do Córrego do Valo). 
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Figura 3.3: Imagem da área do Jóquei Clube de Brasília e o processo de modificação do 
uso do solo envolvendo áreas agrícolas de Vicente Pires, Samambaia, Águas Claras. 

Criação do Setor Habitacional Lucio Costa, expansão do SIA e a formação da “Invasão 
da Estrutural”, em 1997. Fonte: GeoPortal/DF.  

Em 2003, Águas Claras é promovida à RA XX e Park Way à RA XXIV. Em termos 
populacionais, o Guará, que continha o SIA, contabilizava 112.989 habitantes em 2004. 
A “Invasão da Estrutural” é promovida oficialmente a Cidade Estrutural/SCIA, tornando-
se a RA XXV, com 14.497 habitantes. O Park Way tinha 19.252 habitantes e Águas Claras 
43.634 habitantes. O Vicente Pires ainda não tinha números de habitantes oficiais, 
apesar do intenso loteamento das colônias agrícolas Vicente Pires, São Sebastião e Vila 
São José. Em 2004, a soma da população envolvendo direta e indiretamente a região 
era de 190.372 habitantes (PDAD 2004).  

Os deslocamentos nas vias EPTG e Estrutural tornam-se cada vez mais complicados, com 
extensos congestionamentos nos horários de pico. A demanda por reformas nessas vias 
cresceu e é importante ressaltar que, além da urbanização diretamente ligada nestas 
vias, novas cidades e expansões urbanas contribuíram para tais mudanças. Essas vias 
são interconectadas e o processo de conurbação de cidades passou a ser uma realidade 
no DF e na região (Figura 3.4).  
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Figura 3.4: Imagem da área do Jóquei e o adensamento urbano em seu entorno no ano 
de 2004. Fonte: GeoPortal/DF.  

A reforma da EPTG instalou um corredor central de ônibus, com faixa exclusiva, 
passarelas, aumento das caixas de deslocamento e obras de arte para construção de 
viadutos. A paisagem mudou por completo.   

A Via Estrutural, por sua vez, recebeu passarelas e viadutos, um deles ligando a Cidade 
Estrutural à EPTG, pela DF 087 – entre Vicente Pires e a área do Jóquei. Vias perimetrais 
foram construídas tanto na EPTG, quanto na Via Estrutural, com entradas e saídas para 
essas vias principais. A dinamização urbana incrementou o contingente populacional no 
trecho em estudo, aumentando significativamente o número de habitantes entre 2004 
e 2011.  

Em quantitativos populacionais a Cidade Estrutural - SCIA estava com 32.148 habitantes, 
o Park Way com 19.648 habitantes, Águas Claras com 109.935 habitantes, o Guará com 
107.817 habitantes, o SIA com 2.448 habitantes e Vicente Pires com 67.783 habitantes. 
Deste modo, a soma total da população presente nas AII e AID relacionadas à área do 
Jóquei, em 2011, era de 339.779 habitantes. De 2004 para 2011, houve um incremento 
populacional da ordem 44% ou 149,372 habitantes (GDF/Seplan/Codeplan, 2012).  

Pela imagem que segue, é possível observar, comparando com as outras imagens já 
apresentadas, que a Cidade Estrutural recebeu requalificação urbanística em sua malha 
e inicia a regularização fundiária. Por sua vez, o SCIA ganhou mais construções 
comerciais e mais parcelamentos surgiram no setor de chácaras do Guará. A poligonal 
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da RA do Park Way é definida e uma parte alcança as proximidades da EPTG. A área do 
Jóquei se mantém como uma ilha de terras, contendo em seu interior, apenas os 
trabalhadores remanescentes do Jóquei Clube de Brasília (Figura 3.5).  

 

Figura 3.5: Imagem da área do Jóquei Clube de Brasília e o adensamento urbano em 
seu entorno, em 2009. Fonte: GeoPortal/DF.  

De 2009 a 2021, houve reestruturações nas rodovias Estrutural e EPTG, com 
implantação de novos viadutos pontualmente, consolidação dos parcelamentos 
surgidos, legal e ilegalmente e, atualmente, presencia-se verticalizações como nova 
tendência. Isto tem ocorrido no Vicente Pires e no Guará. Não se pode ignorar a 
implantação de loteamentos irregulares em áreas pontuais do SIA e na Cidade 
Estrutural.  

No SCIA/Cidade Estrutural houve expressivo aumento da mancha urbana, avançado até 
os limites do Parque Nacional. Destaca-se, na Cidade Estrutural (observar, na figura, ao 
longo da DF 097 à esqueda da imagem) aumento expressivo de barracos com uma 
ocupação ilegal denominada de Comunidade Santa Luzia. A área ocupada pela 
comunidade é uma Unidade de Conservação – a Área de Relevante Interesse Ecológico 
– ARIE da Vila Estrutural, criada pelo Decreto nº 28.081(DODF de 02/07/2007 (Figura 
3.6).  
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Figura 3.6: Imagem da área do Jóquei Clube de Brasília e o adensamento urbano em 
seu entorno, em 2021. Fonte: GeoPortal/DF.  

Em termos populacionais, os dados oficiais mais recentes estão na PDAD 2018. O evento 
da pandemia do SARS-COVID19 prejudicou a atualização dessa base estatística, sendo 
os dados de 2018 os mais atuais disponíveis.   

A PDAD 2018 mudou um pouco a apresentação das informações. Reuniu as RA’s por 
Unidades de Planejamento, conforme o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
DF, o PDOT (Lei Complementar nº 854/2012 (atualização).  

A dinâmica urbana está explicita nas imagens dispostas até essa altura do diagnóstico. 
A evolução no incremento populacional, de 1975 a 2018, explicita todo o contexto de 
mudança de uso e ocupação do solo, cuja movimentação se deu, sobretudo, na 
construção de novos loteamentos. Se na década de 1970 a única área urbana na região 
era o Guará, com 27.147 habitantes em 1977, em 2018 tinham cinco novas RA’s direta 
ou indiretamente articuladas com as vias EPTG e Estrutural e 417.257 habitantes no 
total, envolvendo AII e AID (Tabela 3.1: Evolução Populacional das Regiões 
Administrativas nas Áreas de Influência Direta e Indireta ao Parcelamento Jóquei Clube 
– 1977 a 2018.).  

Tabela 3.1: Evolução Populacional das Regiões Administrativas nas Áreas de Influência 
Direta e Indireta ao Parcelamento Jóquei Clube – 1977 a 2018. 

RA 1977 1979 1989 1995 2004 2011 2013 2015 2018 

Guará (RA X) - AID 27.147 89.554 97.826 105.650 112.989 107.817 125.808 133.171 134.002 
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RA 1977 1979 1989 1995 2004 2011 2013 2015 2018 

SCIA/Estrutural (RA XXV) - AID - - - - 14.497 32.148 32.801 38.429 35.520 

SIA (RA XXIX) - AID - - - - - 2.448 1.788 1.990 1.549 

Vicente Pires (RA XXX) - AID - - - - - 67.783 73.300 72.733 64.491 

Águas Claras (RA XX) - AII - - - - 43.634 109.935 121.839 138.562 161.184 

Park Way (RA XXIV) - AII - - - - 19.252 19.648 19.759 19.803 20.511 

Total 27.147 89.554 97.826 105.650 190.372 339.779 375.295 404.688 417.257 

Fonte: Anuário Estatístico do Distrito Federal - CODEPLAN, 1977, 1996, 2002 e PDADs 2004, 2011, 2013, 2015 e 2018. 

Na sequência, é realizada a análise da capacidade de suporte da estrutura urbana 
circunscrita ao local proposto para parcelamento urbano. Objetiva-se levantar e 
apresentar as condições socioeconômicas e a qualidade socioambiental das áreas 
ocupadas em relação à área do Jóquei, bem como os impactos que podem ser gerados 
em relação ao contexto urbano existente.   

3.1 DENSIDADE URBANA NAS AII E AID 

Os dados sobre densidade demográfica, disponíveis na Codeplan foram publicados em 
2017, mas com base nas PDADS 2013/2015.  Desde modo, das quatro AID envolvendo 
as áreas do Jóquei, Park Way (2,59 hab/ha), SIA (0,74 hab/ha) e Vicente Pires (28,26 
hab/ha), são consideradas áreas de baixa densidade. Park Way e Vicente Pires, por 
exemplo, tem mais de 98% de sua área ocupada por residências horizontalizadas. Em 
Vicente Pires é possível observar verticalizações de alguns anos para cá e igualmente 
projeções no SIA.  

O SCIA-Estrutural (51,81 hab/ha), Águas Claras (60,62 hab/ha) e Guará (51,96 hab/ha) 
são áreas de média densidade. Essas três últimas RA’s têm particularidades. O SCIA-
Estrutural é área de baixa renda e com áreas de terrenos muito pequenos, na sua grande 
maioria geminados. O Guará tem grande parte de sua área com casas térreas e de 1 
(um) pavimento, mas os terrenos também não são grandes. A verticalização faz parte 
dessa cidade, em pontos definidos. Águas Claras, até o ano de 2019, inseria em sua 
poligonal Arniqueira/Areal. Estas áreas conformaram a RA XXXI Arniqueira e Águas 
Claras é praticamente toda verticalizada. A imagem que segue apresenta as faixas de 
densidade para todas as RA’s do DF (Figura 3.7). 
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Figura 3.7: Densidade demográfica das Regiões Administrativas do DF. Fonte: Brasília, 
Codeplan, 2017. 

De acordo com os dados da PDAD 2018, o Distrito Federal tem percentual maior de 
mulheres (52,13%) do que de homens (47,87%). Dentre as quatro RAs na AII circunscrita 
à área do empreendimento, Águas Claras e Park Way, ambas seguem a tendência do DF. 
Nas AID, Guará tem maior percentual de mulheres, 53,5%. Em Vicente Pires, o 
percentual de mulheres é de 50,6%. No SCIA-Cidade Estrutural e no SIA, o número de 
homens é maior, respectivamente 50,7% e 61,8% (Tabela 3.2).  

Tabela 3.2: População por sexo nas AII e AID. 

RA / DF 
População por sexo 

Total 
Masculino % Feminino % 

RA XX - Águas Claras (AII) 77.113 47,8 84.071 52,2 161.184 

RA XXIV - Parque Way (AII) 9.941 48,5 10.570 51,5 20.511 

RA X - Guará (AID) 61.938 46,2 72.064 53,8 134.002 

RA XXX - Vicente Pires (AID) 32.853 49,4 33.638 50,6 66.491 

RA XXV - SCIA-Estrutural (AID)  17.994 50,7 17.526 49,3 35.520 

RA XXIX - SIA (AID)  958 61,8 591 38,2 1.549 

Distrito Federal 1.391.508 47,87 1.515.066 52,13 2.906.574 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios: PDAD/2018. 
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3.2 PROJEÇÕES DEMOGRÁFICAS 

Estudo da Codeplan (2019), com base nas projeções populacionais do IBGE, de 2010 a 
2030, revisadas em 2018, apontam que a população do DF será de 3,4 milhões em 2030. 
Em 2018, a população era de 2,97 milhões de habitantes. Em 12 anos, prevê-se o 
crescimento de 430 mil habitantes. Apesar deste crescimento ser positivo, o indicativo 
é de que anualmente os números serão decrescentes.  

Em 1º de julho de 2021, o IBGE apontou acréscimo populacional de 1,27% no número 
de habitantes do DF, percentual este superior ao de 2020, na mesma época. O número 
percentual apontado pelo IBGE, em 2018, foi de aumento de 1,39% em 2020. Logo, o 
crescimento ocorreu, mas foi inferior ao projetado. A população anunciada em 2021 foi 
de 3.094.325 habitantes. Tais números não trazem os impactos da pandemia pela 
SARS/COVID-19, ainda em curso.  

As projeções para o DF como um todo, não cabem exatamente para todas as suas 
cidades. Com realidades etárias, crescimento populacional e migrações, há cidades com 
taxas de crescimento populacional positivas e outras com decréscimo. Os dados mais 
recentes trazem projeções entre os anos de 2010 e 2020.  Para as AII e as AID observa-
se decréscimo populacional sutil em algumas RAs da AID, com queda mais expressiva no 
SCIA-Estrutural, mudando da taxa de 2,0 para 1,2 em 2020. Na AII a uma queda da taxa 
de crescimento expressiva em Águas Claras, de 7,3 para 2,8 em 2020 (Tabela 3.3).  

