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1.INTRODUÇÃO

O modelo de crescimento capitalista adotado pela maioria 

dos países subdesenvolvidos, somado à explosão demográfica, 

resultaram numa explosão urbana e concentração de riqueza e 

pobreza nas cidades. Pensava-se antigamente que a industrializa-

ção capitalista podia trazer uma solução à crise social que gerou. 

Quando se tornou claro que isso não ocorreria, o problema foi 

atacado por outros meios indiretos, como habitação, educação 

[..] do emprego. [..] A abordagem do problema da habitação, que 

tanto entusiasmo provocou entre os planejadores do governo e 

particulares [..] e influenciou enormemente a pesquisa urbana, foi 

deficiente e não trouxe resultados válidos. (SANTOS., 2013, p. 57 )

A reivindicação pelo direito à moradia é uma demanda histórica 
e legítima. Esta questão está sempre em discussão justamente por 
ser um sintoma mais visível de um problema maior: o da lógica da 
cidade capitalista, que antes de mais nada, visa a produção de valor, 
e assim, a expansão ou a densificação do território de acordo com os 
interesses do mercado. Neste cenário, a compreensão da habitação 
e do solo urbano em seu valor de uso, como direitos sociais, diverge 
da lógica do espaço capitalista, e passa a interessar mais pelos seus 
valores de troca, que gerem mais lucro, e também que mantenham 
os espaços mais segregados. Brasília é um perfeito exemplo desta 
lógica da máxima segregação, como apontam os dados de Bomtempo 
(2016).

Entender a habitação como problema social é entender estes 
complexos processos socioespaciais, e entender que a demanda não 
é apenas por habitação, mas por direitos.

direito ao trabalho, à instrução, à educação, à saúde, à 

habitação, aos lazeres, à vida. Entre esses direitos em formação, 

figura o direito à cidade (não à cidade arcaica, mas à vida urbana, 

à centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos 

ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e 

inteiro desses tempos e locais, etc.  (LEFEBVRE, 2001, p. 138 e 139).

Figura 1: Mapa relação de concentração de trabalho no centro e na periferia com a renda média per capita por área.

Fonte: Mariana Bomtempo. Data: 2016.
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Outro aspecto citado por Santos (2008), o emprego, também é um sintoma desse 
sistema, e se relaciona intimamente com o problema habitacional. Os assentamentos 
informais, que vêm sendo resolvidos apenas parcialmente por programas de regularização 
fundiária e pela produção massiva de habitações sociais, fazem parte da investigação 
das origens deste problema. O desemprego, com a consequente precarização das 
relações de trabalho – agora ainda piores graças à reforma trabalhista e à terceirização 
irrestrita da Lei nº 13.467/2017 – aumentam a vulnerabilidade dos excluídos da cidade 
capitalista, na medida em que retiram os benefícios adquiridos pelo emprego formal, 
juntamente com o acesso a serviços e direitos. (ROLNIK, R. 2003)

O impacto urbanístico é o aumento da informalidade, da irregularidade e da 
clandestinidade.  

 Vim (para a ocupação) porque pagar aluguel pesa muito no orçamento. Eu 

recebia um salário mínimo e pagava 600 reais de aluguel, o que sobrava não dava 

direito para as outras contas, como água, luz, transporte, remédios e sem contar a 

alimentação. A moradia está em primeiro lugar para qualquer ser humano, é o que 

traz dignidade para qualquer pessoa e minha mudança pra cá, o que mais importa é a 

estabilidade, é ter um lugar onde você pode ficar sem se preocupar que no mês que 

vem você tem que pagar, é o que traz mais alívio para a gente, até a alimentação ficou 

melhor, porque não reservamos mais aquele dinheiro todo pra pagar aluguel. ARAUJO, 

J. Moradora da ocupação do MTD, Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por 

Direitos, Planaltina-DF. [20 de março, 2017] Brasília: Brasil de Fato. Entrevista concedida 

a Flávia Quirino.

Para Lefebvre (2001, p. 139), só a classe trabalhadora pode modificar profundamente 
a estrutura de classes e alcançar uma reforma urbana revolucionária. Segundo esta 
visão, os movimentos sociais, na luta por seus direitos fundamentais, têm a capacidade 
de concretizar uma nova realidade urbana, através de sua organização social e da sua 
luta política.

‘“Criar o poder popular” é mais do que um grito de ordem, é nosso grande objetivo. 
Somos a maioria, mas o poder não está com a gente e sim com os grandes capitalistas. 
Construir o poder popular, que é o nosso poder, é a forma de transformar isso.“ (MTST, 
2018)

Há neste trabalho a intenção de colaborar com a luta dos movimentos sociais por 
moradia através da troca de conhecimento técnico e popular, e da interação com os 
agentes envolvidos: públicos, privados e a comunidade. Este desejo e essa reflexão têm 
como fim a reflexão sobre o atual papel do arquiteto urbanista na sociedade,  pelas  suas 
limitações como agente produtor de um espaço justo, e na busca por novas alternativas 
de construir e reivindicar o acesso à cidade, que deve ser sempre de baixo para cima.

Este trabalho de diplomação consistirá, então, em um projeto urbano com foco nas 
áreas livres públicas a serem construído de forma participativa com os moradores do 
Movimento dos Trabalhadores sem Teto de Nova Planaltina, no Setor Habitacional Mestre 
D’armas I, complementando o projeto de regularização fundiária em desenvolvimento 
pela CODHAB. Nesta trajetória, será fundamental entender a complexidade da luta 
dos movimentos e da área de intervenção, assim como compreender as demandas 
dos diferentes moradores, aproximando-se ao máximo e trocando conhecimento com 
cada um deles. 

Figura 2: Ocupação pelo Movimento Social dos Trabalhadoras e Trabalhadores por Direito, DF, 2018. Fonte: Própria.
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1.1 JUSTIFICATIVA (PESSOAL)

Por quê?

Bom, começarei com o “porquê” já que é o 
que me motiva. Uma questão bastante particular 
que, sem dúvida, deve me levar ao “o quê”.

Nasci em um dos países mais desiguais em 
todos os “mentes”: socialmente, economicamente, 
espacialmente, educacionalmente.... E, além disso, 
em uma das cidade mais desigual deste país. 
Isso teve e tem um enorme impacto nas minhas 
reflexões sobre a sociedade, e sobre o tipo de 
sistema e os valores que são produzidos e que 
produzem essa realidade. Assim, idealizo e dedico 
meu papel como urbanista arquiteta na mudança 
desse “abismo social”. É algo que me direciona 
internamente de maneira muito forte e viva.

A resposta é o que realmente tem me 
fortalecido e onde estou me encontrando: o contato 
com a permacultura, com o poder de mutirões 
que independe das políticas e financiamentos 
governamentais (imediatos), as conversas sobre os 
processos de resistência do MTST e suas histórias 
individuais. O conhecimento sobre os movimentos 
sociais por moradia e suas trajetórias, como eles se 
relacionam com o DF, e a descoberta de como eles 
podem incorporar seus direitos à cidade. Contribuir 
para a afirmação dos movimentos sociais nos 
debates sobre alternativas ao atual planejamento 
urbano. 

Como?

Pretendi fazer um trabalho de diplomação relevante. 
Relevante para a academia, mas, principalmente, para 
mim e para a transformação da realidade concreta. Além 
da pesquisa em si e da realização de um produto, eu 
pretendi me colocar em contato direto com a realidade 
das lutas que pretendo compreender e participar. A 
realidade diária de lutas de grande parte das pessoas 
deste país. Acredito no processo de construção da 
cidade de baixo para cima. Acredito na autoconstrução 
como inevitável e como forma de resistência. Acredito na 
importância do arquiteto como um assistente técnico da 
mudança social. Acredito no poder da iniciativa popular. 
Acredito que a arquitetura não é isolada, e deve ser 
pensada dentro da política, do direito urbanístico, do 
mercado fundiário e imobiliário, e do contato direto com 
as várias comunidades para entender melhor os impactos 
do sistema e, assim, como mudá-lo. Enfim, acredito na 
minha profissão como a conexão entre as lutas e o direito 
à cidade. Acredito que os planos e diretrizes urbanas 
devem ser complementados com os desenhos urbanos 
acupunturais. Então a metodologia deve, sempre, partir 
do contato direto com a comunidade; com suas reais 
necessidades; com o diagnóstico construído e não 
imposto; de baixo para cima; para além dos planos a cada 
10 anos; no projeto com foco no agora. 

Finalmente, que as palavras de Paulo Freire, que neste 
ano conturbado me trouxeram clareza e (des)conforto, 
estejam sempre presentes, com sua precisão crítica, neste 
trabalho e em todas as minhas reflexões e ações baseadas 
na generosidade verdadeira, daqui para sempre:

Estes, que oprimem, exploram e violentam, em 
razão de seu poder, não podem ter, neste poder, a força 
de libertação dos oprimidos nem de si mesmos. Só 
o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será 
suficientemente forte para libertar a ambos. Por isto é que 
o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante 
a debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre se 
expressa em falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. 
Os opressores, falsamente generosos, têm necessidade, 
para que a sua “generosidade” continue tendo oportunidade 
de realizar-se, da permanência da injustiça. A “ordem” social 
injusta é a fonte geradora, permanente, desta “generosidade” 
que se nutre da morte, do desalento e da miséria. [...]Não 
pode jamais entender esta “generosidade” que a verdadeira 
generosidade está em lutar para que desapareçam as 
razões que alimentam o falso amor. (FREIRE, P., 2014)
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Figura 3: Justiça pra quem?, DF, 2017. Foto: Camila Cabra.

1.2 ESTRUTURA

Este trabalho se divide em três partes. A primeira, dos capítulos 1 
ao 4,  relata  a problemática urbana com foco na luta dos movimentos 
sociais por moradia. A segunda parte, com o capítulo 5, faz uma análise 
e um diagnóstico da área foco deste trabalho. Já a terceira e última, o 
capítulo 6, é destinada ao projeto que resultou das análises feitas nas 
partes anteriores.

A partir de uma sequência cronológica da história do MTST Maria 
da Penha, a primeira parte deste trabalho conta a história da luta deste 
movimento pelo direito à cidade e a relação estrutural com a produção 
capitalista do espaço urbano. O capítulo 2, A Ocupação da UNAF, 
contextualiza o porquê da luta dos movimentos com o cenário mais 
amplo das causas e formas de segregação – econômica, socioespacial e 
habitacional. O capítulo 3, Os Lotes, conta,  traça uma linha do tempo do 
momento em que o MTST Maria da Penha conquista, junto à CODHAB, 
o direito de posse de 23 lotes, relacionando este momento com os 
conflitos fundiários e a dinâmica perversa de funcionamento do mercado 
de terras. Em seguida, o capítulo 4, A Casa, faz uma análise das políticas 
públicas para habitação social.

O capítulo 5, O Direito à Cidade, já na segunda parte deste trabalho, 
realiza a análise e o diagnóstico da área de estudo para um melhor 
entendimento do local do projeto e como propor formas de inserção de 
seus moradores à cidade e seus serviços, uma vez que o direito à casa 
foi conquistado. O objetivo é, em resumo, compreender melhor o projeto 
de habitação para garantir uma qualidade melhor de urbanidade àquelas 
pessoas. A metodologia usada foi a de pesquisa-ação e da morfologia 
urbana, do grupo Periférico-FAU/Unb.

Já o capítulo 6, Um Lugar entre o Campo e a Cidade, é o projeto 
em si, construído de forma participativa com os moradores, com foco nas 
áreas livres públicas e propondo soluções com práticas emancipatórias 
e de autogestão alternativas às práticas do Estado.

Finalmente, o capítulo 7, a fim de colaborar para o fortalecimento 
dos demais movimentos sociais, documenta as etapas, ferramentas, 
materiais e atores-chaves necessários para a implantação deste projeto.
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1.3 OBJETIVOS

VISÃO
Têm-se como visão que o bairro-área do MTST seja mais que 

um espaço dormitório. Seja uma área de convivência plena, contando 
com áreas de convívio e lazer de qualidade, sempre pautadas pelos 
fortes aspectos amwientais que marcam a região. O objetivo é 
comprovar que é possível garantir o direito à moradia adequada aos 
moradores da cidade e, ao mesmo tempo, garantir a conservação 
ambiental, valorizar as riquezas e a biodiversidade local, além de 
garantir a autossuficiência alimentar.

Objetivos Gerais
Contribuir para o debates sobre alternativas ao atual papel do 

arquiteto pela da troca de saberes;
Contribuir, através do desenho urbano e do design permacultural, 

para a diminuição dos conflitos socioambientais e o aumento da 
integração ecológica;

Contribuir, através do desenho urbano e do design permacultural, 
para o direito à cidade, fortalecendo a autossuficiência alimentar, o 
sentido de pertencimento e identidade, e o acesso a espaços de 
lazer de qualidade.

Objetivos Específicos:
Desenvolver uma proposta de projeto para os espaços livres 

públicos com foco na permacultura;
Realizar um projeto participativo com os moradores do MTST 

através de oficinas;
Documentar todo o processo, de forma a contribuir para as 

próximas estratégias.

A utopia deve ser considerada experimentalmente, 

estudando-se na prática suas implicações e consequências. 

Estas podem surpreender. Quais são, quais serão os locais 

que socialmente terão sucesso? Como detectá-los ?  Segundo 

que critérios ? Quais tempos, quais ritmos de vida cotidiana se 

inscrevem, se escrevem, se prescrevem nesses espaços “bem 

sucedidos”, isto é, nesses espaços favoráveis à felicidade? É isso 

que interessa.(LEFEBVRE, H., 2008)

 Com as análises feitas sobre as características gerais e ambientais 
da área, e indo além da demanda trazida pelos moradores do MTST 
de um espaço para uma agrofloresta comunitária, foi concluída a 
necessidade de complementar o projeto de regularização fundiária da 
CODHAB para oferecer mais urbanidade e qualidade a estas famílias. 
Portanto, este trabalho consistirá em um projeto urbano paisagístico 
com foco nas áreas livres públicas.

A própria localização de Mestre D’Armas I abriga em si estas 
questões. Por um lado, concretiza a demanda do movimento pela 
moradia próxima a serviços básicos e ao centro da região. Por 
outro, esta área periurbana, sob avanço do mercado imobiliário 
(impulsionado pelo PDOT), coloca em evidência a necessidade de 
preservação ambiental e a garantia definitiva destas famílias no local.

Partindo da primeira demanda trazida, da necessidade de uma 
agrofloresta, foram levantadas reflexões de temas sobre o sistema 
alimentar no direito à cidade e como parte do desenho urbano.  
O sistema alimentar faz parte das relações sociais de produção 

28.04.19

-mapa afetivo
-caminhada pelo local com as famílias
-mapa de soluções (padrões espaciais)

-almoço comunitário

16.06.19

-proposta de projeto (estudo 
preliminar/ zoneamento 

permacultural)
-discussão do desenho da 

agrofloresta, tipos de mobiliário 
e atividades

-escolha de espécies vegatais

capitalista do espaço, da distribuição desigual do 
acesso ao alimento na cidade, dos conflitos sobre 
o uso do solo relacionado à produção alimentar e à 
preservação ambiental. 

A produção agrícola familiar e de subsistência 
também são formas de soberania e resistência, que 
vão ao encontro da luta do movimento. A inclusão 
da temática alimentar no desenho urbano permite 
incorporar uma maior qualidade de vida. Além da 
subsistência, com uma maior diversidade e qualidade 
nutricional, futuramente pode gerar renda para estas 
famílias por um modelo econômico local, comunitário 
e equilibrado ambientalmente. Mais ainda, o grande 
fluxo diário dos moradores, devido à pouca oferta 
de emprego local, esvazia os espaços públicos de 
convivência e encontros, pode ser suprido em parte 
por esta nova atividade local.
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1.4 METODOLOGIA

 1) Referencial teórico das problemáticas estruturais urbanos
A necessidade de trazer novas formas de refletir a cidade, com 

alternativas que incluam os grupos excluídos (como os movimentos 
sociais por moradia), para a efetiva construção de um espaço mais 
igualitário, deve utilizar estratégias e instrumentos emancipatórios. 
Neste sentido, a literatura para a contextualização teórica trouxe a 
conceituação de autores afins.