Tabela 3.3: Projeções demográficas AII e AID – (anos referência 2010-2015 e 2015-2020) 

Região RA   
Taxa de Crescimento populacional   

2010-2015  2015-2020  

Oeste Próximo Águas Claras - AII 7,3 2,8 

Sudoeste Próximo Parque Way - AII 0,8 0,6 

Sudoeste Próximo Guará - AID 2,8 2,2 

Oeste Próximo Vicente Pires - AID 1,2 1,0 

Oeste Próximo SCIA-Estrutural - AID 2,0 1,2 

Sudoeste Próximo SAI - AID 0,3 0,4 

Fonte: Codeplan, Nota Técnica, maio de 2019. Disponível em <http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/NT-
Projeções-Populacionais-para-as-Regiões-Administrativas-do-Distrito-Federal.pdf > acessado em janeiro de 2022. 

A PDAD 2018 trouxe comparação quantitativa da população de todas as RAs do DF em 
2018 e as projeções realizadas para este mesmo ano. As AIIe AID desse estudo não 
alcançaram as projeções (Tabela 3.4). 
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Tabela 3.4: Volume populacional por Regiões administrativas, segundo a PDAD e o 
estudo de Projeções Populacionais. 

 
Fonte: Codeplan. Nota Técnica – Estimativa do volume populacional por RA segundo o estudo “Projeções Populacionais 2010-2020” 
e a Pesquisa Distrital por Amostra em Domicílios – PDAD 2018. Disponível em < http://codeplan.df.gov.br/wp-
content/uploads/2018/02/NM-Estimativas-do-volume-populacional-por-RA-segundo-o-estudo-Projeções-Populacionais-2010-
2020-e-a-PDAD-2018.pdf > Acessado em março de 2021. 
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3.3 CARACTERÍSTICAS POPULACIONAIS POR FAIXA ETÁRIA E EDUCAÇÃO NAS AII 
E AID. 

3.3.1 Grupos Etários  

De modo geral, os grupos etários nas AII e AID neste estudo denotam certa equivalência 
de uma população jovem, jovem adulta e adulta. Os maiores percentuais relativos a 
faixas etárias jovem e jovem adulta estão no SCIA - Estrutural, em um total de 75% do 
total da população, sendo que desses, crianças e adolescentes perfazem 36%. A RA que 
apresenta apenas 10% entre criança e adolescentes é o SIA, saltando para o percentual 
de 55% a faixa entre os 19-39 anos e 31% de adultos. Está é uma região em que 
predomina locais de trabalho e não residências, justificando os números. Vicente Pires, 
onde está situada a área do Jóquei, tem 66% da população nas faixas etárias entre 
jovens-adultos e adultos, ou seja, pessoas entre os 19 e os 59 anos. No geral, a faixa 
etária de 60 anos é abaixo de 10% em metade delas. O Park Way possui 18% da 
população nesta faixa, seguido do Guará com 15% e Vicente Pires com 11% (Anuário 
Estatístico 2020) (Tabela 3.5).  

Tabela 3.5: Grupos Etário em cada AII e nas AID. 

RA / DF Id% 0-18 anos Id% 19-39 anos Id% 40-59 anos Id% 60+ anos 

RA XX - Águas Claras 
(AII) 

28% 37% 28% 7% 

RA XXIV - Park Way 
(AII) 

20% 33% 29% 18% 

RA X - Guará (AID) 22% 36% 27% 15% 

RA XXX - Vicente Pires 
(AID) 

24% 36% 30% 11% 

RA XXV -  SCIA-
Estrutural (AID)  

36% 39% 20% 5% 

RA XXIX - SIA (AID)  10% 55% 31% 4% 

Distrito Federal 18,77 65,81 26 15,42 

Fonte: Anuário Estatístico 2020 – CODEPLAN. 

3.3.2 Frequência a Escolas e Grau de Escolaridade nas AII e AID.  

O Guará foi a única RA que apresentou frequência escolar de crianças até três anos e em 
percentual de 23,7% contra 76,3% que não frequentam. Na Cidade Estrutural-SCIA, o 
maior percentual de crianças com frequência escolar está na faixa dos 6 aos 14 anos: 
96,3%. Nas demais faixas, cai para a casa dos 70%.  Em Águas Claras, nas faixas etárias do 
4 a 17 anos, a frequência é bastante alta, chegando perto dos 100% entre os 6 a 17 anos 
e igualmente no Park Way, ambas na AII (Tabela 3.6). 

Produto de Consultoria - EIA Capítulo 5 (82475686)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 22



 

 
 

Página 21 

Tabela 3.6: Distribuição da frequência escolar por faixas de idade na- AII- e na AID. 

RAs 

Até 3 anos 
Entre 4 e 5 

anos 
Entre 6 e 14 

anos 
Entre 15 e 17 

anos 

Frequenta % 
Não 

frequenta % 
Frequenta % Frequenta % Frequenta % 

RA XX - Águas Claras 
(AII) 

0 63,8 92,0 97,9 97,8 

RA XXIV - Parque Way 
(AII) 

0 67,3 92,4 98,1 91,4 

RA X - Guará (AID) 23,7 76,3 87,0 95,1 80,8 

RA XXX - Vicente 
Pires (AID) 

0 79,0 86,7 99,2 91,4 

RA XXV -  SCIA-
Estrutural (AID)  

0 90,5 72,2 96,3 76,0 

RA XXIX - SIA (AID)  0 0 0 100 87 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios: PDAD/2018. 

Na AID, a cidade com menor grau de escolaridade é o SCIA-Estrutural, em que entre os 
indivíduos com 25 anos de idade ou mais, de acordo com a PDAD 2018, 38,9% tem apenas 
o ensino fundamental incompleto, 27,3% têm o ensino médio completo e apenas 4% têm 
o ensino superior completo. Sem escolaridade, a Estrutural contabiliza 5,8% dos indivíduos 
com 25 anos de idade ou mais. Entre as demais cidades da ADA – Guará, Vicente Pires e 
SIA, não há pessoas sem escolaridade. O ensino médio completo compreende, no Guará, 
26,5% da escolaridade das pessoas com 25 anos ou mais de idade; em Vicente Pires são 
29,2% e no SIA 37,9%. Nestas últimas RAs, para a mesma faixa etária ou mais de idade, o 
Guará tem 50,2% de pessoas com ensino superior completo; Vicente Pires, 46,6% e SIA, 
50% (Tabela 3.7). 

Tabela 3.7: Escolaridade das pessoas com 25 anos ou mais de idade na AID. 

Escolaridade RA X - Guará 
(AID)  

RA XXX - 
Vicente Pires 

(AID)  

RA XXV -  SCIA-
Estrutural (AID) 

RA XXIX - SIA 
(AID) 

Total % Total % Total % Total % 

Sem 
escolaridade 

- - - - 981 5,8 - - 

Fundamental 
incompleto 

7.778 8,6 3.292 7,7 6.612 38,9 - - 

Fundamental 
completo 

2.002 2,2 1.392 3,2 1.625 9,6 - - 

Médio 
incompleto 

2.734 3,0 1.409 3,3 1.781 10,5 - - 
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Escolaridade RA X - Guará 
(AID)  

RA XXX - 
Vicente Pires 

(AID)  

RA XXV -  SCIA-
Estrutural (AID) 

RA XXIX - SIA 
(AID) 

Total % Total % Total % Total % 

Médio 
completo 

23.939 26,5 12.521 29,2 4.638 27,3 409 37,9 

Superior 
incompleto 

7.980 8,8 4.091 9,5 603 3,5 - - 

Superior 
completo 

45.408 50,2 19.981 46,6 760 4,5 539 50,0 

Total 89.842 99,4 42.687 99,5 16.999 100,
0 

948 87,9 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios: PDAD/2018. 

Na AII, as cidades apresentam condição de escolaridade, entre pessoas com 25 anos ou 
mais de idade, muito semelhante no que diz respeito ao nível superior completo, sendo 
Águas Claras com 67,3% e Park Way com 68,2%. Os números de Águas Claras, nesses 
anos da PDAD, contabilizavam Arniqueira/Areal dentro da sua poligonal. Em 2019, 
Arniqueira passou a ser RA, com o Areal incluso. Por este motivo, pode ser que na 
próxima PDAD esses números mudem (Tabela 3.8).  

Tabela 3.8: Escolaridade das pessoas com 25 anos ou mais de idade na AII. 

Escolaridade RA XX - Águas Claras (AII) RA XXIV - Park Way (AII)  

Total % Total % 

Sem escolaridade 321 0,3 - - 

Fundamental incompleto 5.064 5,0 921 6,4 

Fundamental completo 1.186 1,2 364 2,5 

Médio incompleto 2.026 2,0 - - 

Médio completo 16.945 16,7 2.129 14,8 

Superior incompleto 7.591 7,5 801 5,6 

Superior completo 68.276 67,3 9.785 68,2 

Total 101.390 100,0 14.001 97,6 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios: PDAD/2018. 

3.4 CONDIÇÕES DE EMPREGO E RENDA NAS AII E AID 

Há três enquadramentos com relação a classificação de cidades por grupos de renda, 
envolvendo AII e AID.  

O Park Way (AII) encontra-se no grupo de renda alto, com mais de R$15.000,00 (quinze 
mil reais) de renda média domiciliar. Importante lembrar que o Park Way, com sua 
poligonal atípica dentro do DF, tem apenas uma pequena porção fronteiriça ao Guará e 
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a Águas Claras, com ligação à EPTG. Águas Claras (AII) está na faixa de renda média-alta, 
juntamente com outras duas AID, do Guará e de Vicente Pires. A renda domiciliar média 
desse grupo é de R$7.266,00 (sete mil, duzentos e sessenta e seis reais). Por sua vez, o 
SIA está situado na faixa de renda média-baixa, ou seja, na faixa de renda domiciliar em 
torno de R$3.101,00 (três mil, cento e um reais). O SIA, como já colocado, não é uma 
área residencial, o predomínio ali é de empresas comerciais e instituições públicas.  Por 
último, resta a AID do SCIA-Estrutural, que está situado no grupo de renda baixa, com 
renda domiciliar média de R$2.2472,00 (dois mil, quatrocentos e dois reais). Por essa 
perspectiva de grupos de renda, a futura área do Jóquei, faz parte de eixo de grupo de 
renda médio-alto (Tabela 3.9).   

Tabela 3.9: Regiões Administrativas divididos por Grupos de Renda – DF, 2018. 

Classificação da 
renda 

Região Administrativa 

População 
total 

estimada 
em 2018 

Renda 
domiciliar 

média 

Grupo 
de 

renda 

Alta 
Plano Piloto, Jardim Botânico, 

Lago Norte, Lago Sul, Park Way e 
Sudoeste/Octogonal 

384.913 R$ 15.622,00 1 

Média-alta 

Águas Claras, Candangolândia, 
Cruzeiro, Gama, Guará, Núcleo 

Bandeirante, Sobradinho, 
Sobradinho II, Taguatinga e 

Vicente Pires 

946.651 R$ 7.266,00 2 

Média-baixa 

Brazlândia, Ceilândia, Planaltina, 
Riacho Fundo, Riacho Fundo II, 
SAI, Samambaia, Santa Maria e 

São Sebastião 

1.269.601 R$ 3.101,00 3 

Baixa 
Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto 

das Emas, SCIA-Estrutural e 
Varjão 

310.689 R$ 2.472,00 4 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios: PDAD/2018/2019 

O setor de atividade serviços é onde estão ocupadas a maior parte das pessoas em idade 
ativa nas cidades das AII. O comércio vem em segundo lugar. Muitos dos trabalhadores 
dessas cidades ocupam postos de trabalho nos setores públicos e privados, além de 
comerciantes e profissionais liberais. (Tabela 3.10).  

Tabela 3.10: Setores de atividades das pessoas ocupadas nas AII 

Setores de Atividade 
RA XX - Águas Claras (AII) RA XXIV - Parque Way (AII)  

Total % Total % 

Comércio 8.214 10,3 861 9,3 

Serviços 69.733 87,2 7.867 84,6 

Indústria 1.946 2,4 411 4,4 

Produto de Consultoria - EIA Capítulo 5 (82475686)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 25



 

 
 

Página 24 

Setores de Atividade 
RA XX - Águas Claras (AII) RA XXIV - Parque Way (AII)  

Total % Total % 

Total 79.892 99,9 9.138 98,3 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios: PDAD/2018 

Na AID, a condição é semelhante. Os setores de ocupação principais são os serviços e o 
comércio em todas as cidades. O Setor da Indústria é onde há menores percentuais de 
pessoas empregadas. O SCIA-Estrutural é a única entre as quatro cidades da AID com 
13% de ocupados nesse setor. Nas áreas de maior faixa de renda, Guará e Vicente Pires 
com, respetivamente, 85% e 76,4%, estão no setor de serviços. O SIA tem 92,6% da 
população trabalhadora atuando no setor de serviços (Tabela 3.11).  

Tabela 3.11: Setores de atividades das pessoas ocupadas nas AID. 

Setores de 
Atividade 

RA X - Guará 
(AID)  

RA XXX - 
Vicente Pires 

(AID)  

RA XXV -  SCIA-
Estrutural (AID) 

RA XXIX - SIA 
(AID) 

Total % Total % Total % Total % 

Comércio 6.729 10,5 6.231 19,5 8.209 22,5 0 0 

Serviços 54.451 85,0 24.446 76,4 2.963 62,3 803 92,6 

Indústria 1.664 2,6 1.053 3,3 1.801 13,7 0 0 

Total 62.844 98,1 31.730 99,1 12.973 98,5 0 0 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios: PDAD/2018 

Quanto a ocupação do trabalho, confirma a posição por setor de atividade. Na AII, em 
Águas Claras, 64,6% das pessoas são empregadas, seguidos de 57,4% no Park Way. Estas 
cidades têm praticamente o mesmo percentual de trabalhadores autônomos (Tabela 
3.12).  

Tabela 3.12: Posição na ocupação do trabalho principal na AII. 

Posição na ocupação RA XX - Águas Claras (AII) RA XXIV - Park Way (AII)  

Total % Total % 

Conta própria ou 
autônomo 

14.725 18,4 1.705 18,3 

Empregado (exceto 
doméstico) 

51.703 64,6 5.335 57,4 

Empregado doméstico 547 0,7 421 4,5 

Empregador 2.935 3,7 637 6,8 

Cargo comissionado no 
setor público 

- - - - 

Estágio remunerado 883 1,1 - - 
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Posição na ocupação RA XX - Águas Claras (AII) RA XXIV - Park Way (AII)  

Total % Total % 

Polícia Militar, civil, corpo 
de bombeiros e outros 

2.324 2,9 - - 

Total 73.116 91,4 8.098 87,1 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios: PDAD/2018. 

Na AID, o trabalho por conta própria ou autônomo representa 30,2% da mão da obra 
ocupada no SCIA-Estrutural. Muitos desses atuam na construção civil, em serviços 
gerais. A maioria, nesta cidade, são empregados: 55,0%. Acompanha percentuais 
maiores de pessoas empregadas nas demais RA’s da AID, sendo que o Guará é a cidade 
com quase 70% de empregados, ou seja, de pessoas que exercem atividades celetistas 
ou como servidores públicos (Tabela 3.13). 

Tabela 3.13: Posição na ocupação do trabalho principal na AID. 

Posição na 
ocupação 

RA X - Guará 
(AID)  

RA XXX - 
Vicente Pires 

(AID)  

RA XXV - SCIA-
Estrutural (AID) 

RA XXIX - SIA 
(AID) 

Total % Total % Total % Total % 

Conta própria ou 
autônomo 

12.024 18,8 7.380 23,1 3.978 30,2 - - 

Empregado 
(exceto 

doméstico) 
44.166 69,0 1.033 56,9 7.244 55,0 445 51,3 

Empregado 
doméstico 

1.410 2,2 1.033 3,2 520 3,9 - - 

Estágio 
remunerado 

- - 659 2,1 323 2,5 - - 

Polícia Militar, 
civil, corpo de 

bombeiros, 
militares e outros  

991 1,5 844 2,6 - - 365 42,1 

Total 60.162 93,9 30.331 94,8 12.065 91,6 810 93,4 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios: PDAD/2018 

A renda domiciliar bruta na AID, medida em salários-mínimos do ano de 2018, permite 
constatar que a faixa de renda para o SIA está na faixa de 5 a 10 s/m. O Guará tem 
maiores concentrações de renda domiciliar bruta nas faixas de 5-10 s/m e de 10/20 s/m, 
compondo um total de 51,6% do número total de trabalhadores. Em Vicente Pires 31% 
da faixa de renda domiciliar bruta esta em 2 a 5 s/m, 24,% recebem entre 5 e 10 s/m e 
20,6% recebem entre 10 a 20 s/m. É bastante destacado,  pelos dados apresentados, 
que o Guará e Vicente Pires têm rendimentos nas faixas salariais mais altas (com 
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destaque para o Guará). Por sua vez, a Cidade Estrutural concentra os rendimentos dos 
domicílios nas faixas de renda mais baixas. (Tabela 3.14).  

Tabela 3.14: Rendimento bruto domiciliar por faixas de salário-mínimo nas AID. 

Unidades 
RA X - Guará 

(AID) 
RA XXX - Vicente 

Pires (AID) 
RA XXX - Estrutural 

(AID) 
RA XXIX - SIA 

(AID) 

Salários-
Mínimos 

Total % Total % Total % Total % 

Até 1 Salário-
mínimo 

1.320 5,2 846 8,4 2.431 32,8 - - 

Mais de 1 a 2 
salários-
mínimos 

2.373 9,3 953 9,5 2.397 32,3 - - 

Mais de 2 a 5 
salários-
mínimos 

5.803 22,7 3.154 31,4 2.272 30,7 - - 

Mais de 5 a 
10 salários-

mínimos 
6.693 26,2 2.421 24,1 311 4,2 141 37,1 

Mais de 10 a 
20 salários-

mínimos 
6.490 25,4 2.072 20,6 - - - - 

Mais de 20 
salários-
mínimos 

2.889 11,3 612 6,1 - - - - 

Total 25.567 100,0 10.059 100,00 7.411 100,00 141 37,1 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios: PDAD/2018  

A AII têm rendimento bruto domiciliar com maiores percentuais a partir mais de 2-5 
s/m. Águas Claras, 31,2% estão na faixa de 5-10 s/m e 29,8% na faixa de 10-20 s/m. No 
Park Way, 60% do rendimento familiar concentra-se entre as faixas de 10 a mais de vinte 
s/m. Na faixa de mais de 20 s/m, estão 36,7%. Estes números confirma os grupos de 
renda as quais essas cidades pertencem, Park Way no grupo de renda alta e Água Claras 
de média e alta renda (Tabela 3.15). 

Tabela 3.15: Rendimento bruto domiciliar por faixas de salário-mínimo nas AII. 

Unidades RA XX - Águas Claras (AII) RA XXIV - Parque Way 
(AII) 

Salários-Mínimos Total % Total % 

Até 1 Salário-mínimo 2.043 5,1 - - 

Mais de 1 a 2 salários-
mínimos 

2.127 5,3 - - 
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Unidades RA XX - Águas Claras (AII) RA XXIV - Parque Way 
(AII) 

Mais de 2 a 5 salários-
mínimos 

5.926 14,9 454 15,6 

Mais de 5 a 10 salários-
mínimos 

12.420 31,2 533 18,3 

Mais de 10 a 20 salários-
mínimos 

11.838 29,8 619 21,2 

Mais de 20 salários-mínimos 5.419 13,6 1.070 36,7 

Total 39.772 100,0 2.676 91,7 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios: PDAD/2018. 

3.5 INFRAESTRUTURA 

Saneamento básico é um problema em grandes, médias e pequenas cidades brasileiras. 
O Distrito Federal se destaca no cenário nacional pela oferta desse serviço a grande 
parte da população, com expansão significativa das redes de esgoto dos anos de 1990 
para cá. Porém, a situação da informalidade dos loteamentos prejudica a totalidade dos 
serviços de saneamento básico. Enfrenta-se, ainda, funcionamento nem sempre 
eficiente, por falta de manutenção das estruturas mais antigas ou uso inadequado. 

Considerando as regiões de influência no Setor Habitacional Jóquei Clube, Guará, Águas 
Claras e, estas cidades estão quase plenamente ligadas à rede geral de esgotamento 
sanitário, com baixa ou nenhuma (caso do SIA) utilização de recursos alternativos como 
fossa séptica ou rudimentar. Entretanto, as regiões do Park Way, Vicente Pires e SCIA 
Estrutural apresentam percentuais que se distribuem em uma média de 64% ligados à 
rede geral da Caesb, porém com alto percentual de utilização de fossas sépticas: 41%. 
No caso da Estrutural, a de menor renda domiciliar, esta possui 19,0% de utilização de 
fossa rudimentar e apresenta 4,9% de esgotamento à céu aberto (Tabela 3.16).  

Em relação a destinação do lixo, todas as áreas possuem coleta seletiva ou não seletiva. 
O SIA se difere neste caso por apresentar quase a totalidade, 97,6%, com coleta direta 
não seletiva. A Cidade Estrutural se destaca de forma negativa frente as demais áreas 
em função da existência de lixo jogado em local impróprio, em 21%, assim como 11% 
em outros destinos (queima, por exemplo), o que demostra algo a ser trabalhado na 
cidade. De toda maneira, A Cidade Estrutural possui maior parte do lixo com coleta 
direta não seletiva, 75,2% e coleta direta seletiva com 26,4% (Tabela 3.16). 
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Tabela 3.16: Dados de infraestrutura básica – Esgotamento sanitário e coleta de lixo dos 
domicílios nas AII’s e AID’s. 

Água Potável e 
esgotamento 

sanitário 

RA XX - 
Águas 

Claras (AII)  

RA XXIV - 
Parque 

Way (AII)  

RA X - 
Guará (AID)  

RA XXX - 
Vicente 

Pires (AID)  

RA XXV - SCIA-
Estrutural (AID)  

RA XXIX - 
SIA (AID)  

53.939 
domicílios 

(%) 

5.445 
domicílios 

(%) 

41.318 
domicílios 

(%) 

19.254 
domicílios 

(%) 

10.081 
domicílios (%) 

557 
domicílios 

(%) 

Rede Geral - 
Caesb 

95,7 59,9 98,8 69,4 62,9 100,0 

Fossa séptica 8,4 55,0 3,1 41,1 24,9 - 

Fossa 
rudimentar 

0,4 6,9 - - 19,0 - 

Esgotamento a 
céu aberto 

- - - - 4,9 - 

Total 100 100 100 100 100 100 

Destino dos 
resíduos 

53.939 
domicílios 

(%) 

5.445 
domicílios 

(%) 

41.318 
domicílios 

(%) 

19.254 
domicílios 

(%) 

10.081domicílios 
(%) 

557 
domicílios 

(%) 

Coleta direta 
não seletiva 

54,8 85,9 76,2 72,9 75,2 97,6 

Coleta direta 
seletiva 

85,0 35,8 54,2 47,6 26,4 - 

Jogado em local 
impróprio 

- - - - 21,0 - 

Outro destino - - - - 11,9 - 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios: PDAD 2018. 

As condições de infraestrutura urbana nas ruas de acesso e nas proximidades dos 
domicílios na AII e na AID são quantitativamente consideradas satisfatórias, podendo 
destacar algumas carências a serem melhoradas.  Em relação a existência de calçadas 
com meio fio, Águas Claras (95%), Guará (90%) e SIA (83,6%) apresentam um bom 
percentual principalmente quando comparadas com as regiões do Park Way (65,6%), 
Vicente Pires (65,8%) e Cidade Estrutural (50,6%), que são locais com problemas 
frequentes com escoamento das águas pluviais.  