 2) Análise e Diagnóstico
Para o diagnóstico, utilizaram-se dados socioeconômicos tanto 

da região Mestre D’Armas I, quanto do recorte das 23 famílias do 
MTST. Além disso, as características gerais e ambientais da área 
foram utilizadas, juntamente com o mapa de atores. Finalmente, foi 
realizada uma análise morfológica em suas seis dimensões: funcional, 
econômico-financeira, bioclimática, copresencial, topoceptiva e ex-
pressivo-simbólica.

  2.1) Dimensão funcional: relação entre quantidade e 
qualidade dos espaços, usos do solo e acessibilidade para a interação 
cotidiana dos grupos.

  2.2) Características Gerais: foram obtidas a partir do 
PDOT, GeoPortal-Segeth, projeto de regularização da CODHAB, além 
de dados socioeconômicos primários coletados em questionários, 
conversas e visitas in loco, e dados secundários acessados pelo IBGE, 
PDAD.

  2.3) Dimensão Econômico-Financeira: elaborada sobre 
os custos de implementação e manutenção da infraestrutura, e 
relacionado a premissas e técnicas da permacultura e de sustenta-
bilidade.

  2.4) Dimensão Bioclimática e Características Ambientais: 
análise do conforto de umidade e temperatura, conforto acústico, 
conforto luminoso e qualidade do ar; entendimento das especificidades 
ambientais locais pelos dados do ZEE.

  2.5) Dimensão Copresencial: configuração da 
forma-espaço que cria condições de encontro e uso dos lugares.  
HOLANDA e MEDEIROS (2009) Análise pela sintaxe espacial e 
reconhecimento dos atributos do espaço que garantam a presença 
das pessoas nos lugares. Sua análise foi realizada por meio de um 
levantamento in loco e das análises da sintaxe espacial.

  2.6) Dimensão Topoceptiva e Dimensão Expressivo-
-Simbólica: elaborada a partir das condições do lugar que permitem 
a boa orientabilidade, identidade local e legibilidade.

  2.7) Mapa de atores: esta metodologia permite 
sistematizar os agentes-chaves mais importantes da área estudada, 
que se relacionam com os processos do território, compreendendo 
seus interesses, níveis de influência na área e papéis em potencial.

  2.8) Síntese do Diagnóstico:  síntese dos aspectos 
positivos e negativos da atual configuração da área de estudo, e das 
diretrizes projetuais de desenho urbano relacionadas aos padrões 
espaciais de Christopher Alexander e aos padrões permaculturais; 
Além disso, são referências projetuais do desenho urbano em 
espaços livres públicos, urbanismo tático, projetos participativos com 
movimentos sociais e projetos permaculturais.

3) Processo Participativo
O grupo “Periférico, trabalhos emergentes” da FAU/UnB, 

trabalha com temas marginais, e utiliza uma metodologia própria 
para conseguir envolver a comunidade no processo. A metodologia 
está tanto no processo participativo quanto na análise e soluções de 
padrões baseados em Alexander et al (1977) e Andrade (2014). 

4) Lançamento Projetual
Etapas:
Elaboração de objetivos, princípios, visão e eixos de atuação.
Proposta para espaços públicos e equipamentos comunitários 

no formato de uma cartilha a fim de documentar com o passo-a-passo 
o processo de construção participativa do projeto e futuras etapas 
de implementação.

 

16.06.19

-apresentação e entrega do 
caderno com o projeto final 

para as famílias

.09.19

-busca de parceiros, 
materiais e arrecadação

-oficina e mutirão pela 
semana acadêmica da 

FAU-UnB

2/19

-mutirões pelas famílias
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REGIÃO MESTRE D`ARMAS

BR
 

020

PLANALTINA

1.4 A ÁREA

A área objeto deste estudo é a região Mestre 
D’Armas I, (em vermelho no mapa) localizado dentro do 
Setor Habitacional Mestre D’Armas, (em rosa no mapa), 
na Região Administrativa de Planaltina.

O Setor Habitacional possui uma área de 2.073 
hectares e inclui as Área de Regularização de Interesse 
Social (ARIS) Mestre D’Armas I, II e III. A ARIS Mestre 
D’Armas I, foco desta análise, possui 601 hectares e 
conta com 25.347 moradores (PDOT, 2009). É uma área 
desapropriada da Terracap e área particular.

O Setor Habitacional Mestre D’Armas está a 40 
quilômetros do Plano Piloto, na direção norte do Distrito 
Federal, pelas rodovias BR-020, DF-23 e DF-128. Limita-se 
ao norte com a BR-020, à leste com o Ribeirão Mestre 
D’Armas, o Parque Ecológico de Sicupiras e a cidade de 
Planaltina, à oeste com a Zona Rural, e ao sul com a 
DF-230.

A minha escolha de trabalhar com o MTST de 
Planaltina foi feita a partir de um contato que venho 
tendo com o movimento desde 2017, primeiro com o 
MTST de Ceilândia, nos mutirões de construção, e nos 
mutirões de 2018 do MTST de Planaltina, onde me foram 
trazidas, pela primeira vez, demandas reais pela líder do 
movimento para a área que agora estudamos.  

Figura 4: Mapa da localização de Mestre D’Armas I em relação ao Plano Piloto.

Setor Habitacional Mestre D’Armas

Recorte específico deste projeto

I
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Figura 5: Mapa do recorte onde se localizam os lotes das 23

 famíias do movimento dentro de Mestre D’Armas I. 

Fonte: Geoportal, foto de 2016.
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Unidade de Acolhimento 
a Famílias em Situação de Rua 
-construído em 2014 para a Copa 
do Mundo FIFAe abandonado e 
ocupado pelo MTST 7 de Maio 2016

Per íodo de constante 
disputa com o governo até que  
conseguem  negociar o termo de 
posse para algumas das famílias 
cadastradas na CODHAB em duas 
áreas próximas à UNAF.

Com esta  expectat iva 
começam os mutirões de produção 
de tijolos de adobe. Arrecadação 
por vakinha online e por organização 
de eventos.

Apoiadores se organizam 
em comissões com reuniões 
semanais para efetivar o projeto. 
Os setores de comissão eram: 
projeto, comunicação, logística, 
estrutura e facilitação. Nesta etapa 
há a aplicação do que é chamado 
ecologia dos saberes. Profissionais 
e estudantes aliados discutem 
soluções a partir de sua formação 
técnica ao mesmo tempo que 
se complementa o projeto com 
o conhecimento das famílias, 
popular e prático da realidade.

2016./
UNAF- Arapoangas

2018./
UNAF- Arapoangas

MESTRE D` ARMAS I

NOVA PETRÓPOLIS NOVA PLANALTINA

UNAF

PLANALTINA

Figura 6: Mapa da evolução urbana e dos locais em que o

 movimento esteve: 1; 2.1 e 2.2.

Expansão da mancha urbana
 recente de 2016

1

2.1
2.2

Figura 7: UNAF Arapoangas. 

Fonte: Wagner Santos, maio, 2016.

Figura 8: Produção de tijolos de adobe

 na UNAF Arapoangas, 2018.

Figura 9: Reunião da comissão de projeto

tendo à frente a arquiteta e professora

Ludmila Correia, DF, maio, 2018 ]
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26 de junho 2018 entrega do 
termo de posse de 59 lotes pela 
CODHAB.

Mutirões de bioconstrução.
U m  d o s  p r i n c i p a i s 

apoiadores, Thiago Ávila, foi uma 
pessoa chave na organização das 
comissões.

O movimento se organizou 
de forma a efetivar a construção 
das casas de adobe e dos 
mutirões em Nova Petrópolis 
primeiro. 

As construções das casas 
em Nova Planaltina ocorrem 
depois pelos  moradores 
e famil iares com técnicas 
convencionais.

26 de junho 2018 entrega do 
termo de posse de  23 lotes pela 
CODHAB.

2018./
Nova Petrópolis

2018./
Nova Petrópolis

Nova Planaltina- Estância

Figura 10: Recebimento do termo de posse 

em Nova Petrópolis, junho, 2018. 

Figura 11: lotes em Nova Planaltina, dezembro, 

2018. Fonte: própria.

Figura 12: Mutirão de bioconstrução em

 Nova Petrópolis, junho, 2018. 

Figura 13: Organização das tarefas para o mutirão de

 bioconstrução com famílias e voluntários.

Fonte: própria, junho, 2018.
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Figura 14: Mutirão de bioconstrução na UNAF, 2018.

Fonte: Humberto Góes.
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2. CONFLITOS URBANOS NO DF

2.1 Contexto do movimento nos conflitos 
urbanos

As ocupações Maria da Penha do MTST, como 
reivindicação da moradia, ocorreram em terrenos e 
propriedades abandonadas que não cumprem sua devida 
função social. A primeira, em julho de 2015, foi em um 
terreno abandonado às margens da BR-020, perto de 
Planaltina; a segunda foi em maio de 2016, após uma 
madrugada de remoção forçada, quando o movimento 
ocupou a UNAF (Unidade de Acolhimento a Famílias em 
Situação de Rua) de Arapoangas, construída em 2014 
para a Copa do Mundo FIFA, mas nunca usada.

Mas por que a necessidade de ocupações? Não há 
terra ou casa para todos?

Os grupos sociais excluídos são aqueles que 

não possuem renda nem para o aluguel, nem para 

a compra do imóvel pelo mercado formal. Lhes 

restam os cortiços, sistemas de autoconstrução, 

conjuntos habitacionais fornecidos pelo agente 

estatal e as favelas. É na produção da favela, em 

terrenos públicos e privados, que estes tornam-se, 

efetivamente, agentes modeladores. A ocupação 

destes terrenos é uma forma de sobrevivência, de 

resistência à segregação social e de luta pelo direito 

à cidade. (CORRÊA, 1995, p.4)

A ocupação (de solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, bem como de latifúndios 
improdutivos) é tanto uma forma de denúncia e 
reivindicação por moradia, quanto a única alternativa para 
os excluídos do mercado formal, a quem não resta outra 
opção. Figura 15: Interior da UNAF, 2018. Fonte: Wagner Santos, maio, 2016
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2.2 A SEGREGAÇÃO ECONÔMICA, SOCIOESPACIAL E 
HABITACIONAL NO DF

Brasília, ao mesmo tempo em que se tornou um símbolo do 

urbanismo moderno, se configurou como um modelo quase perfeito de 

segregação e controle espacial e social. (GOUVÊA, 1995)

A capital federal, apesar de ser uma cidade jovem, com apenas 59 
anos, já é a terceira maior capital brasileira, com mais de 3 milhões de 
habitantes (IBGE, 2010), e possui um dos maiores índices de desigualdade 
do país: 0,602 pelo índice de Gini (2017).

O entendimento dos agentes que produzem o espaço é necessário 
para entender que tipo de cidade e para quem está sendo produzida. 
O espaço aqui é entendido além da configuração material do território, 
incorporando também as relações sociais (SANTOS, 2008, p.38) e toda a 
sua complexidade de organização em classes. Portanto, de acordo com 
Lefebvre (2008, p. 38), conforme citado por Andrade (2015, p.173),  pensar o 
espaço é pensar a sociedade que o produziu, organizou e dele se apropriou, 
pois o espaço possui uma função estratégica, servindo a uma determinada 
lógica que, nos últimos séculos, tem sido a lógica do capitalismo. Desta 
forma, para entender que tipo de cidade analisamos, e para quem está 
sendo produzida, é necessário avaliar o poder de influência e interesse 
dos diferentes agentes sociais.

De acordo com Corrêa (1995), os agentes sociais que produzem esse 
espaço urbano são: os proprietários dos meios de produção, os proprietários 
fundiários1, o Estado2, os promotores imobiliários3, e os grupos sociais 
excluídos4. No caso de Brasília, os agentes mais relevantes na produção 
desigual do espaço são os promotores fundiários; o Estado-agente de 
regulação do uso do solo, mas com interesses políticos e ideológicos, e 
que também é o maior proprietário fundiário, representado pela TERRACAP 
e que, através da CODHAB, torna-se também promotor imobiliário. Já os 
grupos sociais excluídos são os diversos movimentos de resistência, como o 
MTST. Enquanto os primeiros promovem a construção do espaço desigual, 
os segundos, os grupos sociais excluídos, luta contra.

Sobre a criação de programas de retorno de migrantes, associado 

O fato de Brasília ser uma cidade “planejada”, onde as terras para a 
expansão urbana pertencem ao Estado, em nada contribuiu para um processo 
de distribuição equitativo e justo. (Brasília: moradia e exclusão, p. 20. 1996)

Ao longo da história de Brasília, as ações do governo asseguraram uma 
distribuição do espaço caracterizado pela informalidade e pela segregação. 
Desde sua origem, a precipitação para a construção da capital marca o início 
desta cidade desigual. No primeiro momento das obras da capital, são formados 
os acampamentos das próprias construtoras, como a Vila Planalto e a Vila 
Paranoá. Contudo, com o decorrer da construção, a chegada de migrantes por 
emprego faz surgir diversos acampamentos espontâneos, como a Vila Amauri, 
a Vila Sarah Kubitschek, Sacolândia e Lonalândia.

Nas primeiras décadas de Brasília, a ação do governo ocorre por duas 
práticas que se alternam em períodos. Primeiro, a grande oferta de moradia 
– realocação em assentamentos distantes, que originaram ou expandiram as 
cidades satélites – associada à repressão e à erradicação. A outra prática foi a 
de baixa oferta de moradias, associada à criação de programas de retorno de 
migrantes para suas terras.

Posteriormente, a ação do governo se caracteriza pela repressão 
intercalada com a implantação de infraestrutura nas cidades satélites, como 
consequência da política dos períodos anteriores, em que se transferiu um 
enorme contingente populacional para aquelas áreas, sem a devida estrutura. 

As remoções, ora inflavam núcleos já existentes, que acabavam 
constituindo novas informalidades, ora eram realocados nas mesmas condições 
para locais mais distantes, não urbanizados, e que não ofereciam serviços nem 
equipamentos comunitários essenciais e básicos. Tais “soluções” tornaram-se 
fontes geradoras de novos problemas e privações, refletidos principalmente 
no empobrecimento ainda maior dos grupos familiares, que agora estavam 
distantes do acesso ao trabalho.

Figura 16: “Chegada com Dignidade”.

Fonte: Elaboração própria com base nas fotos da construção de Brasília do Arquivo Público.
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à baixa oferta de moradia, outro mecanismo explorado pelo governo, tem-se como 
excelente exemplo o programa “Retorno com Dignidade”, da gestão de José Aparecido 
(1985-1988), que evidencia as consequências desta prática:

Era paga, com recursos públicos, a passagem de volta do migrante. Com essa 

política de controle migratório associado à oferta baixa de moradia, acreditava-se que 

diminuiria o fluxo migratório para Brasília. Contudo, 85 mil pessoas moravam em favelas, 

3,5 vezes mais que no período anterior, eliminando a hipótese do governo de que era a 

construção de casas que provocara as altas taxas de crescimento migratório. Na verdade, 

estava muito mais ligado às próprias condições de penúria no campo e carência dos 

serviços urbanos e comunitários nas regiões de origem do que à oferta de moradia em 

Brasília (GOUVÊA  , p. 97. 1991 ).

Como consequência desta prática, surgem centenas de novas favelas e sublocação 
de lotes unifamiliares, além de um aumento do preço dos imóveis, mostrando como 
o governo, através desta política, acabou por dificultar ainda mais o acesso à moradia 
formal.