Seguindo outros dados relacionados à drenagem, destaca-se o alto percentual de ruas 
próximas alagadas quando chove em Vicente Pires (58,9%) e na Estrutural (55,7%), 
assim como uma quantidade elevada de ruas danificadas na Estrutural (55,7%) e Vicente 
Pires (58,9%) comparadas ao Park Way (18,6%) e Águas Claras (21%). Outro dado que 
reflete os problemas de drenagem é o baixo percentual de redes pluviais nas ruas de 
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acesso principal onde a Estrutural apresenta apenas 36,8% desta infraestrutura 
existente, seguida de Vicente Pires com 41,2% (Tabela 3.17). 

Sobre a existência de ruas de acesso principal iluminadas, todas as cidades apresentam 
percentual satisfatório com médias acima de 90%. Destaque apenas para a Cidade 
Estrutural com percentual inferior à média das demais áreas, com 63,3%. Considerando 
ser uma área com sérios problemas em relação à segurança pública é um ponto frágil 
que colabora para o sentimento de insegurança da população.  

Sobre ruas próximas arborizadas é possível observar fortes contrastes quando se 
observa que as regiões do Park Way e SIA possuem, respectivamente, 92,4% e 96,2% de 
ruas arborizadas, quanto apenas 18,2% na Estrutural. Essa característica é bastante 
comum em regiões de menor renda e com formação urbanística não previamente 
planejada, que dificulta previsões e implantação de áreas arborizadas e permeáveis 
tanto nas ruas como no interior dos lotes (Tabela 3.17). 

Tabela 3.17: Infraestrutura urbana na rua de acesso e nas proximidades dos domicílios 
na AII e na AID. 

Posição na 
Ocupação 

RA XX - 
Águas 

Claras (AII)  

RA XXIV - 
Parque 

Way (AII)  

RA X - 
Guará 
(AID)  

RA XXX - 
Vicente 

Pires (AID)  

RA XXV - 
SCIA-

Estrutural 
(AID)  

RA XXIX - 
SIA (AID)  

53.939 
domicílios 

(%) 

5.445 
domicílios 

(%) 

41.318 
domicílios 

(%) 

19.254 
domicílios 

(%) 

10.081 
domicílios 

(%) 

557 
domicílios 

(%) 

Calçada da rua 
principal tem meio 

fio 

95,0 65,6 90,0 64,8 50,6 83,6 

Existência de 
entulho nas 

proximidades 

74,4 11,9 22,8 22,7 46,4 - 

Rua de aceso 
principal 

asfaltada/paviment
ada 

98,0 93,1 97,2 80,4 55,7 100,0 

Rua de acesso 
principal com rede 

pluvial 

84,3 55,7 89,5 41,2 36,8 99,7 

Rua de acesso 
principal iluminada 

96,3 94,8 90,0 90,8 63,6 93,3 

Rua de acesso 
principal tem 

calçada 

96,3 68,1 93,1 80,4 53,3 98,8 

Rua próximas 
arborizadas 

65,1 92,4 75,2 43,6 18,2 96,2 
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Posição na 
Ocupação 

RA XX - 
Águas 

Claras (AII)  

RA XXIV - 
Parque 

Way (AII)  

RA X - 
Guará 
(AID)  

RA XXX - 
Vicente 

Pires (AID)  

RA XXV - 
SCIA-

Estrutural 
(AID)  

RA XXIX - 
SIA (AID)  

53.939 
domicílios 

(%) 

5.445 
domicílios 

(%) 

41.318 
domicílios 

(%) 

19.254 
domicílios 

(%) 

10.081 
domicílios 

(%) 

557 
domicílios 

(%) 

Ruas próximas 
alagas quando 

chove 

25,0 15,6 23,9 51,2 61,4 - 

Ruas próximas 
esburacadas 

21,0 18,6 31,1 58,9 55,7 34,9 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios: PDAD 2018. 

Em relação a ciclovias, apesar de o Distrito Federal apresentar a maior malha cicloviária 
do Brasil segundo dados do governo, no geral, é possível observar que existe um 
desequilíbrio na existência desta estrutura, assim como uma precária condição de 
ligação e continuidade entre regiões que utilizam essas vias. Águas Claras é a região de 
maior percentual de ciclovias com 73,6%. As regiões do Park Way (59,3%) e Guará 
(49,8%) seguem com percentual elevado quando comparadas com Vicente Pires 
(15,9%), Estrutural (18,2%) e SIA que, apesar de não apresentar este dado na PDAD de 
2018, segundo atualizações no site do Governo do Distrito federal, atualmente foram 
implantadas ciclovias nesta região em continuidade e conexão com as ciclovias do Guará 
( 

Tabela 3.18). 

Considerando dados sobre a ambiência na AII e na AID destaca-se o elevado percentual 
de entulhos nas regiões de Águas Claras (74,4%) e Cidade Estrutural com 46,4%. Quanto 
à condição ambiental urbana e de lazer das cidades em questão, sob a perspectiva da 
ambiência (qualidade do espaço que envolve as pessoas no meio em que vivem), vale 
destacar a relação de desigualdades e carências de equipamentos em áreas de grande 
demanda como a Estrutural e Vicente Pires, que se encontra com os piores percentuais 
em existência de Parques e Jardins (19,3%), Pontos de Encontro Comunitários - PEC  
(23,3%) e quadras esportivas com 16,4%. Já a região de Águas Claras apresenta 
percentuais bem mais elevados com Parques e Jardins em 81,6%, Pontos de Encontros 
Comunitários com 71,0% e quadras poliesportivas com 73,0% ( 

Tabela 3.18). 

Tabela 3.18: Infraestrutura urbana na rua de acesso e nas proximidades dos domicílios 
nas AII e AID. 

Posição na 
Ocupação 

RA XX - 
Águas 

Claras (AII)  

RA XXIV - 
Parque Way 

(AII)  

RA X - 
Guará (AID)  

RA XXX - 
Vicente Pires 

(AID)  

RA XXV - 
SCIA-

Estrutural 
(AID)  

RA XXIX - SIA 
(AID)  
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53.939 
domicílios 

(%) 

5.445 
domicílios 

(%) 

41.318 
domicílios 

(%) 

19.254 
domicílios 

(%) 

10.081 
domicílios 

(%) 

557 
domicílios 

(%) 

Parques ou 
jardins 

81,6 46,3 72,7 19,3 22,3 71,7 

Ponto de 
Encontro 

Comunitário 
(PEC) 

71,0 57,9 73,9 23,3 39,4 41,9 

Quadras 
esportivas 

73,0 29,1 75,1 16,4 37,4 73,0 

Ciclovia ou 
ciclo faixa 

73,6 59,3 49,8 15,9 18,2 - 

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios: PDAD 2018. 

3.5.1 Equipamentos públicos  

3.5.1.1 Saúde 

De acordo com dados do Anuário Estatístico do Distrito Federal de 2019 e pesquisas 
realizadas no site oficial de instituições públicas de saúde, apenas o Guará (AID) possui 
1 unidade hospitalar para atendimento e 1 unidade de Centro de Atenção Psicossocial  
CAPs, em relação às demais áreas de influência. Sobre o quantitativo de Unidades 
Básicas de Saúde levantadas, o Guará se destaca com 5 unidades, seguido de Águas 
Claras e Cidade Estrutural com 2 unidades e com Vicente Pires, Park Way e SIA com 
apenas 1 unidade em cada região administrativa. Nenhumas das regiões aqui 
mencionadas possuem Unidade de Pronto Atendimento – UPA (Tabela 3.19). 

Tabela 3.19: Unidades de Saúde nas AII e AID. 

Unidades de Saúde 
2018/2019 

Regiões Administrativas 

Distrito 
Federal 

RA XX - 
Águas 
Claras 
(AII) 

RA XXIV - 
Parque 

Way (AII) 

RA X - 
Guará 
(AID) 

RA XXX - 
Vicente 

Pires (AID) 

RA XXV - 
SCIA-

Estrutural 
(AID) 

RA XXIX - SIA 
(AID) 

Hospitais 16 - - 1 - - - 

Unidades Básica de 
saúde 

3 2 1 5 1 2 1 

Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPs 

15 - - 1 - - - 

Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA 

4 - - - - - - 
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Fonte: Secretaria de Estado de Saúde – Subsecretaria de Planejamento e Política de 
Saúde – SUPLAN – Núcleo de Documentação e Informação – Relatório Estatístico – 
Anuário Estatístico 2019. 

3.5.1.2 Segurança 

Quanto às unidades de Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, o Guará novamente 
aponta maior quantidade de estruturas físicas destas instituições com 1 delegacia 
(PCDF), 2 grupamentos de Bombeiros e 3 batalhões da Polícia Militar e Comando de 
Policiamento Regional (PMDF). Em relação às demais áreas de influência, apenas 
Vicente Pires e SIA possuem uma delegacia em cada região. Sobre as demais unidades 
de segurança, Águas Claras e SIA apresentam 1 unidade de Grupamento de Bombeiros 
Militar. Já a existência dos Batalhões da Polícia Militar, Águas Claras apresenta 3 
unidades, Cidade Estrutural com apenas 1 unidade, sendo que Park Way, Vicente Pires 
e SIA não apresentam existência dessas unidades (Tabela 3.20). 

Tabela 3.20: Unidades de Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros nas AII e AID. 

Unidades 
Distrito 
Federal 

RA XX   
Águas 
Claras 
(AII) 

RA XXIV 
Pak Way 

(AII) 

RA X 
Guará 
(AID) 

RA XXX - 
Vicente 

Pires 
(AID) 

RA XXV   
SCIA-

Estrutural 
(AID) 

RA XXIX 
SIA (AID) 

Delegacias 
Circunscricionais - 

PCDF 
31 - - 1 1 - 1 

Grupamento de 
Bombeiros Militar 

29 1 - 2 - - 1 

Batalhões da 
Polícia Militar e 

Comando de 
Policiamento 

Regional- PMDF 

39 3 - 3 - 1 - 

Fonte: Polícia Civil do Distrito Federal. Disponível em: <https://www.pcdf.df.gov.br/unidades-policiais/policia-circunscricional> 
acesso em janeiro de 2022>; Site Governo do Distrito Federal. Disponível em: < https://www.df.gov.br/enderecos-e-telefones-dos-
batalhoes-da-pm/#como-ter-acesso>; Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Disponível em: < 
https://www.cbm.df.gov.br/> acesso em janeiro de 2022. 

3.5.1.3 Instituições de ensino 

A tabela sobre unidades de escolas públicas na AID e na AII mostra ausência de 
uniformidade na distribuição de unidades de ensino. O Guará é a região de maior 
concentração geral desses equipamentos, sendo a única que possui 1 unidade de jardim 
de infância, 7 unidades de Escola Classe, 6 de Centro de Ensino Fundamental, 3 Centros 
Educacionais, 1 centro de Ensino Médio, 1 Centro Interescolar de Línguas e 1 Centro de 
Educação Profissional. Mesmo sendo áreas próximas, entende-se que existe a 
necessidade de melhor distribuição de unidades de apoio e ensino principalmente em 
localidades de alta demanda em razão da vulnerabilidade social das famílias. A 
Estrutural, por exemplo, segundo dados do Governo do Distrito Federal, tem forte 

Produto de Consultoria - EIA Capítulo 5 (82475686)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 34

https://www.pcdf.df.gov.br/unidades-policiais/policia-circunscricional
https://www.df.gov.br/enderecos-e-telefones-dos-batalhoes-da-pm/#como-ter-acesso
https://www.df.gov.br/enderecos-e-telefones-dos-batalhoes-da-pm/#como-ter-acesso
https://www.cbm.df.gov.br/


 

 
 

Página 33 

demanda reprimida por creches e que emergencialmente trabalha com instituições 
parceiras da Secretaria de Educação para minimizar a condição (Tabela 3.21). 

Cabe destacar a região do Park Way com inexistência de instituições de ensino público, 
Vicente Pires com apenas 2 unidades de Escola Classe e o SIA com 1 unidade desta 
mesma tipologia, segundo dados da Secretaria de Estado de Educação, no site do 
Governo do Distrito Federal. Águas Claras também se integra ao grupo dessas regiões 
com poucas unidades de instituições de ensino público, com 1 unidade de Centro de 
Atenção Integral à Criança, 1 unidade de Ensino Fundamental e 1 unidade de Centro de 
Educação Profissional (Tabela 3.21). 