Os conflitos fundiários no Distrito Federal aumentaram na década de 1980. Na 
época, havia pouca oferta habitacional para suprir a demanda destinada da classe 
média no DF. Esta baixa oferta de imóveis regulares gerou o aumento dos aluguéis 
e, também, o aumento de invasões de terras públicas. Enquanto as famílias de baixa 
renda ocupavam por meio de invasões, as de classe média estabeleciam loteamentos 
irregulares e clandestinos, e os “condomínios” horizontais tiveram grande proliferação 
neste período. Essa prática, inclusive, permanece até os dias atuais.

Figura 18: Vila Amaury, acampamento temporário  e precário para os construtores de Brasília, abrigava mais de 16 

mil pessoas mas desaparece para dar lugar ao Lago Paranoá em 1959. Fonte: Arquivo Público.

Figura 17: “Retorno com Dignidade”.

Fonte: Elaboração própria com base nas fotos da construção de Brasília do Arquivo Público.

Figura 19: Nos caminhões da Campanha de Erradicação de Invasões (CEI) são transportados 82 mil moradores de 

invasões remanescentes pós inauguração de Brasília. Localizadas centralmente, próximas ao atual Núcleo Bandeirante  

(antiga Cidade Livre), dando origem à Ceilândia em 1971. Fonte: Correio Braziliense, 29 fevereiro 2004.

1. Os proprietários de terras atuam sempre com foco aa maior renda fundiária de suas propriedades, interessando no 

status e no valor de troca mais lucrativo possível das terras, como o comercial ou residencial, por exemplo, e ignorando 

seu valor de uso. Buscam investimento público em infraestrutura unicamente a fim de valorizar sua terra. A conversão 

da terra rural em urbana também é uma prioridade, já que esta é mais valorizada que aquela. (CORRÊA, L. 1995)

2 . O Estado capitalista dispõe de uma série de instrumentos de alteração do espaço público, como a implantação 

de serviços de água, esgoto, infraestrutrua, etc., elaboração de leis que regulamentam o uso do solo, e controle dos 

preços das terras. Sua efetivação no espaço não ocorre de modo socialmente neutro, mas marcado pelos conflitos 

de interesses dos diferentes membros da sociedade de classes, bem como das alianças entre eles. (CORRÊA, L. 1995)

3. Os promotores imobiliários são aqueles que realizam a incorporação; financiamento; estudo técnico; construção ou 

produção física do imóvel; bem como a comercialização ou transformação do capital-mercadoria em capital-dinheiro, 

agora acrescido de lucro. (CORRÊA, L. 1995)

4. Os grupos sociais excluídos são aqueles que não possuem renda nem para o aluguel, nem para a compra do 

imóvel pelo mercado formal. A eles restam os cortiços, os sistemas de autoconstrução, os conjuntos habitacionais 

fornecidos pelo agente estatal, e as favelas. É na produção da favela, em terrenos públicos e privados que estes 

grupos tornam-se, efetivamente, agentes modeladores. A ocupação destes terrenos é uma forma de sobrevivência, 

de resistência à segregação social e de luta pelo direito à cidade. (COORÊA, L. 1995)w
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5.O Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) vigente é a Lei Complementar no 803 de 25 de 

abril de 2009, com alterações decorrentes da Lei Complementar no 854 de 15 de outubro de 2012  .É o 

instrumento básico da política territorial e de orientação aos agentes públicos e privados que atuam na 

produção e gestão das localidades urbanas, de expansão urbana e rural do território do Distrito Federal. 

(SEGETH)

6.Com objetivo de extinguir os processos de regularização de forma individual, os parcelamentos informais 

foram agrupados por “Bairros” ou Setores Habitacionais. (SEGETH)

7.Localizadas fora de Setores Habitacionais de Regularização, 6 ARINE e 14 ARIS completam a Estratégia 

de Regularização Fundiária, 27 parcelamentos em zona rural foram definidos como PUI, dos quais 5 de 

Interesse Específico e 22 de Interesse Social. (SEGETH)

Finalmente, a estrutura espacial do DF se configurou por um núcleo central onde 
estão concentradas as condições de consumo, serviços, áreas de lazer, etc.: a Região 
Administrativa (RA) do Plano Piloto. Já outras R.As, ou cidades satélites, dependentes 
deste centro e distantes cerca de 20-40km, desenvolveram uma malha extensa e 
esparsa. Nesta configuração, o crescimento do DF consolidou-se na parte oeste e 
sudoeste: Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo I e II, e Recanto das Emas, 
totalizando a concentração de núcleos urbanos mais populosa e densa do DF. Em 
2007, essa concentração urbana do DF totalizava 1,07 milhão de habitantes nas áreas 
urbanas, ou 45% da população total urbana. Em seguida, vem a área do conjunto 
urbano tombado, com 496 mil moradores, ou 23% da população urbana. Em terceiro, 
a região nordeste tem tido grandes taxas de crescimento. Com as R.As de Planaltina 
e Sobradinho, e os condomínios das suas áreas rurais irregulares, essa região contava 
com 306 mil moradores, 13% da população urbana do DF, e uma densidade de 22,7 
hab/ há (habitantes por hectare).

O poder público em Brasília pode ser apontado como o responsável por essa 

situação, pois além do processo de cooptação e desorganização do movimento popular, 

atuou também como incorporador, provocando especulação imobiliária ao utilizar a 

prerrogativa de deter o monopólio da terra e a exclusividade das ações de planejamento, 

para estocar terrenos próximos ao centro de decisões e valorizá-los, obrigando, com isto, 

grande parte da população de menor renda a morar fora do Distrito Federal, expandindo 

a malha urbana desnecessariamente. (CAMPOS, 1991)

Portanto, a problemática habitacional tem sua origem neste projeto político e 
urbano de segregação espacial, pregando uma ocupação urbana pouco densa e 
esparsa, concentrando serviços no centro, e gerando uma especulação territorial que 
impede que muitas famílias tenham acesso à moradia digna pelo mercado formal.

A indefinição da titularidade da propriedade da terra, a carência de moradia, o 

monopólio do Estado no parcelamento e na comercialização das terras, a falta de uma 

política de financiamento para a habitação, sobretudo para classe média, e a especulação 

imobiliária, entre outros fatores, provocaram no Distrito Federal o surgimento de 

numerosos parcelamentos ilegais do solo, em áreas públicas e privadas e a dificuldade 

de um ordenamento territorial completo e desenvolvido. (PDOT, 2007)

Figura 20: “A nova capital do Brasil: alguns contra, muitos à favor, todos beneficiados!”.

Fonte: Elaboração própria com base nas fotos da construção de Brasília do Arquivo Público.
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3. CONFLITOS FUNDIÁRIOS NO DF

3.1 A conquista dos lotes pelo movimento em Nova 
Planaltina

Esta experiência do MTST, ainda em processo, é um grande 
exemplo de conquista dos e para os movimentos sociais, através da 
luta política e da constante pressão às entidades governamentais 
em prol de seus direitos mínimos. A Ocupação Maria da Penha teve 
início em fevereiro de 2015 e, depois de 3 anos de negociação com 
o Governo do Distrito Federal, remoções forçadas, falsas ações de 
reintegração de posse, disputas com grileiros, e muita resistência, a 
CODHAB enfim propôs a transferência de algumas dessas famílias 
para duas áreas próximas. Dentro da Estratégia de Regularização 
Fundiária Urbana do PDOT., a CODHAB transferiu as famílias para 59 
lotes em Nova Petrópolis, (ARIS – Área de Regularização de Interesse 
Social), além de um espaço coletivo para o movimento e toda 
comunidade ali consolidada, a fim de desenvolverem atividades de 
interesse social, bem como para 23 lotes em Nova Planaltina (ARIS), 
foco mais específico deste trabalho.

Mas como funciona o mercado de terras e o programa de 
regularização fundiária?

3.2. Os acessos à terra urbana e os 
programas de regularização

A partir de 1995 ocorre no DF uma transição na 
forma de lidar com as ocupações irregulares, através 
da  regularização e da criação de leis. Desde então, o 
governo está constantemente tentando remediar todo 
esse quadro de problema fundiários e parcelamentos 
informais, criado ao longo das décadas, desde antes 
da inauguração da capital,  por meio de processos 
complexos, burocráticas e demorados. 

A partir de 2009, o PDOT5  trouxe 

como uma das estratégias a Regularização 

Fundiária Urbana, definindo as áreas que serão 

regularizadas e fornecendo os parâmetros 

urbanísticos. Estabeleceu três categorias de 

assentamentos para regularização: as áreas 

de regularização (ARINE e ARIS), os setores 

habitacionais e os parcelamentos urbanos 

isolados (PUI). (TERRACAP, 2018)

A Terracap, gestora das terras públicas do 
Distrito Federal, juntamente com a Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal, a CODHAB, criada em 2007, são os órgãos 
responsáveis pela regularização fundiária urbana. 
Através delas, foram criados 29 Setores Habitacionais 
de Regularização6, dentro dos quais foram definidas 
29 ARINE e 22 ARIS, sendo função da CODHAB7 a 
regularização das ocupações de “Interesse Social” – 
ARIS e os Parcelamentos Urbanos Isolados – PUI, de 
Interesse Social.

Este é um grande avanço, uma vez que muitos 
ainda vivem em situação de vulnerabilidade e, pela 
falta do direito legal à moradia, sob constante ameaça 
de remoção. E esta também é uma demonstração do 
processo evolutivo da interpretação dos problemas 
urbanos, desde o olhar erradicador e higienizador social 

de Haussmann, até os programas de realocações em 
habitações sociais do governo em lugares distantes 
de seus vínculos sociais e de trabalho. Com o tempo, 
os programas de regularização fundiária e urbana 
passam a incluir e a entender melhor a complexidade 
dos conflitos espaciais, mantendo os moradores onde 
moram. Entretanto, esta atual política de regularização, 
apesar de importante, age de forma contraditória, pois 
também aumenta a informalidade.

A terra urbana formal possui uma quantidade 
física fixa e limitada, tornando-a uma mercadoria 
inelástica, cuja demanda aumenta conforme aumenta 
o crescimento demográfico. No caso do Plano Piloto, 
a escassez física é ainda mais drástica, devido às 
limitações do tombamento do Conjunto Urbanístico 
de Brasília. No conjunto, há restrições de gabarito 
e uso do solo, tornando mais baixo o potencial de 
aproveitamento das construções. Assim, a baixa oferta 
e a alta demanda provocam escassez, aumentando o 
preço da terra e dos imóveis. A essa problemática de 
escassez física, também é adicionada a problemática 
econômica, gerada pela especulação, uma vez que a 
terra é um bem duradouro e que se valoriza, graças 
aos seus atributos locacionais como amenidades, 
existência de infraestrutura urbana e proximidade a 
atividades e serviços.

A escassez de terra urbanizada, dado o maior 
custo e a retenção destas terras, aumenta os preços 
nas áreas formais, levando para o mercado informal. 
Essa valorização torna ainda mais rentável a terra mal 
localizada e sem serviços, que atrai mais investidores 
para o mercado informal e, por sua vez, serve de 
parâmetro para aumentar os preços do mercado 
formal, em um ciclo especulativo. Essa lógica 
demonstra como se encaresse a terra urbana formal 
e, em função disso, aumenta-se o acesso ao mercado 
informal. E esse acesso aumenta não só nas famílias 
de baixa renda, mas também para as classes médias 
e mé dia-alta . (MORALES e SMOLKA, 2005).

(MORALES SCHECHINGER, 2012).
Figura 21: lotes em Nova Planaltina, dezembro, 2018. Fonte: própria.
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O parcelador informal geralmente arca 
somente com os custos básicos de urbanização, 
que incluem abertura de vias, demarcação de lotes8

e, eventualmente, a instalação de rede de energia 
elétrica, que as concessionárias de serviços públicos 
são obrigadas judicialmente a fornecer, independente 
da legalidade do parcelamento.

Além disso, o terreno informal, por não estar 
sujeito às normas urbanísticas, permite que o parcelador 
tenha uma maior “liberdade urbanística”, e possa criar  
mais lotes, sem seguir as dimensões mínimas, e não 
delimitando áreas para equipamentos e serviços 
públicos. Finalmente, a expectativa de regularização 
futura é outro fator que aumenta a margen de lucro 
do parcelador informal. (SMOLKA, 2015)

Já o parcelador formal, além dos custos básicos 
de urbanização, arca com custos de elaboração e 
aprovação do projeto, implantação de toda infraestrutura 
básica, além da previsão das áreas obrigatórias para 
os equipamentos exigidos pela legislação urbanística, 
antes mesmo da comercialização dos lotes, num 
processo devagar e burocrático de aprovação. Com 
isso, os custos se elevam muito, sendo repassados 
para o preço das parcelas, e sua margem de lucro 
se reduz consideravelmente, comparada com o 
parcelador informal (SMOLKA, 2015).

No mercado informal, as formas de diminuir estes 
custos são amplas, já que não se segue as normas 
urbanísticas regulamentadas. Além disso, há fatores 
problemáticos que aumentam o aproveitamento da 
terra, juntamente com os riscos, tais como: a má 
localização, até mesmo em áreas de risco; a inexistência 

ou precariedade de infraestrutura e serviços urbanos; 
o aumento do potencial construtivo; parcelas menores 
do que as legalmente exigidas; ruas estreitas; e 
reduzidas áreas para equipamentos públicos.

Assim, esse adensamento resultante reflete em 
uma menor quantidade de terra por produto imobiliário, 
com uma redução de custos e aumento da quantidade 
ofertada. O risco assumido pelos compradores se 
reduz com a perspectiva de regularização futura, mas 
a longo prazo. Desta forma, só se produzem os efeitos 
negativos de altas densidades, como a sobrecarga nas 
infraestruturas.

8. loteamentos: é uma das formas de parcelamento do solo urbano, com 

desmembramento da área em lotes e abertura de novas vias de circulação. 

Pela Lei Federal n. 6.766/79, o loteador é obrigado a elaborar projeto de 

loteamento, aprová-lo perante os órgãos municipais e depois registrá-lo 

no cartório imobiliário, além de ser obrigado a realizar as obras de infra-

estrutura. Somente após o cumprimento destas etapas é possível iniciar a 

comercialização dos lotes. A Lei Federal n.6.766/79 define lote como terreno 

servido de infra-estrutura básica cujas dimensões atendam aos índices 

urbanísticos definidos pelo plano diretor. Infra-estrutura básica, por sua vez, 

são os equipamentos urbanos 

9. No Brasil,consequência, mais de 100 milhões moram em imóveis 

irregulares. O objetivo da lei Federal 13.465 é desburocratizar, simplificar, 

agilizar, e destravar os procedimentos da regularização fundiária para ampliar 

o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda e assim promover 

o resgate da cidadania. Ministério das Cidades, 2017.
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Figura 23: Custos do parcelador formal e informal. 

Fonte: Elaboração própria com base em SMOLKA, 2015

Figura 23: Rua da frente dos lotes das 23 famílias do MTST. Fonte: própria, 2019.
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Por tudo isso, os programas de regularização urbana e titulação 
acabam por reproduzir esse sistema cíclico da informalidade, na 
medida em que a perspectiva de regularização futura se reflete num 
maior preço da terrra pelo parcelador clandestino. Neste cenário, 
é gerada uma maior oferta de terra urbana informal e, assim, uma 
menor de terra urbana formal, reforçando o círculo vicioso.