Tabela 3.21: Unidades de Escolas Públicas nas AII e AID. 

Unidades 
RA XX - 
Águas 

Claras (AII) 

RA XXIV - 
Parque 

Way (AII)  

RA X - 
Guará 
(AID)  

RA XXX - 
Vicente 

Pires (AID)  

RA XXV - 
SCIA-

Estrutural 
(AID)  

RA XXIX - 
SIA (AID)  

Jardim de Infância - - 1 - - - 

Centro de Educação 
Infantil 

1 - - - 1 - 

Centro de Atenção 
Integral à Criança (CAIC) 

1 - - - - - 

Escola Classe - - 7 2 2 1 

Centro de Ensino 
Fundamental 

1 - 6 - 2 - 

Centro Educacional - - 3 - 1 - 

Centro de Ensino Médio - - 1 - - - 

Centro Interescolar de 
Línguas 

- - 1 - - - 

Centro de Educação 
Profissional 

1 - 1 - - - 

Instituições Parceiras. - - - - - - 

Fonte: Secretaria de Estado de Educação – Escolas Públicas. Disponível em < https://www.educacao.df.gov.br/escolas/> acessado 
em janeiro de 2022. 

3.5.1.4 Serviços e equipamentos públicos disponíveis para lazer, cultura e esportes 

Da AID da região do Jóquei Clube, o Guará é uma das RA’s no DF que, nos últimos anos, 
recebeu muitos investimentos na área de cultura, esporte e lazer por parte do governo 
local. Isto se deu em razão do crescimento populacional dado ao aumento de ofertas 
habitacionais pelo mercado imobiliário. Tudo isso favoreceu em alterações no perfil de 
renda local, bem como na supervalorização dos preços dos imóveis. Ao mesmo tempo, 
por ser uma das poucas RA’s criadas nas proximidades do Plano Piloto (12km), a 
mobilidade social rapidamente aconteceu. De um conjunto habitacional para população 
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trabalhadora, externa ao Plano Piloto, se tornou uma cidade cobiçada e está entre as 
faixas de renda média e alta do DF. 

Até um tempo atrás, a cidade tinha um carácter essencialmente residencial, com 
comércios e serviços de atendimentos mais locais. Uma típica cidade dormitório. O 
crescimento populacional e aumento na faixa de renda, atraiu para a região ofertas de 
serviços, bares, restaurantes, academias ao ar livre, quadras poliesportivas, revitalização 
de praças e espaços culturais locais nas proximidades da Feira do Guará. O parque 
Ecológico Ezechias Heringer, mais conhecido como Parque do Guará, hoje dispõe de boa 
infraestrutura física, apoio e atendimento ao público (bebedouros, banheiros etc.), com 
espaços para práticas de esporte, lazer e educação ambiental para todas as faixas 
etárias.  Um pouco distante das áreas residenciais, mas dentro dos limites da RA estão 
situadas estruturas de maior porte como hipermercados e shopping center, cinemas e 
outras atividades. 

Ainda em relação à AID, o SIA possui poucas opções de entretenimento, lazer e cultura, 
muito em razão das caraterísticas originais da área com predomínio de atividades 
voltadas para empresas, indústrias e abastecimento do Distrito Federal. O local tem 
passado por modificações e o pequeno núcleo residencial existente, formado por 
parcelamentos irregulares, fruto de regularização, não dispõe de muitos serviços no 
quesito lazer e cultura. É preciso sair do local para tanto. 

Vicente Pires, embora seja uma cidade da AID praticamente toda ocupada por 
parcelamentos residenciais e tenha comércio, a ausência de um desenho urbanístico 
prévio, com reserva de espaços público, tornou essa cidade uma área de baixíssimas 
opções voltadas ao lazer, cultura e esporte. Recentemente, a região recebeu estruturas 
pontuais e improvisadas na tentativa de ofertar melhores condições para população, 
porém ainda não se considera um atributo positivo e satisfatório para o local e nem para 
suas áreas lindeiras.  

A Cidade Estrutural, assim como Vicente Pires é, também, resultado de expansão urbana 
sem desenho urbanístico prévio e ainda hoje enfrenta problemas com oferta de 
equipamentos públicos voltados ao lazer. Recebeu praças e uma área de centralidade 
com o projeto de readequação urbanística, alguns com PECs – Pontos de Encontro 
Comunitário, uma Vila Olímpica e um campo de futebol com grama sintética. A cidade 
tinha como delimitação, com plano de manejo realizado, duas Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico – ARIE do Córrego do Valo e a ARIE da Estrutural. Está última faz 
limite da cerca do Parque Nacional, importante como zona de proteção deste. Santa 
Luzia, uma comunidade que ocupava a área da ARIE da Estrutural, cresceu tanto que 
tomou praticamente todo o espaço dessa reserva sustentável.  

Dentro da Área de Influência Indireta - AII, Águas Claras é a região com melhores 
condições consolidadas para esporte, lazer e cultura. Possui o Parque de Águas Claras 
como estrutura de grande porte. Atrai pessoas de várias regiões próximas, como Park 
Way, Vicente Pires e Arniqueira, mas vale destacar o uso massivo pela população 
residente. Além disso, é uma cidade com boa oferta e opções na área gastronômica com 
presença de bares e restaurantes distribuídos por toda cidade. A paisagem de Águas 
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Claras é conhecida pela alta densidade e predominância de edifícios, o que leva os 
moradores a reivindicarem melhores condições nos espaços públicos livres de pequeno 
e médio porte, por exemplo, praças. Já o Park Way é uma região de pouquíssimas 
opções para lazer e entretenimento local, quando se considera os limites externos aos 
condomínios particulares. 

Além do exposto, em termos de áreas de interesse turísticos, não há muitos atrativos 
implantados nas AII e AID. A feira do Guará costuma ser um local que atrai pessoas de 
outras RA’s. Uma possibilidade de turismo urbano seria conhecer a cidade mais com 
edificações de maior gabarito no Distrito Federal, Águas Claras (AII), onde os nomes das 
ruas e a disposição da malha viária, cheia de cruzamentos, são completamente 
diferentes de qualquer projeto urbanístico já realizado no DF.  

Em termos de paisagem, a área do Jóquei está em um ponto altimétrico e de relevo 
privilegiados. A superfície geral é relativamente plana, de onde é possível observar áreas 
de cotas mais baixas ao redor, incluindo todas as cidades da AID e AII.  

3.5.1.5 Deslocamento e mobilidade  

A área do Setor Habitacional Jóquei Clube (SHJC) está envolto à uma malha viária 
constituída. Isto se deve a todo o processo de urbanização à sua volta. Como exposto 
no tratamento da dinâmica urbana e populacional desse estudo (logo no início), duas 
rodovias muito importantes estão paralelas à área – a DF 095, Estrada Parque 
Ceilândia/EPCL ou simplesmente Via Estrutural e a DF 085, Estrada Parque Taguatinga o 
ou via EPTG.  

As vias EPTG e Estrutural têm trânsito intenso e, não raro, extensos congestionamentos. 
De acordo com a Agência Brasília, órgão do GDF que divulga informações de interesse 
público, revelou em 18/08/2020, que trafegam pela EPTG e a Estrutural, diariamente, 
aproximadamente 120 mil veículos.  

Uma variada quantidade de linhas de ônibus passa pelas rodovias EPTG e Estrutural 
devido às cidades com as quais estão interligadas. Na EPTG essas conexões são bem 
maiores. Em ambas, há corredor exclusivo para ônibus e passarelas, algumas dessas dão 
acesso direto à área do Jóquei. 

Presentes nas fronteiras com a área, já existem vias estruturadas e duplicadas. Entre o 
SHJC e o Vicente Pires está a Estrada Parque Vale – EPVL. Esta via foi duplicada há alguns 
anos, faz parte das soluções na malha viária e ligação direta da Via Estrutural com à EPTG 
e desta para outras localidades, como Guará, Águas Clara, Park Way, Taguatinga, Plano 
Piloto, etc. A via tem pontos de ônibus ao longo do trecho e ciclovia.  

Outra via é a do Setor de Transporte Rodoviário e Cargas (STRC) Trecho 2, que liga Setor 
de Indústria a EPTG nessa região, bem como ao Setor Habitacional Lúcio Costa. Tem uma 
ciclovia recém implantada passando ao logo da margem direita, sentido SIA Trecho 3. 
Esse trecho passou por reestruturação recente (Figura 3.8).  
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Figura 3.8: Principais eixos rodoviários que servem ao empreendimento. Fonte: Google 
Earth, 2022.  

3.6 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA. 

A Área Diretamente Afetada – ADA é onde está prevista a implantação do Setor 
Habitacional Jóquei Clube – SHJC. Nesta parte do diagnóstico, do ponto de vista 
socioambiental, foram levantadas situação específica desta área como: a) os tipos de 
uso e ocupação do solo; b) que tipos de impacto estão presentes ou que podem vir a 
ocorrer com a implantação do empreendimento - interna e externa a sua poligonal 
(Figura 3.9).  
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Figura 3.9: Área de Diretamente Afetada – localização do Setor Habitacional Jóquei 
Clube (Fonte: Terracap – Projeto Básico – EIA/RIMA SHJC, fev/2021. 

3.6.1 Considerações sobre o método de abordagem e levantamento dos dados 
primários 

A área destinada ao SHJC não é inteiramente livre. Há pessoas vivendo no local com seus 
familiares, por pelo menos 50 anos. É possível fazer dois tipos de distinções quanto as 
construções existentes na área do Jóquei e compreender os motivos das suas 
implantações.  

a) Primeira situação  

Construções remanescentes do antigo Jóquei Clube de Brasília no seguinte contexto:  

• A Vila Hípica ou Vila do Jóquei, onde residem trabalhadores, jóqueis e ex-
jóqueis remanescentes do Clube. A área está cercada, mas a entrada é 
livre (Figura 3.10); 

• Um prédio onde funcionava a administração e as arquibancadas (Figura 
3.11); 

• Um espaço que sediava o hospital veterinário para os cavalos (Figura 
3.12); 

• Local em que ficaram animais em quarentena. 
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Foto 3.1: Vila Hípica do Jóquei. Parte da área onde ficam baias de cavalos e domicílios 
dos trabalhadores remanescentes do Jóquei Clube. 

 

Foto 3.2: Área da administração do Jóquei clube ao centro e à esquerda na imagem, 
local onde funcionava o hospital veterinário.  

b) Segunda situação 

Construções recentes:   

• Espaço cercado, com funções pouco definidas, com moradores, voltado 
para a EPTG (Figura 3.12); 
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• Espaços ocupados por comércios de plantas e lanchonete, voltados à 
EPTG; 

• Construções improvisadas, cercadas ou não, possivelmente ocupadas por 
posseiros (Figura 3.13).  

 

Foto 3.3: Área demarcada cercada com funções não claras e, pelo menos, dois espaços 
caracterizados como moradia. Do lado externo, no canto direito, ocupação recente. 

 

Foto 3.4: Área ocupada com diversas edificações e funções, sem delimitações claras. 

Frente a esta breve caracterização, segue a exposição do método de levantamento das 
informações primárias, as quais envolveram:  
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− Visitas a campo para reconhecimento das características socioespaciais e 
percepção das formas de uso e ocupação do solo, com detecção dos tipos de 
serviços, equipamentos públicos e infraestrutura presentes.  

− Aplicação de questionários junto à moradores da área. O intuito foi obter 
informações acerca das condições gerais de vida da população, inclusive sobre 
como entendem a futura construção do loteamento. Ainda, foi realizada 
entrevista com a associação de moradores da Vila do Jóquei.  

− Em todas as ocasiões de visitação a campo foram realizados registros 
fotográficos para uso no diagnóstico.  