Além disso, a urbanização corretiva dos programas de 
regularização de assentamentos irregulares têm altos custos, 
como infraestrutura e serviços urbanos, maiores do que se fossem 
implantados em novas áreas planejadas. Essa prática curativa de 
regularizar é resultado direto das ações governamentais nas últimas 
décadas. Ao invés de avançar no planejamento e desenvolvimento 
urbano destas ou de novas áreas, o Estado se limita a dedicar tempo 
e recursos onerosos na regularização de assentamentos informais 

consolidados. Por outro lado, o governo não tem outra escolha a não ser a regularização9.
Em resumo, há uma conexão direta entre os preços dos mercados informal e formal. Se 

os preços do mercado formal são caros e excluem uma camada significativa da população, 
isso alimenta a demanda por terra urbana informal, que encarece e, por sua vez, serve de 
referência para maior elevação dos preços do mercado formal. A consequência final é que, 
cada vez mais, camada maior da população é empurrada ao mercado informal.

Figura 24: Casa de alto padrão à venda localizada no condomínio irregular 

Villages Alvorada, no Setor Habitacional Dom Bosco.

Figura 25: Em vermelho, áreas de prioridade no combate à grilagem no Distrito Federal onde há indícios de grilagem ou 
parcelamento irregular do solo, bem como outras áreas que precisam ser protegidas. Em amarelo as áreas de regularização 
fundiária pelo PDOT. Fonte: AGEFIS, 2018.
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A segunda postura adotada pelo Estado em 
relação às pressões por habitação é tentar focar 
na demanda concreta das lutas por moradia. Essa 
postura tem vários ângulos, desde as políticas 
de regularização fundiária, urbanização de 
favelas, locação social, até a criação e aplicação 
de instrumentos como os disponibilizados pelo 
Estatuto da Cidade: ZEIS, usucapião especial de 
imóveis urbanos, etc. (WAGNER, 2008).

O PDOT propõe levar a expansão do crescimento 
urbano para a área nordeste do DF, onde se localiza 
a atual área objeto deste trabalho, que é menos 
sobrecarregada e com grandes vazios. Essa ação se 
dará por meio da Zona de Expansão e Qualificação de 
Sobradinho, regularização das ARIs e ARINEs,  (Áreas 
de Regularização de Interesse Específico), novas áreas 
para ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) e novas 
Áreas Habitacionais. Como resultado, estas diretrizes 
trarão benefícios da urbanidade e legalidade, além 
de uma maior valorização da área, com consequente 
aumento do preço fundiário e dos imóveis. Para tanto, 
será necessário prever e aplicar novos mecanismos 
que evitem os efeitos perversos dessa reorganização 
habitacional e urbana, como a gentrificação.

PLANALTINA

Novas Áreas Habitacionais- PDOT

R$ 0,01 - R$ 90.000,00

R$ 90.000 - R$200.000,00

R$ 200.000,01 - R$450.000,00

R$450.000,01 - R$1.800.000,00

Novas ZEIS

sem transações

Áreas de Regulaização (ARIS, ARINE)

MESTRE DÀRMAS

SOBRADINHO

SOBRADINHO II

LAGO NORTE

ITAPOÃ

PARANOÁ

ASA NORTE

esc.: 1: 150.000 esc.: 1: 150.000

Demanda Habitacional Demográfi ca Urbana Relati-
va por Região Administrativa
Itapoã: 10,1% - 12,0%
Sobradinho II, Plano Piloto: 14,1% - 16,0%
Sobradinho: 16,1% - 18,0%
Planaltina: 14,1% - 16,0%
Lago Norte, Paranoá: 18,1 - 21,0%

Mapa Urbanização em Processo Mapa Valor Médio dos Imóveis 
Unifamiliares (2015)
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Figura 26: Mapa urbanização em processo. Fonte: Geoportal.
Figura 27: Mapa Valor Mério dos Imóveis Unifamiliares. Fonte: Geoportal.
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Na realidade, essa maior densificação já está em curso. 
Além do novo loteamento projetado pela CODHAB para o 
movimento do MTST, há uma grande área prevista para um 
condomínio (figuras 28, 29 e 30), voltado para a faixa 1,5 a 2 
salários mínimos, pela empresa Direcional, com previsão de 
início das obras ainda no final de 2018, e entrega em até 2 
anos. Também existe uma área demarcada para um shopping 
da empreiteira Paulo Octávio, que se encontra interditada há 6 
anos devido a uma irregularidade com o IBRAM (02 no mapa 
à direita). 

A disputa de todos estes agentes citados caracteriza a 
área de intervenção: a ação dos grileiros, que  marca o espaço; 
o GDF, em seu processo de regularizar a área; o consórcio 
do programa Morar Bem (MCMV), com a construtora e 
incorporadora Direcional; os moradores excluídos do mercado 
formal MTST. Todos esses personagens múltiplos criam um 
espaço complexo e conflitante de luta pelo acesso e domínio 
da terra.

1- Contêineres para lixo

2- Guarita com banheiro

3- Estacionamento

4- Estacionamento de motos

5- Bicicletário

6- Piscina

7- Churrasqueiras com banheiro PCD

8- Quadra de esportes

9- Playground

10- Fitness

11- Praça de convivência

12- Administração/ Funcionários

13- Castelo D’água

Figura 28: Folder do novo conjunto habitacional. Fonte: própria.

Figura 29: Folder do novo conjunto habitacional. Fonte: própria.

Figura 30: Placa do novo conjunto habitacional. Fonte: própria.

Zona Urbana de Uso Controlado II

Zona Urbana Consolidada

Macrozona de Proteção Integral

Zona Rural de Uso Controlado

Mapa de Zoneamento

esc.: 1: 15.000

02

01

recorte do trabalho
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Figura 32: Casa de moradora do movimento com tijolos 

de adobe feitos nos mutirões em Nova Petrópolis, junho, 2019.

Fonte: própria.
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4. ALTERNATIVAS EMANCIPATÓRIAS

4.1 A autoconstrução, as técnicas e os agentes alternativos

Inicialmente, foi negociada a destinação de um terreno em Mestre 
D’Armas I  para a construção de Unidades Habitacionais de Interesse 
Social com recursos do programa “Minha Casa Minha Vida” (MCMV) na 
modalidade entidade10, o que não obteve êxito. Ao final, os 59 lotes, cujo 
termo de posse foi de fato concretizado, deveriam ter a ajuda de uma 
verba pública para a construção de moradia popular e do espaço coletivo. 
Contudo, isso também não ocorreu. Então, a solução do movimento foi 
utilizar parceiros voluntários para a construção de seus futuros lares por 
meio de mutirões de bioconstrução e permacultura. A segunda área de 
realocação, para 23 famílias, foi Nova Planaltina, foco específico deste 
trabalho. Nela, o processo foi diferente.

Apesar destas famílias terem tido experiência em mutirões de 
bioconstrução de seus companheiros, aprendendo a utilizar as técnicas 
sustentáveis, optaram pelo formato convencional devido a fatores como 
a necessidade legal de, num curto prazo, ocupar o espaço, garantindo o 
direito de posse. Nas fotos então algumas casas temporárias em madeirite, 
feitas enquanto conseguiam comprar o material de alvenaria, seguindo a 
lógica da autoconstrução. 

10. O Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades surgiu em 2009 para atender famílias organizadas 

em cooperativas habitacionais, associações, movimentos sociais e demais entidades privadas sem 

fins lucrativos. Nesta modalidade, os beneficiados são responsáveis pela gestão dos recursos e de 

todo o processo construtivo, o que além de fortalecer a organização social e comunitária, torna mais 

efetiva a utilização dos recursos disponibilizados.

feitas enquanto conseguiam comprar o material de alvenaria, seguindo a 
lógica da autoconstrução. 

10. O Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades surgiu em 2009 para atender famílias organizadas 

em cooperativas habitacionais, associações, movimentos sociais e demais entidades privadas sem 

fins lucrativos. Nesta modalidade, os beneficiados são responsáveis pela gestão dos recursos e de 

todo o processo construtivo, o que além de fortalecer a organização social e comunitária, torna mais 

efetiva a utilização dos recursos disponibilizados.

Figura 33: Casa de moradora do movimento com madeirite

em Nova Planaltina, dezembro, 2018.Fonte: própria.
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Durante o processo de ocupação da UNAF, 
mesmo em situação precária e temporária, as famílias 
do movimento construíram, por meio de doações, a 
Escolinha Maria da Penha Resiste para jovens e adultos, 
além de um espaço comunitário para as atividades de 
formação. As famílias conseguiram também negociar 
um transporte escolar para os que frequentam escola. 
Ainda, as regras de convivência dos ocupantes são 
rigorosas, como as relativas a horário e bebidas. 
Também são frequentes as reuniões para decisões 
de convivência e de luta, além de divisões de tarefas. 
A organização de gestão é de fato admirável. O grupo 
possui uma metodologia para a distribuição interna 
dos “benefícios” oferecidos, e o critério principal 
para esse sistema, que resulta em uma pontuação, 
é a participação. Conforme observa Paternani (2013), 
“Participar de reuniões, assembléias, mutirões de 
limpeza e atividades comuns, atos, ocupações.[...] Para 
cada atividade de que participa, a família recebe um 
ponto”.

O reflexo deste critério distributivo foi usado para 
a construção ecológica das 59 moradias nos lotes 
negociados com a CODHAB para Nova Petrópolis, 
área onde parte das famílias da UNAF foi realocada, 
próxima a Nova Planaltina, e que é o centro deste 
trabalho.

As técnicas de bioconstrução, são social, 
econômica e ambientalmente sustentáveis, uma vez 
que foram utilizadas matérias primas locais e mão 
de obra generalizada das próprias famílias e aliados, 
para a produção de tijolos de adobe e na própria 
construção. Foram produzidos milhares de tijolos, 
sendo distribuídos igualmente entre as famílias que 
receberam os lotes, pela metodologia de pontuação do 
movimento. Alguns dos critérios de pontuação foram: 
participação frequente nas reuniões, na produção dos 
tijolos, e nas atividades do movimento.

As décadas de 1980 e 1990 – marcadas pela crise do SFH e 
desarticulação da política nacional de habitação, pelo debate em torno de 
um novo marco legal capaz de garantir a função social da propriedade e da 
cidade, e pelo agravamento da falta de moradia – se caracterizaram pelo 
fortalecimento dos movimentos de moradia, que promoveram inúmeras 
ações mobilizadoras, como ocupações de terras e de imóveis ociosos, 
exigindo iniciativas concretas do poder público.

Muitos desses programas e projetos, implementados por estados 
e, sobretudo municípios, foram uma oportunidade de colocar em prática 
novos pressupostos que vinham sendo defendidos pelos movimentos de 
moradia e por segmentos técnicos progressistas, baseados em processos 
participativos. (Bonduki, 2012, p. 88)

Neste mesmo sentido, o governo do Distrito Federal lançou, em 
2016, o programa Habita Brasília para os inscritos no cadastro da CODHAB 
com renda familiar de até três salários mínimos, que se divide em 5 eixos 
de atuação: Morar Bem, Lote Legal, Na Medida, Aluguel Legal e Portas 
Abertas. 

Portanto, o que se propõe como iniciativa alternativa aqui neste 
trabalho não é inédito, mas sim a retomada de soluções bem sucedidas por 
meio de uma forte organização da sociedade civil, movimentos sociais e 
entidades profissionais. Essa forma sólida de organização também ocorreu 
no período de transição do processo constituinte, após a volta da democracia, 
quando se intensificaram as reivindicações pela reforma urbana, como o 
Movimento Nacional da Reforma Urbana, e que culminaram no Estatuto 
da Cidade (2001). Houve grandes avanços quanto aos instrumentos de 
política urbana e na questão habitacional, através da inclusão de novos 
atores, com soluções alternativas à da lógica tradicional da construção das 
cidades. É importante retomar estes exemplos muito bem sucedidos dos 
anos 1980, como mutirões autogeridos, urbanização dos assentamentos 
(ao invés da realocação), várias formas de subsídio e financiamento, e 
tipologias habitacionais com qualidade e com espaços públicos. Estas são 
todas propostas menos dependentes de fatores externos, como os acordos 
políticos e de financiamentos, que podem ser mais facilmente viabilizados.

Rompendo com a atual lógica hegemônica 
de produção capitalista do espaço através da 
conciliação de interesses (individuais, sociais, privados, 
governamentais, etc), para a concretização de um 
espaço mais justo, algumas práticas independentes 
têm mostrado resultados bastante positivos. O 
urbanismo tático, as ações urbanas e de assistência 
técnica da CODHAB, os mutirões por co-gestão 
(mas, principalmente, por autogestão), as técnicas de 
permacultura e a ecologia de saberes (praticada pelo 
grupo Periférico-UnB), são práticas alternativas que 
têm tido grande reverberação e servindo de modelo 
como formas de lutar pelo direito à moradia, diferindo 
da lógica hegemônica capitalista.

O diferencial destas práticas é que elas têm 
como foco o desenvolvimento de capital social. São 
práticas bottom up (práticas de baixo para cima) que 
criam um resultado direto e a curto prazo, de pequena 
escala, mas com impactos irradiadores. Impactos para 
a autonomia dos grupos envolvidos, para o senso 
de pertencimento, para a melhora da qualidade 
cotidiana, e para o poder de ação destes. Enfim, para 
o entendimento prático do direito à moradia.

O sucesso também se deve ao posicionamento 
ativo dos beneficiários, que abandonam o tradicional 
papel consultivo e passivo. Assim, com um processo 
participativo na organização, tomando decisões das 
ações urbanas e também pela revisão e melhoramento 
constante, os beneficiários passam a não depender 
mais dos outros agente e organismos para a efetivação 
dos seus projetos e recebimento dos seus ganhos.
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Tanto a ecologia dos saberes, quanto a troca do conhecimento 
técnico com o conhecimento prático, tem aspecto fundamental. 
Como exemplo comparativo, convém citar duas experiências pessoais 
na construção alternativa com o MTST, usando instrumentos como 
mutirões, que utilizam mão de obra dos moradores e de voluntários, e 
técnicas de permacultura, que permitem a sustentabilidade econômica, 
social e ambiental também. Além disso, esses mutirões permitem 
o importante encontro dos saberes de todos os atores (academia, 
movimento, moradores, estudantes etc.). Em uma das experiências, no Sol 
Nascente-DF, não houve acompanhamento técnico de profissionais. Já 
no segundo caso, em Planaltina-DF, esse acompanhamento aconteceu.

Na primeira experiência, foram conquistados 109 lotes, no final 
de 2017, pelo MTST do Sol Nascente com a CODHAB, e ocorreu uma 
semana de mutirão para a construção da primeira casa da área, de dona 
Alzerita. A ideia era ser referência de tecnologias sustentáveis e, num 
futuro próximo, esperava-se que todas as construções formassem um 
bairro ecológico. 

“Esse é um momento histórico. Se não pensarmos no design desse 
acampamento, corremos o risco de haver um processo de favelização e 
não conseguiremos a qualidade de vida que as pessoas sonham.”

 A compra dos materiais aconteceu por uma vaquinha online, e as 
atividades contaram com profissionais da UniPermacultura, que vieram 
ensinar técnicas de permacultura na construção sustentável, com a 
participação de voluntários de todo o Brasil. O conhecimento adquirido 
na construção desta primeira casa seria aprendido na prática pelas 
demais famílias para, assim, através de uma autoconstrução sustentável, 
criar um bairro de qualidade. Contudo, pouco mais de um ano depois, o 
local não difere muito do restante da área favelizada do Sol Nascente.

Já na experiência do MTST em Nova Planaltina, em que 59 famílias 
conquistaram seus lotres junto à CODHAB no início de 2018, criou-se 
uma comissão de projeto que tinha à frente a arquiteta e professora 
do Ludmila Correa, do UniCeub, que depois dos mutirões de produção 
de tijolos de adobe e de bioconstrução, deu continuidade à assistência 
técnica durante todo o ano de 2018. Como resultado, a qualidade atual 
da área é outra.

são comuns, por exemplo, empreendimentos que levam 24 
meses ou mais para serem concluídos. Isto ocorre devido ao fato de 
que o mutirão não funciona em tempo integral no decorrer da semana, 
mas apenas nos fins de semana. Outro fato é a menor produtividade 
da mão-de-obra mutirante, predominantemente não qualificada, 

nem treinada para a construção civil. Esta mão-de-obra envolve-se nos 
empreendimentos em regime de sobretrabalho, pois os mutirantes estão 
construindo suas moradias em um período que deveria ser utilizado para 
o descanso e para o lazer. 

Efetivamente, a não concretização desse bairro ecológico possui 
alguns motivos além da falta de assistência técnica durante todo o processo. 
A prática de sobretrabalho, o não domínio das técnicas alternativas, e 
mesmo a falta de acesso a estes materiais no mercado formal, além da 
necessidade legal de ocupação dos lotes para se ter o direito da posse, tudo 
isso contribui para a replicação das construções e configurações urbanas 
tradicionais, limitadas e já disseminadas. O sucesso do exemplo de Nova 
Planaltina ocorreu principalmente pela grande organização e autogestão 
do movimento em meses anteriores, com a produção em massa de tijolos 
de adobe, utilizando a terra do próprio terreno, e constantes reuniões entre 
as famílias para alcançar consenso. 

Em pesquisa feita pelo CAU/BR e o Datafolha, em 2015, sobre o 
acesso da população brasileira ao profissional da construção, observou-se 
que apenas uma parcela muito pequena, 15%, tem acesso a eles. Ou seja, 
85% utiliza da autoconstrução. A atuação do arquiteto está sendo resumida 
a uma parcela restrita da sociedade, não alcançando, principalmente, a 
parcela mais vulnerável da sociedade: os grupos sociais excluídos, como 
os movimentos sociais por moradia. A prática da assistência técnica vem ao 
encontro desta necessidade, e junto aos mutirões autogeridos. O sistema de 
mutirão por autogestão nestes exemplos pode ser considerado como um 
instrumento de emancipação social, evidenciando uma gestão participativa 
dentro desta realidade da autoconstrução.

Outro fator do sucesso em Nova Petrópolis foi o uso da experiencia 
do Sol Nascente como projeto piloto, servindo como inspiração a ser 
melhorada – muitos dos organizadores e voluntários eram os mesmos que 
participaram do Sol Nascente e, assim, qualificando-os um pouco mais. 

Ainda assim, neste mesmo caso de Nova Planaltina, uma vez entregues 
os lotes pela CODHAB, por estes motivos apontados, houve famílias que 
alternaram parte da construção com as técnicas de bioconstrução, com 
técnicas convencionais como o tijolo cerâmico. Mais ainda, houve famílias 
que utilizaram apenas materiais encontrados no mercado formal. Se, por 
um lado, a permacultura permite uma economia nos custos da habitação 
e ambientais, por outro, há a economia de tempo em questão.
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5. ANÁLISE: CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E DIMENSÕES 
MORFOLÓGICAS

5.1 DIMENSÃO FUNCIONAL E CARACTERÍSTICAS GERAIS

‘’O lugar satisfaz as exigências da vida cotidiana em termos de tipo e quantidade 
de espaços para as atividades, e seu inter-relacionamento?`` HOLANDA e MEDEIROS 
(2009, p.4)

“É o desempenho do espaço urbano, considerando a interação social pelos 
espaços externos positivos, diversidade de usos do solo e acessibilidade (relação 
espaços livres públicos com uso e ocupação do solo” ANDRADE e LEMOS (2015)

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

A avenida principal concentra grande parte do comércio do bairro. Com uma 
hierarquia maior, dispões de canteiro central, diferente das demais locais. Nestas 
ruas já se percebe um aumento do gabarito dos edifícios. Nas demais ruas, mais 
internas, também estão espalhados pontualmente alguns comércios, assim, não há 
completa segregação das funções. Contudo, as atividades ocorrem principalmente 
no período diurno, criando um esvaziamento dos espaços durante a noite e por isso, 
uma sensação de insegurança pelos moradores.

Sobre a estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais do 
PDOT para o Setor Habitacional Mestre d’Armas:

Art. 134. A estratégia de oferta de áreas habitacionais 
tem o objetivo de atender à demanda habitacional a partir 
de projetos e programas de iniciativa pública voltados a 
diferentes faixas de renda, buscando:

I – a oferta de áreas em diferentes partes do território;
II – a proximidade com núcleos urbanos consolidados 

onde haja oferta de serviços, comércios e equipamentos 
comunitários;

III – a proximidade com os principais corredores de 
transporte;

Pela análise das características gerais, conclui-se que 
a área não satisfaz as demandas por emprego, criando um 
fluxo diário para fora do local e assim esvaziando o espaço e 
a diversidade de atividades. Já as escolas, o fluxo permanece 
dentro de Planaltina. A baixa participação e organização 
social dos moradores pode ser desencorajado pela pouca 
existência de espaços de convívio e encontros. A falta de 
oferta de emprego local e de espaços de lazer diminuem 
o contato com o bairro, sentido de pertencimento e contato 
entre as pessoas e sentido de vizinhança. A criação desses 
espaços permite uma maior encontrabilidade e integração 
social em espaços públicos de lazer, o que pode trazer a 
urbanidade que falta prevista no PDOT.

O DIREITO À CIDADE

Enfim o direito à moradia foi conquistado! Mas e o 
direito à cidade?

De acordo com o Estatuto da Cidade, a Lei n0 

10.257/2001, que regulamenta a política urbana dos arts. 182 
e 183 da Constituição Federal, está escrito que:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido 
como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações;

V- oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 
transporte e serviços públicos adequados aos interesses e 
necessidades da população e às características locais.

Este capítulo faz uma análise da área onde as 23 
famílias receberam seus lotes e se de fato, essa área satisfaz 
as exigências cotidianas.

Figura 36: Rua comercial adensada com via larga e caneiro. Fonte: 

Google Maps, 2018.

Figura 34: Indício de verticalização. 

Fonte: própria. Novembro, 2018.

Figura 35: Edificação de uso misto com fachada ativa do comércio 

e apropriação da calçada. Fonte: Google Maps, 2018.
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Onde os moradores de Planaltina trabalham?

Planaltina

Plano Piloto

Outras R.A.s

Plano Piloto
Outras R.A.s

Planaltina

Onde os alunos de Planaltina estudam?

Residências que tem proximidade de Áreas 
Públicas Comuns

rua arborizada

jardins, parques

APA

nascente d’água
espaço
 cultural

Ponto de
Encontro
Comunitário

Figuras 36, 37, 38: Dados Gerais. Fonte: Codeplan- Pesquisa 
Distrital por Amostra de Domicílios- Planaltina- PDAD, 2015.

Figura 39: Mapa de uso e ocupação do Solo
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ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS

Pelo mapa de espaços livres públicos, 
percebeu-se que a área conta com quase nenhum 
espaço de encontro como praças ou equipamentos 
públicos de referência. Há três quadras de esportes 
como elementos que se destacam no território 
constituído basicamente por residências.

Outras das três quadras se localiza atravessando 
a rua, em frente à escola(5) e à área do MTST. É 
também um espaço grande para o uso, mas o 
menor das três, e além da quadra de futebol contém 
um parquinho. Esporadicamente (uma vez a cada 
dois meses) ocorrem feiras de artesanato goiana. O 
terceiro campo de futebol se localiza mais segregado 
no espaço, na área do Zoneamento de Preservação 
da Vida Silvestre, mas de intenso uso. (figura 1)

Por outro lado, as ruas e calçadas são 
intensamente apropriadas (observação feita durante 
um final de semana, sábado e domingo). Nas ruas 
acontecem o futebol, o skate e as bicicletas; nas 
calçadas, mesmo sem bancos ou sombra, ocorre 
grande apropriação como momento de encontro 
e conversas, semelhante às cidades pequenas em 
que se sentam para a rua e olham o movimento. 
Dessa forma, a relação dos moradores com os 
espaços públicos para a convivência parece ser 
preferencialmente pelo uso das ruas, mais do que 
pelas praças. Então mesmo as fachadas residenciais 
serem caracterizadas por muros e portões fechados, 
sem relação com a rua, percebe-se a relação dos 
moradores com a rua, que se sentam na calçada 
ou em cadeiras próprias, evidenciando a falta de 
mobiliário urbano. Aproveitam a sombra da própria 
residência, com ou sem marquises, devido à falta de 
arborização das ruas.

Espaços usados Espaços pouco usados

01

02

03

04

05

06

Figura 40: Espaços Usados- a rua, Nova Planaltina,

 dezembro, 2018 Fonte: própria.

Figura 41: Espaços Usados- a calçada, Nova Planaltina,

 dezembro, 2018 Fonte: própria.

Figura 42: Espaços Usados- o limite ambiental, Nova Planaltina,

 dezembro, 2018 Fonte: própria.

Figura 43: Espaços Pouco Usados- a praça 

da ação urbana Nova Planaltina, dezembro, 2018

 Fonte: própria.

Figura 45: Espaços Pouco Usados- a praça principal

 Nova Planaltina, dezembro, 2018

 Fonte: própria.

Figura 44: Espaços Pouco Usados- a praça apenas onde

 há sombras e proximidade ao bar, Nova Planaltina, 

dezembro, 2018 Fonte: própria.
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Figura 43: Espaços Pouco Usados- a praça 

da ação urbana Nova Planaltina, dezembro, 2018

 Fonte: própria.

Figura 45: Espaços Pouco Usados- a praça principal

 Nova Planaltina, dezembro, 2018

 Fonte: própria.

Figura 44: Espaços Pouco Usados- a praça apenas onde

 há sombras e proximidade ao bar, Nova Planaltina, 

dezembro, 2018 Fonte: própria.

Espaços não usados
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Figura 46: Espaços não Usados- equipamentos 

em esquina, Nova Planaltina, dezembro, 2018

 Fonte: própria.

Figura 47: Espaços não Usados- terreno vazio 

em esquina, Nova Planaltina, dezembro, 2018

 Fonte: própria.

Figura 48: Espaços não Usados- esquina,

 Nova Planaltina, dezembro, 2018

 Fonte: própria.

Figura 49: Mapa de localização dos espaços livres públicos,Figura 49: Mapa de localização dos espaços livres públicos,

 Nova Planaltina Nova Planaltina

esc.: 1: 7.500
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A EXPERIÊNCIA DA AÇÃO URBANA EM PRAÇA LOCAL

Figura 50, 51, 52: Preparo do espaço para a ação urbana pela 

NOVACAP Nova Planaltina, março, 2017. Fonte: Manuella Coelho.

Figura 53, 54, 55: Ação urbana por mutirão,

Nova Planaltina, março, 2017. Fonte: Manuella Coelho.
Figura 56, 57, 58: Ação urbana na agenda política.

Nova Planaltina, março, 2017. Fonte: Manuella Coelho.
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ÁREAS LIVRES

Há também uma pequena praça mais local, em uma rua 
residencial, mas sem muito uso. Foi feito uma “ação urbana” para 
criar neste espaço uma área com mobiliário de pneus para as 
crianças. Em fevereiro de 2017, junto com os moradores, ocorreu 
este mutirão em que participei através do meu contato com a 
CODHAB, integrante também desta ação. Contudo, ao visitar a 
área um ano depois, percebe-se o seu  não uso.

Esta ação, organizada pela Secretaria das Cidades, pelo 
programa “Cidades Limpas”, apesar de ter feito uma reunião 
com as famílias, não foi de fato um projeto comunitário. A agenda 
política e o curto tempo do processo do mutirão não foi suficiente 
para a apropriação do espaço pelas famílias. Cabe no entanto a 
elas o cuidado posterior. Há, assim como este, outros espaços 
propícios para o uso, mas na prática se mostram também vazios.

  Este programa, voltado para 

melhorias no ambiente urbano, é responsável pela 

remoção de entulhos, carcaça de veículos, reparo 

de pontos na rede elétrica, corte de mato alto, 

poda de árvoes e tapar buracos no asfalto.Entulhos 

nas cidades, iluminação precária e terrenos sujos e 

abandonados favorecem diretamente a incidência 

de crimes. Nosso papel é reduzir ao máximo 

esses fatores que contribuem para a insegurança.

Esteves, H. secretário das Cidades. (18 de junho, 2018). 

Brasília: Agência Pública. Entrevista concedida a 

Mariana Damaceno.

Figura 60: Local da ação urbana um ano depois, Nova Planaltina,

 dezembro, 2018. Fonte: própria
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Uso das ruas e calçadas 
como principais lugares de 
atividades e encontros

qualidade baixa dos 
poucos espaços públicos 
para encontro

mobiliário urbano para a permanência.
elementos de sombreamento

Atividades podem estimular o 
uso desses espaços para atividades 
culturais comunitárias

Alagamento de lotes depois de 
chuvas intensas.

Calçadas e vias impermeáveis.
Poucos espaços públicos livres, 

porém com grandes dimensões e 
pouca qualidade.

Ruas em “T” tipologia e gabarito  
criam paisagem homogênea;

Poucos marcos referenciais que 
se destacam arquitetonicamente e 
de lazer;

Ruas inteiras residenciais 
fechadas visualmente por muros: 
pouca relação público-privado.

Criar identidade visual: ações 
urbanas como pintura de muro e 
piso, muro verde; mobiliário lúdico; 
jardim nas fachadas e hortas;

Criar marcos visuais em entradas 
de espaços: entrada da rua dos 
lotes do MTST.

Uso de infraestrutura verde como 
biovaletas, praça inundável e jardins 
de chuva

DIAGNÓSTICO DOS ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS 

Dimensão Funcional

Dimensão Topoceptiva e 
    Expressiva- Simbólica

Dimensão Copresencial

Dimensão Biocimática

Dimensão Econômico-Financeira
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Poluição sonora concentrada nas 
ruas comerciais, perto dos lotes do 
MTST.

Proximidade com a avenida 
principal

Priorizar a escala do ciclista 
através de ciclovias agradáveis.

Priorizar a escala do pedestre 
pela distribuição no espaço das 
atividades e equipamentos.
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07 08

01.
02.

03.

04.

05.

06. 07.

08.

Poluição sonora concentrada nas 
ruas comerciais, perto dos lotes do 
MTST.

Proximidade com a avenida 
principal

Valorização imobiliária 
da centralidade: previsão 
de adensamento com a 
regularização e pelo PDOT, 
novo conjunto habitacional 
em construção, previsão de 
novo terminal rodoviário.

Qualificações sustentáveis 
nos limites ecológicos: “ocupar 
para proteger”. 

Propor barreiras físicas com 
elementos verdes.

Conexão por  braços 
ecológicos

Área potencial de fluxos e de  
centralidade no limite ecológico 
da área: pressão sobre limites 
da área urbanizada e ambiental.

Pressão de ocupação por 
invasão.

Limites com APA’s com 
lixo  e entulho mostra a pouca 
relação dos moradores com as 
questões ambientais.

Priorizar a escala do ciclista 
através de ciclovias agradáveis.

Priorizar a escala do pedestre 
pela distribuição no espaço das 
atividades e equipamentos.

Figura 61: Mapa de localização dos espaços analisados,Figura 61: Mapa de localização dos espaços analisados,

 Nova Planaltina

esc.: 1: 7.500
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5.2. DIMENSÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Considerando que os maiores gastos destas famílias são alimentação, 
mobilidade, água e energia, os custos de implementação e manutenção 
da infraestrutura devem ser condizentes com a realidade socioeconômica 
desses moradores e da área. Desta forma, alguns eixos principais podem 
ser pensados para este projeto nos espaços livres públicos:.

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL: Para a escala do bairro e do recorte, 
as necessidades de deslocamento motorizado e seus custos podem ser 
diminuídos com o incentivo à caminhada e ao uso de bicicletas. Para 
tanto, devem ser planejados e realizados trajetos arborizados, iluminados, 
e que se integrem aos caminhos e usos, como moradia, trabalho e lazer. 
(ANDRADE,  2015, p. 239)   

GESTÃO INTEGRADA DA ÁGUA: A coleta de água da chuva por 
calhas e reservatórios, e o reaproveitamento das águas do chuveiro, pias 
etc, podem servir para lavar calçadas, carros e irrigar jardins de plantas 
não comestíveis. 