A primeira visita em 29/11/202, para reconhecimento. Na ocasião se fez o levantamento 
das ocupações existentes, dos acessos e das localidades fronteiriças – AID. No dia 
26/12/2021 foi realizada uma bateria de entrevistas com questionários 
semiestruturados (anexo). No dia 03/01/2022, ocorreu mais uma visita para aplicação 
de questionário. No dia 22/01/2022 foi realizada entrevista com integrantes da 
associação de moradores da Vila do Jóquei.  

Os questionários foram aplicados exclusivamente na ADA, na mencionada Vila do Jóquei 
e em ocupações existentes na área. 

Um ponto frágil nesse processo foi a detecção do número exato de habitantes e de 
domicílio, especificamente na Vila dos trabalhadores remanescentes do Jóquei Clube. 
Outro ponto, foi a presença dos moradores para as entrevistas. Mesmo realizadas em 
dias distintos, havia pessoas trabalhando e outras, alegando indisponibilidade de tempo, 
onde não quiseram participar do levantamento.  

A Vila dos trabalhadores remanescentes do Jóquei, de acordo com a associação de 
moradores, tem entre 40/44 domicílios, com média de três pessoas compondo a família. 
Pela PDAD 2018, é mais ou menos essa a média de moradores por domicílio no DF. Desta 
forma, especificamente na Vila, estima-se entre 132 e 142 pessoas. Há lotes com mais 
de uma família e outros, em menor quantidade, com apenas uma pessoa. Nesta Vila, 
pessoas de 18 lotes se prontificaram a participar das entrevistas, perfazendo um 
percentual de 40,9% do total máximo de lotes (44). Fora da Vila há, pelo menos, sete 
“lotes” e cinco desses foram entrevistados, portanto, 71,4%. No total foram realizadas 
23 entrevistas no universo de 51 residências, correspondendo a 45,1% de domicílios 
entrevistados (Tabela 3.22). 

Tabela 3.22: Lotes e percentuais parciais e totais pesquisados na ADA  

Locais, entro da área do SHJC, nº de entrevistas e percentuais 

Bairros Total de lotes 
Nº de domicílios 

entrevistados 
Percentual pelo Nº de 

lotes existentes 

1 – Vila dos trabalhadores 
remanescentes do JCB 

44* 18 40,9% 
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Locais, entro da área do SHJC, nº de entrevistas e percentuais 

2 – Área externa a Vila dos 
Trabalhadores do JCB 

07 05 71,4% 

Total 51 23 45,1% 

*Número aproximado, entre 40/44 lotes. Optou-se por considerar o número máximo 
declarado. 

Para as entrevistas, trabalhou-se com um questionário semiestruturado com 39 
perguntas distribuídas em nove grandes temas. Haviam perguntas com apenas uma 
variável a ser respondida e outras com mais. Os entrevistados tinham a liberdade de 
responderem ou não, bem como justificá-las. A abordagem foi realizada sempre com 
maiores de 18 anos.  

As entrevistas não tiveram caráter censitário, mas uma amostra quantitativa e 
qualitativa das condições de vida e necessidades dos moradores na área do Jóquei. 
Houve alternância de lotes e ruas para obter diversidades nas respostas. Os temas gerais 
são os títulos da apresentação dos resultados primários, conforme segue: 

I – Identificação do entrevistado e da situação familiar 
(sexo, faixa etária, escolaridade, cor/raça, atividade 
remunerada, renda mensal individual e familiar; número 
de pessoas que vivem com a renda); 

II – Características da residência e motivos para morar na 
área (tempo de residência, número de pessoas e número 
de famílias que vivem no lote, metragem do terreno, 
metragem da residência, tipologia da residência, se morou 
em outro local antes de morar na área, como avalia morar 
no local, o motivo que levou a morar ali;  

III – Infraestrutura e equipamentos públicos e privados 
utilizados no local (quem fornece energia; se possui 
telefone e tipo; se tem internet e qual empresa provedora 
de internet e telefônica; proveniência da água potável 
consumida; despejo de efluentes; destino do lixo; qual 
rende de saúde utiliza e onde fazem uso desse serviço; 

VI – Deslocamentos (forma de descolamento para sair da 
área; local onde trabalha; como se desloca até o trabalho; 
onde é a escola daqueles que são estudantes: como se 
deslocam até a escola; local onde fazem compras); 

V – Condições ambientais (problemas enfrentados na 
área);  

VI –Associação comunitária (se há e se participam ou não, 
e consideram importante);  
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VII – Saída do local (conhecimento do projeto para o SHJB; 
possibilidade de remoção dentro do DF; desejo de 
permanecer no local e motivos). 

Na sequência são apresentados os resultados.  

3.6.1.1 Identificação do entrevistado e da situação familiar 

3.6.1.2 Perfil dos entrevistados 

Dos 23 domicílios entrevistados, 65% das abordagens se deram com pessoas do sexo 
masculino e 35% feminino. Nas ruas do local era perceptível um número maior de 
homens circulado, que de mulheres (Figura 3.10).  

 

Figura 3.10: Perfil do entrevistado segundo o sexo. 

No quesito faixa de etária, dos 23 entrevistados, 39% têm entre 40 e 50 anos, seguidos 
de 22% entre 60-70 anos e, por último, aqueles entre 30 e 40 anos (Figura 3.11).  
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Figura 3.11: - Perfil etário dos entrevistados. 

Em relação ao nível de escolaridade entre os entrevistados, predomina o ensino 
fundamental incompleto, 57%. Apenas 13% têm ensino médio completo e 9% têm nível 
superior completo. Há, ainda, um grupo pequeno sem instrução. De modo geral, o nível 
de escolaridade entre os entrevistados é baixo (Figura 3.12).  

 

Figura 3.12: Perfil de escolaridade dos entrevistados. 

3.6.1.3 Emprego e renda familiar e per capta 

Dentre os entrevistados, 35% são empregados e 48% são autônomos. Muitos desses 
autônomos trabalham cuidado de cavalos e residem na Vila do Jóquei. Dentre os que 
são autônomos fora da área do jóquei, há caseiros e catadores de materiais para 
reciclagem. Ainda há os percentuais de 13% que se declararam desempregados e de 4% 
que são do lar.  
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O perfil de renda per capta entre os entrevistados é baixo. Somam 48% aqueles que 
declararam receber de um a menos de um s/m. Apenas 4% têm renda entre 6 e 8 s/m e 
ainda os que se declaram sem renda, 9%. Essa condição econômica tem correlação com 
os baixos níveis de escolaridades revelados pelos moradores, internos e externos a Vila 
do Jóquei (Figura 3.13).  

 

Figura 3.13:  Perfil da renda per capta mensal. 

A renda domiciliar mensal associada com a per capta revelam as condições econômicas 
entre os moradores. Com apenas uma ou no máximo duas pessoas trabalhando na 
família, 52% têm renda familiar mensal de um a menos de um s/m. Entre aqueles que 
declararam ter renda familiar de 1-2 s/m, subiu apenas quatros números se comparados 
com a renda per capta (Figura 3.14).  
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Figura 3.14:  Perfil da renda familiar mensal. 

Os entrevistados afirmaram que a renda domiciliar ou per capta, sustenta entre uma e 
sete pessoas. De todo modo, a concentração se deu em 30%, com três pessoas vivendo 
da renda. Outros 26% declararam que apenas uma pessoa é mantida com a renda e 17% 
declararam que 5 pessoas viviam com a renda familiar e/ou per capta (Figura 3.15).  

 

Figura 3.15: Número de pessoas que vivem com a renda domiciliar e/ou per capta 
declarada. 

A presença de crianças e adolescentes em idade escolar é de 61% no total de domicílios 
entrevistados. Desse percentual, entre 0-13 anos, cinco famílias têm apenas uma 
criança, duas famílias têm duas e cinco famílias têm três crianças. A presença de 
adolescentes entre 14-18 é de apenas uma em oito dos domicílios entrevistados. De 
modo geral, não é uma área com muitas crianças, mas sim de jovens, adultos e idosos.  
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3.6.1.4 Características do domicílio  

Os entrevistados foram questionados acerca do tempo em que vivem no domicílio. A 
soma das faixas de tempo de residência no domicílio permite melhor percepção do 
resultado. Assim, com menos de um ano, estão 13% dos entrevistados. Entre 1-5 anos 
também são 13%. Entre 10 e 15 anos somam 8% dos entrevistados. Entre 16 a 20 anos 
são 22%. Entre 26 a 36 anos são 26% e com 36 e mais de 50 anos também são 26%.  
Nessa condição variável, especialmente dentro da Vila Hípica ou Vila do Jóquei, estão os 
entrevistados que responderam estar na área entre 20 a mais de 50 anos. Estes números 
revelam, na maioria dos casos,  exatamente o tempo de vida dos entrevistados. Muitos 
são filhos de trabalhadores pioneiros do ex-Jóquei Clube de Brasília. Os mais recentes, 
no geral, estão fora da Vila do Jóquei (Figura 3.16).  

 

Figura 3.16: Tempo de residência no domicílio.  

Moram no mesmo domicílio, de acordo com os entrevistados, em 30% dos casos, de 
quatro a cinco pessoas. Outros 21% declararam quem têm de 2 a 3 e de 3 a 6 pessoas. 
Com 6 a 7 são 17%. Somados, 68% dos domicílios estão ocupados com 2 a 7 pessoas. 
Em outros 30% apenas uma pessoa vive no domicílio e nestes casos específicos, 
envolvem pessoas da Vila do Jóquei, moradores das chamadas casas dos solteiros. Fora 
da área do Jóquei, um senhor é caseiro em um domicílio que denominam de chácara. O 
suposto proprietário não vive no local. Fora este, se viu moradias com mais de quatro 
pessoas (Figura 3.17).  
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Figura 3.17: Número de pessoas por domicílio. 

Quanto ao número de famílias que vivem no domicílio, 52% declararam apenas uma 
família. Outros 43% declararam 2 famílias e 4% afirmam que vivem 3 pessoas no lote. 
Em um mesmo lote, há mais de uma edificação, de pequeno porte, em que vivem estas 
pessoas. Na Vila do Jóquei, grande parte dos domicílios residem pessoas com relações 
de parentesco (filhos, sobrinhos, netos).  

Foi realizando questionamento acerca da metragem do terreno em que o domicílio está 
edificado. Do total, 39% não sabem ou não souberam responder. Outros 17% definiram 
o tamanho do lote como tendo mais ou menos 1000 m² e 13% 100 m². Os demais 
colocaram respostas variadas. O caseiro da chácara externa à Vila do Jóquei apontou 
cerca de 52.000 m², até moradias improvisadas apontadas como tendo 30 m². Sobre a 
metragem do domicílio construído no terreno, não souberam responder.  

O tipo de construção do domicílio, em 91% é de alvenaria e 9% de madeira ou 
improvisadas. Do total, 65% são cercadas por muros e 35% são abertas ou tem uma 
cerca vazada (Foto 3.5). 
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Foto 3.5: Construção improvisada, externa a Vila Hípica, onde vivem catadores de lixo. 

Questionados, os entrevistados, se já tinham residido em alguma outra região 
administrativa do DF, 65% afirmaram que sim e citaram locais como Samambaia, 
Planaltina (zona rural), Vicente Pires (quando era zona rural), Recanto das Emas, Cidade 
Estrutural, Guará, Ceilândia, Taguatinga e Asa Sul. Outros 35% nunca viveram em outro 
lugar se não ali. Alguns dos que declararam ter vindo de Taguatinga, Recanto das Emas, 
Samambaia e Cidade Estrutural são pessoas bem recentes na área do Jóquei – boa parte 
externas a Vila. Alguns desses últimos nem residem ali, apenas trabalham, como um 
caseiro em área definida, pelo entrevistado, como chácara.  

Quanto às motivações que os levam a estar na área do Jóquei, 59% declararam motivo 
de trabalho. Outros 13% declararam que estão ali para sair do aluguel, os quais estão na 
área do Jóquei, mas fora da Vila (Figura 3.18).  
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Figura 3.18: Motivo que o levou a morar no local. 

No geral, as pessoas declararam gostar da área do Jóquei. Do total, 57% declaram ser 
ótimo viver no local e 43% consideram bom (Figura 3.19).  

 

Figura 3.19: Avaliação sobre viver no local. 