DRENAGEM NATURAL: A maioria das ruas e calçadas não possui 
piso permeável, além de poucas árvores. Por outro lado, nas partes 
permeáveis, observa-se um acúmulo de poças após as chuvas. Uma 
solução interessante seria a aplicação de jardins de chuva (water sensitive 
urban design) que, além de retardar a entrada de água pluvial no sistema 
de drenagem, diminuindo inundações, usa vegetações com qualidade de 
filtragem, que limpam a água, antes da sua entrada no sistema.

Pela figura 31, também é perceptível que as áreas livres públicas 
existentes, apesar de poucas, possuem dimensão desproporcional à 
densidade da área, além de pouca qualidade. Desta forma, ao invés de 
implantar mais espaços, uma boa resposta seria melhorar a qualidade 
desses espaços existentes, oferecendo mais usos a esses espaços abertos 
e utilizando elementos ambientais para o desenho da paisagem.

DESENHO PERMACULTURAL: 
todo e qualquer lugar implica no consumo de algum tipo de trabalho 

e/ou energia para sua instalação e manutenção, o que resulta em forte 
relação entre antropização do meio ambiente (para benefícios sociais) e 
impactos ambientais (com custos ecológicos).

Segundo Mollison (1998), criador da permacultura, ”Permacultura 
é o design de comunidades humanas sustentáveis em que o uso 
da terra parte do entendimento dos microclimas, plantas anuais e 
perenes, animais, solos, manejo da água e as necessidades humanas 
numa teia organizada de comunidades produtivas.” 

Os permacultores se propõem a projetar ecossistemas humanos, 
promovendo o aproveitamento de todos os recursos (energias), 
em que cada elemento executa várias funções (assim, uma cerca 
de vegetais comestíveis pode servir como alimento, quebra-vento, 
hábitat para pequenos animais, elemento para dar mais privacidade 
à casa etc.); (Maia, C., 2015)

MOBILIÁRIO URBANO: mobiliários de baixo custo, podem 
ser materiais reutilizados. Dentro do conceito do urbanismo tático . 
por pequenas intervenções e utilizando o conhecimento local dos 
moradores.

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

Segundo a Resolução nº 02/2014 – CRH/DF, o Distrito Federal 
é formado por três regiões hidrográficas nacionais, com sete bacias 
hidrográficas e 41 unidades hidrográficas. A Região Mestre D’Armas 
I está situada na bacia do Rio São Bartolomeu, que se localiza 
dentro das Áreas de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São 
Bartolomeu contando com diversas nascentes. Conforme mapeado 
pela Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação, algumas 
áreas de proteção permanente hídrica já se encontram ocupadas pela 
expansão urbana, constituindo um elemento de monitoramento.

A recarga de aquíferos se relaciona à entrada da água pelo 
solo para reabastecer as reservas de águas subterrâneas, e tem 
importância como mantenedoras das drenagens e dos ecossistemas. 
Apesar da área do recorte deste estudo não ser classificada como 
de alto risco, é uma importante área ambiental do DF, e a garantida 
expansão e densificação das áreas no futuro pode gerar impactos, 
caso não haja um planejamento sustentável desde já, como tem feito 
o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE).

Figura 62: Poças depois de chuva intensa na principal área de lazer do bairro, 

DF, 2018. Fonte: Própria.

Figura 63: Poças depois de chuva intensa, DF, 2018. Fonte: Própria.
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Figura 63: Poças depois de chuva intensa, DF, 2018. Fonte: Própria.

Existe uma relação entre a vegetação do Cerrado, o ciclo 
hidrológico e a densificação da área.  A manutenção dessa vegetação 
nativa é importante para a resiliência e manutenção da área, mantendo 
a recarga dos aquíferos no DF no futuro, mais ainda após um contexto 
de crise hídrica, como o que o DF recentemente viveu.

A área também é constituída de remanescentes de vegetação 
nativa de vários tipos, como Cerrado, campo, mata, formação florestal, 
etc. Também se encontram três parques ecológicos que preservam a 
vegetação nativa, além de um conector ambiental.

De acordo com o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), que é 
o instrumento de planejamento e gestão ambiental (nacional, regional e 
estadual, e que o Plano Diretor municipal deve estar em concordância 
com), sobre os conectores ambientais:

(...) porções de ecossistemas naturais, parques e equipamentos 
urbanos como vias públicas, calçadas, canteiros centrais, praças e 
playgrounds, providos de arborização e áreas verdes, utilizados como 
elementos de conexão entre espaços naturais preservados e demais 
unidades de conservação e áreas protegidas, possibilitando maior fluxo 
genético entre as espécies vegetais e o trânsito da fauna local.

A Rede de Trilhas e Roteiros compreende porções do território, 
de beleza cênica e importância ecológica em que há grandes 
demonstrações de flora e fauna, além de atividades de caminhada, 
ciclismo, mountain bike, caminhos religiosos, circuitos esportivos e 
culturais que servirão de ferramenta de apoio para divulgação do 
Corredor Ecológico.

Diante de todos os elementos de preservação, percebe-se o forte 
caráter do aspecto ambiental na área, que deve ser diretriz primária 
de orientação de todas as demais. Como previsto no ZEE, o uso dos 
conectores ambientais abrigando atividades e usos frequentes, como 
as trilhas, ao invés da preservação distante, tem como aspecto positivo 
aumentar a conservação, e mesmo recuperação das áreas naturais, 
através do sentimento de pertencimento dos visitantes às questões 
ambientais. Seguir esta proposição como diretriz do projeto poderá 
impactar de forma restritiva neste início de urbanização na APA de 
recursos hídricos do mapa. Finalmente, a falta de espaços livres públicos 
e de lazer no Setor Mestre D’Armas I é compatível com essa demanda.

Zona de Preservação da Vida Silvestre

Zoneamento de Preservação da Vida Silvestre

Parques Ecológicos

APP de Recursos Hídricos ocupadas pela
urbanização

Mapa de Zoneamento Ambiental
da APA São Bartolomeu

esc.: 1: 15.000

Figura 64: Mapa do Zoneamento Ambiental. Fonte: Geoportal
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5.3 DIMENSÃO BIOCLIMÁTICA

Sobre a qualidade do ar, a presença dos parques ecológicos contribui bastante 
para a qualidade do ar, e pelo zoneamento de uso e ocupação não é permitida a 
instalação de indústrias de médio ou alto grau de poluição na área. A previsão de um 
novo terminal rodoviário pelo Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito 
Federal (PDTU) é de grande importância para a conexão Satélite-Plano Piloto, onde está 
a maioria dos postos de trabalho. Contudo, este novo terminal também propiciará maior 
poluição do ar, oriunda principalmente dos ônibus. Assim, o projeto deve focar a escala 
do ciclista e do pedestre, priorizando espaços de qualidade que estimulem estas formas 
de locomoção dentro do bairro.

Na dimensão acústica, as ruas comerciais são as principais causas de poluição 
sonora, incluindo carros de som, que concentram-se nas duas ruas comerciais principais, 
perpendiculares entre si. Por esta separação de usos do solo, as áreas residenciais 

se encontram-se mais protegidas, evitando incômodos sonoros aos 
moradores. Este corredor comercial, fonte de ruídos, já está num processo 
de verticalização, criando assim obstáculos ao som. Além disso, a direção 
dos ventos, propaga os ruídos num corredor para fora dos bairros nas 
áreas residenciais. Por outro lado, estes bairros estão próximo dos lotes do 
MTST, oferecendo um grande espaço aberto que permite a permeabilidade 
dos ventos, e também às ondas sonoras. É interessante pensar o uso da 
arborização nestas ruas, com a mesma finalidade de permear os ventos e 
o som. Quanto à rodovia e o intenso barulho do tráfego oriundo dela, há 
um espaço de transição, pouco denso, que vai até a ocupação urbana e, 
assim, diminui a intensidade dos ruídos.

Quanto à sensibilidade dos solos à erosão por intempéries, é 
observada a tolerância do próprio tipo de solo nativo, além da influência 
da declividade. A área de maior declive se localiza no entorno do córrego 
Corguinho, área não ocupada pela urbanização. Predomina no recorte de 
estudo áreas com baixa sensibilidade à erosão.

 Os Latossolos Vermelhos ocupam 38,92% da área do Distrito Federal. 
São solos ácidos, com níveis de pH em torno de 4,0 e 5,5 e intemperizados. 
Em consequência, esses solos concentram minerais secundários do 
grupo da caulinita, óxidos, hidróxidos e oxi-hidróxidos de Ferro (Fe) e 
Alumínio (Al) como hematita, goethita, gibbsita e outros.  São solos com 
alta permeabilidade de água e que podem ser excessivamente drenados, 
fortemente drenados e acentuadamente drenados, conforme a natureza 
da textura, da estrutura e da situação topográfica.

Quanto à luminosidade, esta é uma área de média e baixa densidade 
e, assim, há maior proveito da luminosidade natural nos espaços públicos. 

Figura 65: Mapa do tipos de vegetação. Fonte: Geoportal

Figura 66: Entulho e lixo nas áreas limites ambiental, DF, 2018. Fonte: Própria.
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Figura 67: Insolação e direção do vento em Nova Planaltina. Fonte: Própria.

Figura 68: O sol forte e a falta de elementos (naturais ou não) para o sombreamento

 em Nova Planaltina. Fonte: Própria.
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5.4 DIMENSÃO COPRESENCIAL

Copresença é o sistema de interação entre indivíduos. A 

configuração do lugar em seus aspectos de ser permeável ou de 

barrar o movimento do pedestre reflete-se em condições positivas ou 

não do deslocamento e da acessibilidade. Portanto, reflete também 

na maior ou menor capacidade dos lugares de atrair, congregar ou 

afastar as pessoas em encontros sociais “não programados”. (ELAINE 

KOHLSDORF )

Enquanto forma de análise da copresença do espaço, a 

axialidade é a possibilidade de locomoção linear entre as barreiras, 

e identifica o “’movimento natural’ e as condições de encontros não 

programados”. (HOLANDA, 2010, p. 27).  As linhas axiais são resultado da 

conexão da malha de caminhos e geram potenciais de acessibilidade, 

integração ou permeabilidade. Como resultado, caminhos muito 

integrados são potencialmente capazes de ter grande quantidade de 

pessoas, gerando encontros.

CENTRALIDADE E USO DO SOLO

Pela análise do mapa axial de integração global (NAIN), a área dos 
lotes do MTST possui grande integração e potencial de centralidade. 
Concordando com esta escala da malha, as Diretrizes Urbanísticas para 
o Setor Habitacional Mestre D’Armas (DIUR 05.2016), classificam a área 
como Zona B no uso e ocupação do solo, que permite a instalação de 
comércios, uso misto, instituições, habitações coletivas e gabarito maior, 
de até 23 metros. 

Então, é possível compatibilizar os usos e densidades do solo 
com a demanda ou suporte da malha urbana e, assim, compactar o 
espaço e diminuir deslocamentos, se as áreas mais facilmente acessíveis 
concentrarem os principais usos da área. Desta forma, para as áreas 
de maior centralidade, uma densidade mais alta é compatível com 
usos como comércio e habitações coletivas. Essa potencialidade de 
centralidade e concentração de movimento, por ter uma infraestrutura 
já existente, deve ser explorada a fim de minimizar custos da expansão 
urbana. A malha regular, com eixos retos em “X”, efetivou-se pelos 
loteamentos clandestinos em que grileiros seguem esta lógica de custos 
para facilitar a expectativa de futura regularização.

HIERARQUIA VIÁRIA

O mesmo ocorre no mapa de segmentos variável (NACH), 
mostrando a hierarquia viária com potencial de rede de caminhos mais 
curtos neste triângulo onde se localizam as famílias do movimento. 

Sendo assim, tanto na escala de Mestre D’Armas, quanto na de Planaltina, o 
triângulo possui grande integração. 

 Além disso, as Diretrizes Urbanísticas (DIUR 05/2016) classificaram 
as vias já existentes como:  Vias de Circulação, Vias de Atividades e Vias 
Parque. As Avenidas Contorno da Estância e Avenida Goiás, principal eixo de 
ligação com Planaltina, se mostram bastante integradas. Pelas Diretrizes, elas 
foram classificadas como Vias de Atividades, que são eixos de comércio e 
serviços. Nelas também estão as principais linhas de transporte coletivo e 
futura implantação do Terminal Mestre D’Armas, previsto no Plano Diretor de 
Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal (PDTU), de 2013. 

A via que faz o limite do triângulo com o Parque Ecológico e com a ZCVS 
é também bem integrada, sendo classificada como Via Parque.  

As Vias Parque têm o objetivo de garantir acesso da população às áreas 
com sensibilidade ambiental e valorizá-las como elemento da paisagem 
urbana, configurando limite visível entre o ambiente público e o privado. As Vias 
Parque são de tráfego lento e devem propiciar em suas margens atividades 
de lazer ativo e contemplativo, podendo ter pavimentação diferenciada, ou 
constituir vias exclusivas para pedestres ou mesmo ciclovias. DIUR 05/2016

Por se mostrar com grande potencial de acesso – a mais integrada 
pela análise sintática – esta Via Parque, em área ainda desocupada e sem 
construções, pode, através de um bom projeto, alcançar esta conexão positiva 
da população com a valorização ambiental.

Como manter a (auto)organização social do movimento neste espaço agora 

formal e de grande impacto para esta área?
A relação desta análise axial e os grandes usos e fluxos podem entrar em 

conflito com o interesse do movimento, caso não haja parâmetros específicos 
para a ARIS. Além disso, pode surgir conflito caso a posse dos lotes pelas 
famílias não esteja legalmente definitiva, uma vez que esta área está em 
plena valorização por todos esses aspectos levantados. Desta forma, a falta 
de propriedade, e apenas o aluguel podem gerar uma rápida gentrificação 
da área. Por outro lado, a grande luta dos movimentos sociais por moradia é 
a do acesso à cidade, e esta área mostra ser a mais central do Setor Mestre 
D’Armas I, dispondo de transporte público, serviços, escola e posto de saúde 
num raio caminhável, atendendo a muitas demandas da luta do movimento.

Já no aspecto do trabalho dos espaços livres públicos, ele surge tanto 
para trazer mais qualidade de vida ao todo, – que não possui praticamente 
nenhuma – quanto pelo potencial de uso da área para produção agrícola. 
O movimento tem a intenção de trabalhar com agroflorestas e drenagem 
verde, lutando contra a futura constante pressão de densificação. As áreas 
obrigatórias destinadas aos equipamentos públicos urbanos e comunitários, 
no processo de aprovação da regularização, somam 10% da área total em 
questão, e poderão ser intensamente trabalhadas para trazer maior sustenta-
bilidade para a área. Essas áreas obrigatórias, inclusive, vão ao encontro das 

Figura 69: Quadro de uso e ocupação do solo. Fonte: DIUR 05, 2016)

diretrizes ambientais da Lei nº 5.344-2014 para a 
ZOEQ em que se enquadra: “as áreas degradadas 
ocupadas por assentamentos informais devem ser 
qualificadas e recuperadas de modo a minimizar 
danos ambientais”, e seguem disposições 
específicas sobre as práticas sustentáveis que 
devem ser incentivadas.

Figura 70: Sistema Viário, novo terminal e classificação da zona de 

uso e ocupação do solo. Fonte: DIUR 05, 2016)
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Figura 71: Mapa axial de integração global Fonte: Coelho, 2017 Figura 72: Mapa axial de segmentos. Fonte: Coelho, 2017
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5 .5  DIMENSÃO TOPOCEPTIVA E 
EXPRESSIVA- SIMBÓLICA

“O lugar é legível visualmente, isto é, ele tem uma 
identidade? O lugar oferece boas condições para a 
orientabilidade?” HOLANDA e MEDEIROS (2009)

Legibilidade e orientabilidade. Os espaços 

devem responder à necessidade de orientação 

dos usuários nos lugares, obtidos com a 

conectividade entre bairros e continuidade de 

caminhos. Identificabilidade: reconhecimento 

de características ao espaço urbano resultantes 

de diversidade tipológica em pequenos 

agrupamentos e efeitos visuais que promovam 

imagens mentais e percepção da paisagem 

urbana. Afetividade e simbologia: a forma física 

promove satisfação emocional quando laços 

afetivos se estabelecem pelo reconhecimento 

de qualidades e plasticidade da configuração 

urbana. ANDRADE e LEMOS (2015).

 No limite do local, há as vistas para as áreas verdes de preservação (02), que gera 
interesse visual de imediato. Ao perguntar aos moradores quais os lugares de encontro e 
lazer referência para eles, foram citados a grande quadra de futebol central (03), a da escola, 
onde ocorrem eventualmente feiras (04), o estacionamento do mercado Dois Irmãos (01), e o 
“forró dos véi”, sendo esse último já em Planaltina.

 A área pode ser descrita pela simplicidade e informalidade, tanto nas características 
gerais, quanto na arquitetura. Possui alguns aspectos que remetem às pequenas cidades, em 
que há uma boa relação com a rua local. Contudo, as casas da região são, em sua maioria, 
muradas (09), sem fachada ativa para uma melhor relação público-privado.

Sobre as principais ruas, as linhas mais integradas (em laranja e amarelo no mapa , 
axial) coincidem com a área de concentração comercial (06). Estes principais eixos servem 
como ruas de referência para a localização dentro do espaço. Nota-se ainda uma relação de 
suas paisagens entre as duas coletoras (que ligam à rodovia), e as três internas (mais locais e 
mais densas).

Há uma continuidade visual dos espaços, pelo gabarito de até dois pavimentos (com 
alguns pontuais de até quatro, indicando uma verticalização da área, principalmente das ruas 
mais comerciais), mas ainda prevalece a escala do pedestre. Há também uma continuidade 
visual pelas tipologias similares das edificações (08), e que acontece em ambos os lados da 
rua, sendo ora residencial, ora comercial.

Quanto à orientação no espaço, as ruas residenciais em “T”, (07) ao mesmo tempo 
em que oferecem aos moradores uma relação mais próxima e de segurança, criam 
uma dificuldade para os que não conhecem o espaço, com muitos pequenos “núcleos” 
homogêneos (edifícios de mesmo tipo e altura), difíceis de localizar e diferenciar.

Essa noção de identificação é semelhante à noção de orientação para a maioria 
dos turistas em Brasília, criado pelo padrão das Superquadras. De modo diferente, aos 
moradores, cada superquadra possui um comércio ou atividade de destaque que serve 
de referência e diferencia as quadras entre si, gerando orientação espacial. No mesmo 
sentido, alguns espaços interessantes que criam a identificação e orientação com o local 
são os pequenos bares com mesas e cadeiras (05) (10) na calçada, que criam a abertura 

entre público e privado, e acabam suprindo a 
função dos espaços públicos de encontro, ou 
seja, garantindo uma atividade combinada com 
um lugar que dá prazer emocional (SALINGAROS, 
N., 2003).

Para o recorte específico deste trabalho, é 
importante mencionar que não estão previstos, 
no projeto da CODHAB, espaços formais para o 
comércio. Assim, a legibilidade e a orientabilidade 
podem ser desenvolvidos pelo projeto 
paisagístico e pelos mobiliários, com espécies 
diferentes que podem criar identificabilidade e 
afetividade.
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Figura 73: As fachadas muradas diminuem a relação público privado 

no bairro Nova Planaltina, dezembro, 2018. Fonte: própria

Figura 74: As fachadas muradas e calçadas ganham usam na epóca 

junina no bairro Nova Planaltina, junho, 2019. Fonte: própria Figura 75: Mapa de localização dos espaços analisados,Figura 75: Mapa de localização dos espaços analisados,

 Nova Planaltina

esc.: 1: 7.500
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O urbano, então, surge no pensamento e na ação prática 

como uma utopia concreta que está inscrita no real como a 

anunciação de um processo de transformação que talvez não 

conduza a um determinado {...}, mas que seja a inspiração 

permanente que poderá conduzir os seres humanos ao fim da 

alienação. Para Lefebvre, o urbano é a manifestação do espaço 

diferencial que poderá nascer da superação do espaço abstrato, 

o espaço do capital. A vida urbana, portanto, ainda não começou 

(Lefebvre, 2001, p. 108).

Então, no direito à cidade, novos agentes precisam ser 
incorporados, e novas alternativas de construção do espaço precisam 
ser pensadas, diferente das formas atuais que produzem a cidade. 
Alguns exemplos são as associações, as casas de cultura, os coletivos; 
centrais, as confederações, os sindicatos; as Instituições de Ensino 
e Pesquisa; as entidades governamentais; os quilombos e territórios 
Indígenas; os movimentos sociais por moradia etc.

Dentre os agentes presentes neste espaço, uma análise dos que 
se relacionam, os chaves para este projeto são o MTST, a academia e 
parceiros de projeto permacultural. Entender o interesse e capacidade 
desses atores envolvidos ajudará a viabilizar as ações para o projeto, 
com destaque pro próprio movimento porque ele tem o interesse 
para uma participação efetiva nas questoes do bairro, para exercerem 
uma democracia direta e não como agentes passivos e o interesse 
deles para uma área sustentável e autosuficiente vai ao encontro dos 
interesses ambientais do PDOT e do ZEE.

5.6 MAPA DE ATORES

Figura 76: Agentes produtores do espaço por interesse e poder. Fonte: própria
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6.1 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO DIRETRIZES

Uso das ruas e calçadas como principal lugar de atividades 
e encontros 

ruas: mobiliários urbanos para a permanência (bancos e mesas) elementos de som-
breamento (arborização para sombra e como elemento de identidade visual, mar-
quises, pérgolas). selecionar ruas com maior potencial de permanência no recorte 
MTST e qualificá-las de acordo com o tipo de atividade que desejam.

Praças: quais atividades podem estimular o uso desses espaços, quais esportes, 
quem mais usa-criança, idoso- quais períodos de mais uso,etc) espaço para ativida-
des culturais comunitárias e plenárias do MTST (estrutura física ou mobiliário )

qualificar os poucos espaços livres públicos previstos no projeto da CODHAB: 
agrofloresta, ruas e calçadas, acessibilidade, frente e fundo de lotes, ciclovia, 
canteitos, praça perto, escola, canteiros. Uso da metodologia de Zoneamento 
Permacultural para definir implementação dos elementos verdes

conciliar com interesses  dos zoneamentos ambientais de estimular qualifi-
cações sustentáveis, principalmente nos limites ecológicos (também como 
barreira para a ocupação irregular)

sistemas naturais retenção água pluvial: jardins de chuva (water sensitive urban 
design), piso permeável, praça inundável, captação de água da chuva por 
calhas das casas.

ao invés de criar mais espaços, trabalhar a qualidade dos existentes

hortas, composteiras, sistemas de reaproveitamento de águas cinzas na frente 
e no fundo dos lotes (zona de raízes, fossa de bananeira)

uso de vegetação como barreira acústica na entrada do recorte (praça da es-
cola) e nos limites urbanos

“ocupar para proteger”. APA’s como amenidades positivas, propor barreiras 
físicas com elementos verdes e espaço de contemplação

arborização das ruas locais, escolher implantação das hortas e agrofloresta e 
espécies vegetais adequadas à orientação solar

priorizar a escala do ciclista através de ciclovias agradáveis

priorizar a escala do pedestre pela distribuição no espaço das atividades e 
equipamentos, e pela análise da malha urbana

criar marcos visuais em entrada de espaços. entrada da Av. Contorno Estância 
para o recorte; entrada da rua dos lotes do MTST (relacionados a historia do 
MTST e a ecologia)

criar identidade visual: ações urbanas com pintura de muros ou muros verdes e 
piso; mobiliário lúdico; jardins na fachada e hortas.

ruas em “T”; tipologia e gabaritos criam
 paisagem homogênea

ruas inteiras residenciais fechadas visualmente por mu-
ros= pouca relação público privado

baixa densidade= maior luminosidade nas áreas livres 
públicas; pouco sombreamento nas ruas

lotes recebidos pelo MTST de dimensão 8x22m, relação 
testada fundo 1:3, são menos caros

área potencial de fluxos e de centralidade no limite eco-
lógico da área: pressão sobre limites da área urbanizada 
e ambiental, pressão de ocupação por invasão

qualidade baixa dos poucos espaços públicos para 
encontro

poucos marcos referenciais que se destacam arqui-
tetonicamente, 
formalmente e de lazer

limites com APA’s com lixo e entulho mostra 
pouca relação dos moradores com questões 
ambientais

poucos espaços públicos livres, porém com grande 
dimensão e pouca qualidade

poluição sonora concentrada nas ruas comer-
ciais, perto dos lotes do MTST; proximidade com 
avenida principal

alagamento dos lotes depois de chuvas intensas; 
calcadas e vias impermeáveis

valorização imobiliária da centralidade: previsão 
de adensamento com a regularização e pelo 
PDOT, novo conjunto habitacional em construção, 
previsão de novo terminal rodoviário

Dimensão Funcional

Dimensão Topoceptiva
e Expressiva Simbólica

Dimensão Bioclimática

Dimensão Econômico-
 Financeira

Dimensão Copresencial



o direito à cidade 53

PADRÕES

Desenhei estes padrões de acordo com a minha análise das 
dimensões morfológicas local e de forma esquemática e sim-
ples, as figurinhas foram de fácil entendimento para usar no 
mapeamento das soluções por padrões. Quase todas foram 
identificadas como boas soluções e algumas mais foram pro-
postas e desenhadas durante a oficina em conjunto.
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Para marcar a data da oficina, foi feito uma chamada 
repassada por meio do WhatsApp para as famílias. A 
oficina foi realizada em um domingo pela manhã com 
duração de três horas- 10:00 às 13:00.  A escolha da data 
foi direcionada pela líder no movimento, de acordo com 
a melhor disponibilidade de todos.

6.2 OFICINA PARTICIPATIVA 01:
 MAPEAMENTO COLETIVO

A primeira oficina realizada com as famílias do movimento 
-“ Espaços verdes para Nova Planaltina” - tive como objetivo fazer 
um diagnóstico coletivo sobre os espaços livres do assentamento. 
Para isso, propûs três dinâmicas diferentes.

A primeira, uma roda de conversa nos permitiu entrosar 
e nos apresentarmos. Então, apresentei a minha proposta de 
trabalho com eles para iniciar a reflexão das famílias sobre suas 
expectativas para o local.

No segundo momento, após a roda de conversa, fizemos 
uma caminhada  pela área da futura agrofloresta. Durante o 
percurso as famílias iam localizando onde gostariam e achavam 
necessário as atividades, espaços, vegetação e mobiliário. . 
Também mostraram áreas consideradas inseguras por haver 
invasões, pessoas usando drogas durante a noite, e falta de 
iluminação. 

No terceiro momento, realizamos dois mapeamentos 
diferentes a partir do ponto de vista dos moradores. O mapa afetivo 
foi usado para indicarem os principais pontos de referência, como: 
pontos que alagam depois da chuva, pontos inseguros, pontos 
que sempre tem gente, pontos que sempre estão vazios, pontos 
em que pegam o ônibus, pontos em que as crianças gostam de 
brincar, etc. Já o segundo mapeamento, com padrões de desenho 
urbano, levei algumas soluções que selecionei previamente para 
eles aplicarem no mapa os que consideram positivo de acordo 
com cada espaço do mapa.

Finalmente, fizemos a finalização do espaço com um almoço 
coletivo enquanto conversávamos sobre os próximos passos e 
suas opiniões sobre a manhã.

Esta primeira oficina foi muito importante para criar 
uma aproximação e relação de maior confiança tanto com os 
moradores quanto com o movimento. 

A experiência de preparar uma oficina, trabalhando com 

O espaço de encontro foi na casa da líder do 
movimento e na primeira hora do encontro foram 
chegando e se organizando pouco a pouco as famílias.

Figura 77: Convite para as famílias sobre a ofcina 01, maio 2019. Fonte: própria Figura 78: Famílias chegam na casa da Zezé, local de encontro para a ofcina 01, maio, 

2019. Fonte: própria

Figura 79,80: Percurso com as famílias sobre o local do projeto, maio 2019.

 Fonte: própria



o direito à cidade 55

Figura 82: Mapeamento afetivo, maio, 2019. Fonte: Vania Teles.

Figura 83: Mapeamento de soluções por padrões,maio, 2019. Fonte: Vania Teles.

Figura 81: Anotações que a Iasmin, 8 anos fez de suas propostas e de outros moradores, maio, 2019.Fonte: 

própria
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Figura 84: Mapa afetivo

esc.: 1: 1.000
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Dimensão Funcional

Dimensão Topoceptiva
e Expressiva Simbólica

Dimensão Bioclimática

Dimensão Econômico-
 Financeira

Dimensão Copresencial

Para esta dinâmica,
os materiais usados foram:

- 01 Mapa do assentamento impresso em A0
- 02 bases de isopor para o mapa em A1
- alfinetes
- ícones impressos e coloridos
- Post its
- Canetas coloridas

Como resultado do mapeamento afetivo pode-se 
destacar a insegurança de usar os espaços pela noite, 
principalmente na rua de trás da creche; a falta de 
arborização para criar sombreamento; o desejo de muitas 
famílias de manter uma horta no fundo e na frente dos 
lotes; e o uso da rua para a permanência e de uso pelas 
crianças.

Figura 85: Mapeamento com as famílias,maio, 2019. Fonte: Vania Teles.
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Figura 86: Mapa de soluções por padrões

esc.: 1: 1.000
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Para esta dinâmica,
os materiais usados foram:

- 01 Mapa do assentamento impresso em A0
- 02 bases de isopor para o mapa em A1
- alfinetes
- padrões impressos e coloridos
- Post its
- Canetas coloridas

Como resultado do mapeamento das soluções 
pelos padrões de desenho urbano......

Figura 87: Finalização da oficina 01 com almoço coletivo,maio, 2019. Fonte: própria.

insegurança de usar os 
espaços públicos pessoas usando drogas

espaços públicos vaziossem uso noturno

alagamento pós chuva

falta infraestrutura e equipamentos 

espaços públicos não 
atrativos

 identidade visual (piso e muro)
 ruas verdes

mobiliário para sentar na calçada

uso da rua local > que da praça

 muro: horta vertical
 fachada com jardim

 elemento marca entrada

 ruas compartilhadas churrasqueira comunitária
espaço para atividade coletiva

falta de identidade local

espaços escuros

ruas inteiras residenciais fechadas 
visualmente por muros

 pouca relação 
público privado

homogeneidad e 
visual das ruas e

fachadas

invasão

falta de mobiliário 
pra permanencia

falta de elementos
de sombra
ca
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to
s

Figura 88: Finalização da oficina 01 
com almoço coletivo. Fonte: p´ropria
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7. Projeto: o processo documentado

7.1 Proposta geral de soluções

7.2 Cartilha passo a passo

    7.2.1 Oficina Participativa 02: construção do projeto

    7.2.2 Resultado da Oficina 02

8.  Referência Bibliográfica
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Tipos de Uso

atividades

produção alimentar

conservação ambiental

Para a proposta geral de soluções, focou-se em 
três formas de analisar os espaços livres públicos: pela 
sua escala de alcance, pelos tipos de uso e pelo design 
permacultural. 