3.6.1.5 Infraestrutura  

No quesito infraestrutura, os entrevistados foram questionados sobre recursos básicos 
disponíveis, importantes para viver com alguma qualidade em suas moradias. Todas 
estas perguntas fazem parte da percepção socioambiental local.  
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A energia elétrica é recebida no domicílio de 87% do total de entrevistados. Todos esses 
estão na Vila do Jóquei e nos três domicílios externos à Vila, mas remanescentes à época 
do Jóquei Clube de Brasília. Fora das áreas ligadas ao antigo Jóquei Clube de Brasília, 9% 
declararam ter ligações clandestina (Figura 3.20).  

 

Figura 3.20: Domicílios com energia. 

A água portável utilizada na Vila do Jóquei vem de posso artesiano, corresponde há 
maior parte das respostas dadas: 74%. Fora desta área, as ligações são irregulares, ou 
seja, fazem a ligação direta da rede da Caesb para os domicílios. Neste último caso, 
restringe-se a domicílios construídos em anos mais recentes e sem ligação com as 
funções do antigo Jóquei Clube (Figura 3.21).  

 

Figura 3.21: Fornecimento de Água Potável. 
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Por sua vez, o despejo de efluentes é feito de forma rudimentar em 57% dos domicílios 
entrevistados, conforme declarado. Fossas sépticas existem em 39% dos domicílios 
(Figura 3.22).  

 

Figura 3.22: Forma de despejo de efluentes. 

O serviço de limpeza urbana do DF, SLU, não tem nenhum tipo de ação na área. Entre 
os domiciliados, 78% declararam queimar o lixo produzido. Apenas 13% afirmam jogar 
em terreno baldio, não indicando exatamente onde, e teve quem informasse recolher e 
levar para contêineres fora da área (Figura 3.23).   

 

Figura 3.23: Destino do lixo produzido nas residências. 
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entrevistados, esse lixo vem de fora da área do Jóquei. Ao mesmo tempo, informaram 
que jamais tiveram serviço de coleta pública disponível (Foto 3.6).  

 

Foto 3.6: Imagens com uma das diferentes áreas de deposição de lixo e entulho na área 
do Jóquei.  

Quanto ao tipo de telefonia disponível e operadora, a maioria utiliza telefone móvel. 
Uma única pessoa declarou que utiliza os dois. Questionados sobre a operadora que 
fornece o serviço, 30% a Vivo; 26% a Oi, 13% outras e 22% não souberam responder ou 
não responderam (Figura 3.24).  

 

Figura 3.24: Operadora que fornece o serviço de telefonia. 

Dos domicílios entrevistados, 48% estão ligados a rede mundial de computadores, mas 
a maioria, 52%, não. Para esses que têm o serviço, o fornecimento é realizado via rádio, 
segundo as informações (Figura 3.25).  
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Figura 3.25: Domicílios com Internet. 

Foram questionados sobre o tipo de serviço de saúde acessado, se na rede pública ou 
privada. Entre o total de entrevistados, 92% dos domicílios visitados declararam fazer 
uso da rede pública. Apenas 8% vão a rede privada. Os recursos econômicos disponíveis 
são baixos e grande parte dos declarantes afirmaram não ter vínculo empregatício que 
lhe favoreçam com planos de saúde (Figura 3.26). 

 

Figura 3.26: Tipo de rede de serviços de saúde utilizados. 

O local que os moradores da área do Jóquei recorrem para os cuidados com a saúde 
(preventivos e emergenciais) é o Guara (AID). Dentre as cidades da AID, está é a cidade 
que dispõe mais equipamentos e serviços médicos - hospital, ambulatórios, centro de 
saúde. Vicente Pires tem uma UPA, mas recém inaugurada e a Cidade Estrutural possui 
centro de saúde. 
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3.6.1.6 Deslocamentos diários 

Os deslocamentos para exercícios de diferentes atividades, fora da área do Jóquei 
(trabalho, lazer, escolas, serviços de saúde, compra de alimentos etc.) é acessado por 
transporte público, bicicleta, a pé, carro particular, carroça/cavalos. Não há exposição 
de percentuais específicos neste ponto, porque essa pergunta permitia mais de um tipo 
de resposta. De todo modo, ficou claro que os deslocamentos a pé e por transporte 
público são os predominantes.  

Dos entrevistados, 65% trabalham no mesmo local onde moram, ou seja, na Vila do 
Jóquei.  Entre os 13% que declararam trabalhar no Guará, estão catadores de material 
recicláveis (lixo), que vivem em dois pontos da área, externos à Vila do Jóquei. Há, ainda, 
12% que declararam trabalhar no Guará, no Setor Lúcio Costa e em outras cidades do 
DF. (Figura 3.27).  

 

Figura 3.27: Cidade em que o entrevistado trabalha. 

Um total de 16 domicílios declararam ter crianças e adolescentes na escola. Desse total, 
13 estudam no Guará, um na Cidade Estrutural, um no Plano Piloto e um em Taguatinga. 
O descolamento para a escola pode ocorrer a pé, de carro particular, de transporte 
público (ônibus), de transporte escolar e bicicleta. Para o trabalho o deslocamento se dá 
entre as mesma opções e formas que para a escola. 

Questionados sobre onde costumam realizar as compras de alimentos, principalmente, 
praticamente todos os entrevistados declararam que utilizam o Guará e citaram o 
Supermercado SuperCei. Alguns colocaram que, alternativamente, vão a Cidade 
Estrutural, porque consideram os preços menores.  

3.6.1.7 Condições ambientais e percepção de conflitos no local onde vivem 

Dentre os domicílios entrevistados, 61% entendem que há conflitos relativos ao local 
onde moram. O apontamento da causa é a constante ameaça de despejos. Percebem 
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essa situação como motivo de insegurança geral e medo. Os demais, 39% manifestaram-
se como não percebendo conflito algum. (Figura 3.28).  

 

Figura 3.28: Tipo de rede de serviços de saúde utilizados.  

Quanto a problemas enfrentados no local, foi solicitado ao entrevistado que citasse pelo 
menos três alternativas. As respostas foram bastante variadas: medo de remoção, falta 
de equipamentos públicos, falta de infraestrutura, falta de emprego, local isolado, 
inseguro com assaltos, ameaças de vizinhas, etc. Há quem não veja nenhum problema 
e quem não tenha respondido.  

3.6.1.8 Associação comunitária  

Dentre os domicílios entrevistados, 65% dos respondentes afirmaram participar de 
associação comunitária e 30% não. Existe apenas uma única associação comunitária que 
é formada pelos moradores da Vila Hípica do Jóquei. As pessoas externas a essa área, 
no geral, não têm qualquer ligação com eles (Figura 3.29). 

 

Figura 3.29: Participação em associação comunitária ou de moradores. 
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3.6.1.9 Saída do Local  

Do total dos entrevistados, 91% sabem dos projetos destinados à área e apenas 9% 
declaram não saber (Figura 3.30).  

 

Figura 3.30: Conhecimento para destinação da área ao SHJC. 

Foram questionados, em uma hipótese, se aceitariam ser deslocados para outra área. 
Do total dos respondentes, 87% disseram que, em tento que sair da área do Jóquei, 
gostariam de ir para outro local dentro do DF, próximo de onde estão domiciliados. 
Houve ainda quem manifestasse o desejo de ir para zona rural nas proximidades e 
continuar trabalhando com cavalos. Por último, houveram aqueles que gostariam de 
viver no SHJC, em áreas reservadas à população da Vila do Jóquei. 

Apesar de um percentual superior a 80% dos domicílios entrevistados afirmarem que 
poderiam viver em outros locais, se obrigados, 91% não demonstram interesse em sair 
da área. Gostariam de permanecer no local por motivos ligados à boa localização, em 
46% do entendimento; outros pela tranquilidade, 29% e outros por ser o local de 
trabalho, 11%. Essas foram as principais razões colocadas pelos entrevistados para 
justificar o desejo de se manterem no local. Ressalta-se que se tratava de uma questão 
que permitia mais de uma resposta pelo mesmo respondente (Figura 3.31).  
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Figura 3.31: Apontamento dos entrevistados sobre o desejo de permanecer na área. 

3.7 ENTREVISTA COM A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA HÍPICA DO JÓQUEI 
CLUBE DE BRASÍLIA. 

O termo de referência desse EIA/RIMA pede identificação e tratamento quantitativo e 
qualitativo das associações comunitárias na ADA, pautando, inclusive possíveis conflitos.  

De antemão, observa-se que, na AID, pelo levantamento realizado em campo, há pouco 
ou nenhum conhecimento sobre a existência de moradores dentro da área do Jóquei. 
Muitos, mal sabem identificar que atividade era realizada no local, além de perceberem 
um grande espaço vazio. Deste modo, não há relações diretas entre as áreas edificadas 
vizinhas e os moradores da área do Jóquei.  

Na ADA há, portanto, uma única associação de moradores, criada em 2006, denominada 
“Associação de Moradores da Vila Hípica do Jóquei Clube de Brasília”, registrada em 
cartório público e com CNPJ, presidida pelo senhor Alfredo Lopes da Silva (treinador de 
cavalos) e nenhuma outra o foi criada antes. 

O objetivo da associação é defender os interesses dos moradores da Vila Hípica, também 
chamada de Vila do Jóquei – como foi referenciada todas as vezes anteriores nesse 
diagnóstico. Buscam melhorias para a comunidade, na parte da infraestrutura, dos 
direitos relativos à dignidade do grupo que vive familiar e fraternalmente, ao longos 
décadas, tendo como interesse comum, o trabalho com cavalos.  

Em 23/01/2022 foi realizada entrevista com Agrício Pereira de Lima Filho, residente na 
área desde 1971 (ex-jóquei e treinador de cavalos), Celso de Araújo, morador desde 
1979 (tratador e treinador de cavalos) e Valmir da Silva Matos, na área desde 1985, filho 
de funcionário do antigo Jóquei, com irmãos jóqueis e cuja mãe de 81 anos de idade 
reside na área há 43 anos.  

Na entrevista foi pedido aos representantes, de forma livre, o tratamento dos seguintes 
temas: a) origem e propósito da Vila Hípica (Vila do Jóquei) do Jóquei Clube de Brasília 
e as relações de trabalho; b) mudanças ao longo do tempo; c) das ameaças de remoção; 
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d) conflitos; e) o que esperam, considerando a destinação dada a área do Jóquei. 
Seguem as colocações dos entrevistados, na mesma ordem dos temas elencados. 

3.7.1 A origem e proposito da Vila Hípica do Jóquei Clube de Brasília e as relações 
de trabalho 

Os entrevistados relataram que a área do Jóquei Clube de Brasília foi cedida a um grupo 
de sócios apreciadores de cavalos e das corridas, ainda à época da fundação de Brasília, 
por Juscelino Kubitscheck de Oliveira. O entendimento é que nesta cidade, à exemplo 
do Rio de Janeiro e outras capitais do Brasil e no mundo, tivesse um lugar reservado aos 
esportes hípicos, sobretudo competições com cavalos de corrida. 

A Vila Hípica foi criada com o fim de adestrar, treinar e adaptar os cavalos a competirem 
em hipódromos, dentro e fora de Brasília. Deste modo, pessoas como os senhores 
Alfredo, Agrício, Celso, entre outros que chegaram logo no início e os que vieram depois, 
realizavam atividades como ferreiros, tosadores, alimentadores, adestradores e etc., de 
animais especificamente voltados às corridas. Com o tempo, não só esse tipo de cavalo 
passou a ser cuidado, mas também os de estimação, adquiridos por pessoas que gostam 
desses animais e não têm área própria para deixá-los.  

O senhor Agrício apresentou documentos e jornais da época com a presença de atores, 
como Lima Duarte, visitando o hipódromo. Citou outros nomes famosos, como Chico 
Anízio e personalidades políticas como o ex-presidente da república brasileira, no 
período militar, o General João Batista de Oliveira Figueiredo, frequentador do Jóquei 
Clube.  

A Vila Hípica é o local onde ficam as baias dos cavalos, onde permaneciam durante o 
período que treinavam ou que eram adestrados, bem como onde recebiam todos os 
cuidados e preparos antes das corridas. A princípio, ficavam ali apenas os 
tratadores/treinadores. Posteriormente, foi autorizado viverem com as famílias. Aos 
jóqueis, solteiros, foi dado um espaço exclusivo, em área contigua. 

Na narrativa, apontaram todos os espaços criados no antigo Jóquei Clube, além da Vila 
Hípica, importante para as funções executadas. Citaram a administração – onde fica a 
arquibancada; a área cedida a um veterinário que manteve um espaço fixo para os 
cuidados com a saúde dos animais, próximo ao local da administração e a área edificada 
para receber os animais que ficavam em quarentena, antes de irem para as baias com 
os demais. Nesta mesma área voltada à quarentena, foi cedido espaço para a fotógrafa 
do Hipódromo.  

As condições de trabalho e da própria estrutura física da área eram consideradas muito 
boas, segundo os membros da associação. O local era muito bem cuidado pela 
administração do Clube. Os funcionários recebiam salários regularmente e viviam 
dignamente. 
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3.7.2 As mudanças ao longo do tempo 

O processo de decadência começa em fins de 1980 e decorrer dos anos de 1990. Por 
estes tempos os trabalhadores do Jóquei Clube foram deixados à deriva. Muitos sequer 
receberam os direitos. Esta condição levou a todos os que viviam na Vila do Jóquei a 
buscarem novas estratégias para subsistência, mas dentro das funções que dominavam 
- a lida com os cavalos.  

Atualmente cuidam dos equinos de pessoas que não têm um local específico para deixá-
los, cobrando pelos serviços prestados mensamente. São cavalos usados para passeios 
campestres. Entre estes, há ainda os cavalos de corrida, que participam de competições 
em Goiânia, no Rio de Janeiro, muitos deles montados pelos jóqueis que vivem na Vila.  

Comentaram que, à época do Governo Joaquim Roriz, tendo como vice Maria Abadia, 
foi lançada a proposta de um bairro residencial na área, aos moldes do bairro da Urca, 
na capital Rio de Janeiro, mantendo as funções do hipódromo de Brasília. Deste modo, 
a Vila Hípica não desapareceria e foi quando recebeu o cercamento com placa de 
cimento pré-moldado, colocado por um dos empresários da construção civil da Capital. 
A ideia não prosperou e seguiram suas vidas. 

Pouco depois, iniciaram disputas na justiça, entre Terracap e empresários. A Terracap 
queria reaver todo o terreno arrendado. Desde então, os moradores da Vila Hípica 
presenciaram toda sorte de mudança nas suas condições. 

Relatam que são testemunhas das transformações ocorridas nas rodovias EPTG e 
Estrutural, nas suas duplicações, pavimentações e ampliações, bem como de toda a 
ocupação por loteamentos em Vicente Pires e Cidade Estrutural. Terras estas que, 
segundo o relato, faziam parte da área do Jóquei.  

Afirmam que houve diversas tentativas de grilagem de terras dentro da área do Jóquei. 
Eles mesmo fizeram inúmeras denúncias ao GDF todas as vezes que tentaram ocupar a 
área. Os piquetes eram feitos durante o dia, no fim de semana e os moradores da Vila 
se reuniam para retirar os piquetes durante a noite. Entendem que foram guardiões da 
área e que agora o poder público quer expulsá-los. 

3.7.3 As ameaças de remoção 

Os líderes da Associação de Moradores da Vila Hípica descrevem a forma de convívio no 
local como pacífica e harmoniosa. Afirmam que alguns chegaram com os pais, hoje 
falecidos, e deles receberam a profissão que, por sua vez, passaram aos seus filhos. 
Contam que muitos cavalos campeões, dentro e fora do Brasil, passaram pelas suas 
mãos e foram montados por jóqueis da Vila. Portanto, este histórico de vida na área os 
fazem receber as ordens de despejo com muita aflição. Ressaltam as condições 
econômicas precárias de grande parte deles, não dispondo de recursos para aluguel e 
menos ainda para compra de um imóvel.  

A primeira ordem de despejo veio há 12 anos atrás, em 2010. Entraram na justiça com 
embargos de terceiros, mas sequer foram ouvidos. Outras vieram, mas conseguiram 
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liminar para permanecerem. A última liminar conseguida foi motivada pela pandemia 
da SAR-Covid-19, em 2020.  

Externam o sentimento de desapontamento e indignação com a forma de tratamento 
recebido por parte do governo local. Têm consciência de que a terra não é deles, mas a 
história do local e de vida não é levada em conta. Afirmam que nunca tiveram a intenção 
de grilar as terras. Ao contrário, preservaram e impediram entrada de grileiros. Ao 
mesmo tempo, são testemunhas da grilagem de terras ao redor. Todos os que estão em 
terras griladas foram legitimados, mas eles estão sendo expulsos. Percebem o 
tratamento com desigual e injusto. 

3.7.4 Os conflitos 

Os representantes da Associação Comunitária da Vila Hípica do Jóquei entendem que o 
único conflito existente é a condição enfrentada entre os moradores e o GDF.  

Desse ponto de vista, percebem que são tratados como invasores e não como uma 
comunidade pré-existente que merece ser ouvida e não simplesmente despejada.  

Reforçam a ciência de que não são os donos da terra, mas a condição socioeconômica 
presente não os favorece a serem retirados e deixados à deriva. Querem um tratamento 
em que garanta os direitos fundamentais de cada um, incluindo uma vida digna, com 
moradia e trabalho.  

Reclamam, portanto, a necessidade de diálogo com o poder público, para que possam 
chegar a um denominador comum para a comunidade da Vila do Jóquei. 

Na Vila, em si, não há conflitos, mas sim cooperação, embora pequenas intrigas possam 
existir, como em qualquer lugar.  

3.7.5 O que esperam como solução 

Há diferentes alternativas apontadas por parte de membros da associação comunitária 
no sentido de dar encaminhamento positivo ao conflito existente com as autoridades 
governamentais: 

1- Permanência no local, preservando o modo de vida que têm, dentro dos 40 mil 
metros quadrados cercados, onde se encontram; 

2- Transferência para um local nas proximidades da região da área do Jóquei, em 
espaço quantitativamente igual, 40 mil metros quadrados, preservando os laços 
comunitários constituídos; 

3- Possibilidade de reservas de unidades habitacionais no novo bairro do SHJC; em 
um dos edifícios voltados à habitação social e sem dissolução das relações de 
proximidade existente; 

4- Serem chamados a conversar e negociar cabendo, inclusive, propostas de mais 
de uma possibilidade dentre as anteriores.  
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4 PERCEPÇÃO GERAL DO LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO 
EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS OCUPADAS NA ADA. 

A área do Jóquei apresenta como principal problema a ser resolvido as ocupações ali 
presentes. Foram detectadas, pelo menos, 4 áreas de possíveis reivindicações de posse. 
Estão dispostas na Figura 18. 

A área 1 é uma área mais isolada. Em nenhuma das visitas foi possível conseguir contato 
com o morador. Afirmaram alguns entrevistados que o espaço é habitado. Está ligado 
ao antigo Jóquei por receber os cavalos que precisavam ser observados antes de se 
juntarem aos demais. O espaço já existia desde a década de 1970, com diferentes 
configurações (Figura 19).  

A Área 2 localiza-se perto da pista de corrida, e são dois espaços: o primeiro é onde está 
a antiga administração do jóquei e tem um morador no edifício de dois andares. À frente 
do edifício há uma espécie de fábrica de pré-moldados. A informação obtida é de que 
há autorização para a realização da atividade. O segundo, em área contígua, no antigo 
hospital veterinário, também há um morador e baias com cavalos. O local da 
administração remonta aos anos de 1970 e o hospital aos anos de 1980, pelo menos 
(Figura 19). 

A área 3 é a Vila Hípica, onde há desempenho de funções correlatas com o antigo Jóquei 
Clube de Brasília – cuidar de cavalos. Ao mesmo tempo, é local de residência de mais de 
40 famílias ligadas por laços consanguíneos e de amizade. Este grupo, por meio da 
associação comunitária, vem reivindicando 40 mil metros quadrados, que é o exato 
espaço delimitado e ocupado com domicílios e baias. O local existe desde o início do 
Jóquei Clube (Figura 19).  

A área 4 está ocupada por construções diversas, em que se distingue pelo menos três 
espaços: duas áreas cujos entrevistados denominaram de chácaras. Em uma delas vive 
apenas o caseiro. No terreno há várias construções improvisadas, praticamente todas 
feitas de restos de madeiras, gado, toras de madeira - espalhados e sem muita ordem. 
O outro local que chamam de chácara tem uma casa de alvenaria, sem reboco, cuja 
pessoa entrevistada disse morar duas famílias – catadores de lixo. 

Há ainda um grande terreno, contíguo à primeira chácara, totalmente fechado por 
chapas de zinco. Na área haviam caminhões, contêineres, uma fábrica de pré-moldados 
e construções aparentemente residenciais. A maior delas e mais isolada foi realizada 
entrevista. Vivem ali cinco pessoas, entre crianças e adultos, morando no local há 5 anos. 
Não foi possível conseguir maiores informações sobre quem administra esse local. A 
área 4 não existia até 2009 (Figura 4.1).  
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Figura 4.1: Áreas com reivindicação de posse. 

 

Produto de Consultoria - EIA Capítulo 5 (82475686)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 64



 

 
 

Página 63 

5 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

A Área Diretamente Afetada (ADA) é um local de boa localização e será ponto de 
articulação com diferentes cidades expostas nas análises das informações secundárias. 
A área de mais baixa renda é a Cidade Estrutural ou SCIA-Estrutural. Isto não quer dizer 
que inexista populações com rendas baixas nas demais áreas da AID.  

Recomenda-se que a mão de obra para construção do empreendimento, tanto no 
contexto urbanístico quantos das edificações, seja recrutada desse entorno, sobretudo 
da Cidade Estrutural. 

A proposta urbanística tende a aproximar a futura população da área do Plano Piloto, 
favorecendo a valorização imobiliária da AID, sobretudo, pelos incrementos de serviços, 
equipamentos públicos, lazer, comércio em geral e infraestrutura. Fundamental, 
entretanto, será a implementação de conexões que priorizem distintos modais de 
transporte público (bicicleta, ônibus, metrô) do SHJC para outras cidades vizinhas. As 
duas rodovias presentes na região têm histórico de congestionamentos e de acidentes 
automobilísticos, não raro envolvendo pedestres e ciclistas. 

A priorização de uma cidade que favoreça a fluidez dos espaços livres públicos, com 
atrativos, praças, parques, áreas de lazer e encontros será relevante para a população 
local e vizinha. Todo um trabalho de informação deverá ser apresentado à sociedade 
quanto a destinação daquela área.  

Por último, certamente um dos pontos mais importantes desse estudo socioeconômico 
foi a detecção da forma como atualmente está ocupada a ADA. Buscou-se apontar as 
características de todos os espaços ocupados, apontando suas distinções e 
semelhanças.  

As áreas de reivindicação de posse devem ser analisadas pelo poder público ouvindo os 
moradores, em específico pelo que ficou constatado na Vila Hípica. A população ali 
domiciliada é de baixa renda, sem perspectivas de um novo local para residirem e 
trabalharem. 

É importante ponderar a disponibilização de áreas urbanas para a construção de 
edificações, inclusive, com área reservada para interesse social, tendo como argumento 
o déficit habitacional, frente à uma solução para os residentes atuais da Vila que tem 
apenas aquele local para morar.  

As populações de baixa e baixíssima renda, em geral, - estão atreladas a um processo 
histórico de carências. Para remeter a apenas alguns pontos aos quais costumam ser 
barrados, esses grupos de baixa renda possuem recursos econômicos insuficientes para 
a subsistência; muitas vezes não conseguem amparo por meio de políticas públicas 
inclusivas, com vistas à moradia; que não alcançam financiamentos favoráveis para 
aquisição da casa própria e que costumam ser vítimas da especulação imobiliária 
excludente. O resultado dos referidos pontos costuma ser a favelização. 
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Recomenda-se, portanto, que sejam avaliadas alternativas de moradia para as famílias 
que ocupam a área, bem como que seja realizado o monitoramento da área, a fim de 
evitar a ocupação irregular.  
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