Para a escala do bairro e que integre com a 
preservação ambiental, é proposto um braço ecológico 
que conecta os limites ambientais extremos do bairro, 
em um eixo de grande uso conectando as principais 
praças do bairro. 

Já para a escala das 23 famílias e entorno, 
usou-se o zoneamento permacultural, com centro os 
próprios lotes das famílias, e junto com os tipos de uso 
que já caracterizam cada um dos espaços chaves, foi 
desenvolvido o projeto em forma de cartilha- projeto, 
focando no processo coletivo de desenvolvimento.

7. PROJETO: O PROCESSO DOCUMENTADO

7.1 PROPOSTA GERAL DE SOLUÇÕES

Zona 0

Zona 1

Zona 2

Zona 5

Zoneamento Permacultural

lote

rua

praça

Escala (de integração)Territorial

1-2

4-5

8

Figura 88: Esquema de zoneamento permacultural com centro nas casas das 23 famílias. Fonte: própria.

Figura 89: Esquema de integração dos recursos de acordo com o zoneamento permacultural proposto 

Fonte: própria.

fotos de autoria própria dos espaços chaves para o projeto, 2018.
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fotos de autoria própria dos espaços chaves para o projeto, 2018.

1-2

3

4-5

6-7

8

9

Avenida Contorno Estância (rua principal do 
bairro e entrada para os lotes do MTST)

Praça entre escola e posto de saúde

rua da frente dos lotes do MTST e muro da es-
cola e do posto de saúde

rua do fundo dos lotes do MTST e futura praça 
com ciclovia

praça local

limite do bairro Mestre D’Armas I com a Zona 
de Preservação da Vida SIlvestre

3

9

6-7

ESPAÇOS CHAVES

Figura 90: Mapa da conexão entre os espaços chaves. 
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Sistemas Agroflorestais (SAFs) são sistema de 
manejo sustentável da terra que busca aumentar 
a produção de forma geral, combinando culturas 
agrícolas com árvores e plantas da floresta e/ ou 
animais simultânea ou sequencialmente, e aplica 
práticas de gestão que são compatíveis com os 
padrões culturais da população local. (BENE, J.G.; 
BEALL, H.W.; CÔTÉ, 1977)
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• combate à desertifi cação;

• conservação do solo;

• restauração da fertilidade1  do solo;

• sombra e criação de microclimas;

• adaptação a mudanças climáticas;

• alto potencial de sequestro2 de carbono;

• aumento da biodiversidade das espécies nativas 

fl orestais e o avanço sucessional ;

• possibilita criar corredores ecológicos e zonas de 

amortecimento;

• aumenta a fertilidade do solo e ciclagem3 de nu-

trientes;

• contribui para a conservação dos recursos hídri-

cos; e

• melhoria da qualidade4 da água.

• produção de: alimentos, madeira, óleo, matéria-prima para 

abrigo (palhas e madeira), plantas medicinais, forragem, ervas 

medicinais, fi bra, semente

• gera e diversifi ca renda;

• menos vulnerabilidade a pragas e assim, menos perdas na 

produção;

• promove restauração ecológica6 e fl orestal com custo me-

nor que métodos convencionais;

• promove soberania5 e segurança alimentar e nutricional;

• fortalecimento das mulheres(quando exercem papel de 

destaque ao assumirem a liderança na produção agrofl o-

restal) contribuindo para relações de gênero mais igualitá-

rias;

• gera uma maior organização social e assim, ajuda a solidi-

fi car as relações comunitárias;

• geralmente implantado em ações solidárias como os mu-

tirões

• mantém a agrobiodiversidade e os conhecimentos afi ns;

• aumento do bem estar e qualidade de vida pelo uso como 

área de lazer e pela contemplação da beleza natural;

• resgata os saberes tradicionais;

• aumento do sentimento de pertencimento ambiental e ao 

local pelo intenso contato do agricultor com a área.

1. O uso de espécies geradoras de biomassa ajuda a restaurar áreas onde o solo 

é pouco fértil ao disponibilizar matéria orgânica, e assim a ciclagem de nutrientes. 

Diminui-se então o risco de erosão do solo e desmoronamentos

2. Depende do tipo de sistema, da composição das espécies, da idade das 

espécies componentes, da localização geográfica, de fatores ambientais (clima e 

solo) e de práticas de manejo. Quanto maior a diversidade de espécies e a densidade 

das árvores, maior é o potencial de sequestro de carbono

3. O bom manejamento da SAF mantém a cobertura do solo com matéria orgânica, 

favorecendo a vida do solo que, junto com a ação das raízes, aceleram a ciclagem 

de nutrientes .

4. A ampla cobertura  vegetal favorece a velocidade de infiltração da água no 

solo o que impacta positivamente na recarga dos aquíferos e na qualidade da água. 

Contribui também para reduzir o escoamento superficial, e assim tanto as erosões 

do solo quanto as enxurradas..

5 . possibilita uma produção diversificada ao utlizar diferentes espécies 

consorciadas, o que alivia a sazonalidade comum do setor agropecuário; contribuem 

para o aumento da produção de alimentos e renda familiar com produtos florestais, 

como hortaliças,madeira, frutos, sementes e óleos.

6. Restauração ecológica é o processo que tem como objetivo recuperar a 

integridade ecológica e incrementar o bem estar humano em paisagens com 

florestas degradadasou desmatadas” (Parceria Global para a Restauração de 

Florestas e Paisagens - GPFLR)

1. Definição de SAF 2. Benefícios de um SAF’

Figura 91: Visita a um SAF do MST, Brazlândia, DF, 2019. Fonte: Própria.
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Há vários sistemas de SAFs. Como explica Miccolis  
(2016). Desde os de pouca intensidade de manejo e de 
espécies, até SAFs complexos, com grande biodiversidade 
e intenso manejo. Podem ser citados os sistemas 
silvipastoris, sistemas agrosilvopastoriles, sistemas agro-
silviculturales, agroflorestas sucessionais/ biodiversas e 
finalmente, os quintais agroflorestias, o escolhido para 
esta área, pois é mais adequado para o local e para as 
famílias. Este tipo de SAF, próximo às casas, associa 
árvores com espécies agrícolas, medicinais e outras 
de uso doméstico. São bastante produtivos e favorece 
a segurança alimentar das famílias.

Após a implantação dos quintais florestais (ou em 
paralelo), a prática de restauração ambiental pode ser 
desenvolvida pela comunidade pela experiências que 
devem adquirir com a prática, já que os tipos de SAFs 
indicados são agroflorestas sucessionais/ biodiversa, 
de alta complexidade de funções, uma vez que se 
aproximam dos ecossistemas originais do lugar. 

  

3. Escolha do Sistema
Contex to:  solo degradado,  média 

regeneração, bioma Cerrado, alta disponibilidade 
de mão de obra, fácil acesso ao mercado. 

Objetivo princial: segurança alimentar,  
plantas medicinais e restauração do Cerrado.

Qual é o desejo da família  agricultora?

Conservação/restauração?
Segurança e soberania
 alimentar e nutricional?
Retorno econômico?
Qual é a vocação das pessoas
que vão trabalhar com SAF?
Que espécies os agricultores
desejam produzir?

Se a disponibilidade de mão de obra é baixa ou com pouca 

experiência, prefere-se a escolha por espécies de fácil manejo. A 

qualidade e intensidade do manejo é fator de extrema importância 

para o sucesso do sistema. Andrew Miccolis – ICRAF, 2016.

Área onde será implantado o SAF

Figura 93: Visita a um SAF do MST, exemplo de um sistema de quintal 

agroflorestal, Brazlândia, DF, 2019. Fonte: Própria.

Figura 92: Área do projeto onde será implementado o SAF, 

Nova Planaltina, DF, 2019. Fonte: Própria.
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estudo do solo
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disponibilidade
de materiais
e ferramentas

seleção das
espécies preparo do solo

1. Estudo do solo

Nas iniciativas de restauração ecológica, 
é particularmente relevante anali-sar o estado 
em que se encontra a ve-getação que ocorre 
espontaneamente, assim como as condições do 
solo, a fim de introduzir espécies adaptadas a essas 
condições e que possam pro-duzir sem depender 
de grande volume de insumos externos, segundo 
Miccolis  (2016). A vegetação que se desenvolve 
plenamente em solos conservados nos trará a 
referência de que situação de biomassa e estrutura 
do SAF poderemos alcançar. Para tal,precisamos 
avaliar a resiliência ecológica da área, o que diz 
respeito à capacidade de regeneração e estágio de 
sucessão natural da vegetação nativa pela presença 
de regenerantes (sementes ou mesmo raízes 
vivas). Esta avaliação apontará para a necessidade 
de enriquecimento e manejo por capina seletiva 
e poda, quando a resiliência está média ou alta, 
ou introdução de espécies importantes para a 
sucessão naquele local, quando a resiliência está 
baixa e há predominância de gramíneas exóticas 
na área. 

 guanxuma ou vassoura (Sida rhombi-
folia)

 sapé (Impe- rata cilindrica)
 capim rabo de burro (Andropogon 
bicornis)       
 samambaia (Pteridium sp.) 

trapoeraba (Commelina erecta)
beldroega (Portulaca oleracea) 
joão gomes (Talinum patens) 

1.1 condições do solo 

Quanto à textura dos solos, podem ser mais 
arenosos ou mais argilosos. Os solos arenosos são 
mais drenados enquanto que os solos argilosos retêm 
mais água e por isso encharcam mais. 

Quanto à quantidade de matéria orgânica, 
os melhores solos possuim grande quantidade de 
matéria orgânica; tem cor mais escura por isso; cheiro 
específico de húmus que é neutro e agradável; e 
estrutura granular, o que deixa o solo fofo e poroso. 
É importante notar também que algumas espécies 
nativas não toleram adubação em excesso, no 
contexto deste bioma Cerrado. O pequi, por exemplo, 
já é adaptado ao solo ácido e de pouca fertilidade.

Deve também ser observado se há  compactação. 
Por exemplo o “pé de grade” é a camada compactada  
20 a 30 cm abaixo da superfície do solo. A avaliação 
das condições de solo podem ser facilmente feitas 
por um agricultor local que já conhece o solo da 
área e tem o conhecimento para identificar através 
dos aspectos físcios de cor, textura e presença de 
determinadas espécies, qual cultura agrícola será 
produtiva ou não na área.

solo compacto

solo ácido e 
degradado

solo média a alta 
fertilidade

1.2 plantas indicadoras 
das condições do solo

1 2 3 4

A espécie vassoura é conhecida popularmente como praga pois brota fácil, é altamente 

competitiva, tem raízes profundas e caules resistentes e por isso se torna infestante em 

pomares, culturas anuais e áreas desocupadas.  Contudo é importante notar sua importância 

no ecossistema. Aparece por efeito de aração profunda demais, de pisoteio de gado ou de 

movimentação excessiva de máquinas. Como mencionado, indica solos compactos. 

Possui ainda uso medicinal popular como emoliente, antisséptico, abortiva, anti-hiperten-

sivo, sedativo, abscessos, úlceras, feridas, DST, diarreia, problemas estomacais, disenteria, 

asma, bronquite, dispneia, pneumonia, caspa, coceira.
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preparo do solo 1
o

 plantio poda 2
o

  plantio

1.3 Quando é desejável plantas produtoras 
de biomassa?

5 6 7

Outra característica desejável é a alta produção de biomassa 
e boa resposta à poda. Esta qualidade favorece a ciclagem dos 
nutrientes, a proteção e a vida do solo. No caso do Cerrado, o 
eucalipto, a ingazeira, a mutamba, o margaridão, bem como algumas 
gramíneas, Essas espécies podem ser constantemente podadas e 
seu material, quando depositado sobre o solo, o protege contra a 
erosão e melhora as características de fertilidade.

Por outro lado, segundo Miccolis  (2016). algumas destas 
espécies apresentam grande poder de colonização, ou seja, podem 
se espalhar pela paisagem, dominando o ambiente e inibindo que as 
espécies nativas se estabeleçam, processo conhecido como invasão 
biológica. Exemplos disso são o margaridão (Tithonia diversifolia) e a 
leucena (Leucaena leucocephala) e algaroba (Prosopis juliflora).

. Como elas possuem uma alta capacidade de rebrota, o corte 
raso não é suficiente para eliminar todos os indivíduos, e pela raiz 
elas retornam.

Se não for haver um manejo constante, e quantidade suficiente 
de mão de obra, é preferível que não se tenham essas espécies no 
sistema.

Qual é a precipitação média no local?
Em quais meses se concentra o período chuvoso e de plantio?
há presença de vento predominante? Qual a direção deste    
vento? Em que época?
O solo está degradado ou não? Até que ponto?
Qual o nível de fertilidade?
Quais culturas estão produzindo na região em condições am-
bientais similares?
Quais espécies ocorrem espontaneamente em ambientes 
degradados?
Qual a possibilidade de conexão com fragmentos florestais?
há presença de vegetação nativa nas proximidades?
há presença de regeneração natural ou não?
O terreno encharca ou não?
O terreno é declivoso ou não?
O solo é compactado ou não?
O solo é bem drenado ou não?
há fonte de água próxima?
há fonte de nutrientes nas proximidades (calcário, pó de rocha, 
pó de serra esterco, subprodutos de agroindústria, cinzas)?
há fonte de materiais de plantio nas proximidades (sementes, 
mudas e estacas)? Andrew Miccolis – ICRAF, 2016.

1.4 Perguntas para avaliar os recursos 
locais disponíveis

Figura 94: Visita a um SAF do MST, presença de margaridão, já havia no local 

antes da implantação do SAF e necessita de poda constante, Brazlândia, DF, 

2019. Fonte: Própria.
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1.5 água e declividade

Observar a direção em que a água corre, 
possíveis pontos de erosão e formas de desviar a água, 
quando necessário, e assim aumentar a infiltração no 

lugar. como analisa Miccolis  (2016).
Para evitar a erosão em áreas de grande 

declividade, pode-se usar terraços pequenos e em 
curva de nível (sentido perpendicular), atraveswsado 
em relação à direção da chuva, o que ajuda para que a 
água infiltre e permaneça no terreno.  

Neste projeto, no mesmo sentido, serão criados 
jardins de chuva em curva de nível complementando 
com esta solução de infraestrutura verde a atual 
questão de alagamento nos fundos dos lotes das 
famílias no período de chuvas.

Já na época da seca, cobrir o solo com matéria 
orgânica ajuda a reter a água e mantê-la. A diisposição 
da matéria deve seguir a curva de nível.  

1.6 vento

A importância de analisar a direção dos ventos fortes 
é para conseguir planejar melhor o desenho da SAF. 
Onde predominam os ventos, pode-se plantar espécies 
resistentes com a função de barra-vento protegendo 
as espécies mais sensíveis ao calor atrás. O vento 
também pode trazer insetos e sementes de espécies não 
interessantes para a agrofloresta. O uso de quebra-ventos 
também tem a função de manter a umidade do sistema, 
o que ajudará a melhorar a produção. 

1.7 sol

As plantas que precisam de mais sombra no 
início, como hortaliças, devem ficar no lado do canteiro 
que receber o sol da manhã, menos intenso, e ao 
mesmo tempo protegidas por outras plantas mais altas 
que ficarão no outro lado do canteiro que recebe o sol 
do meio dia à tarde, quando o sol é mais forte. 

É interessante lembrar que algumas dessas 
plantas altas, que gostam de sol, tem o ciclo longo e 
ainda vão demorar alguns anos para crescer ainda 
e assim não atrapalharão as hortaliças de ciclo mais 
curto, que demora apenas alguns meses para crescer.

estudo do solo
disponibilidade
de materiais
e ferramentas

seleção das
espécies preparo do solo

1 2 3 4
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preparo do solo

ferramentas mudas 
e semetes

insumos mão de obra
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Figura 96, 97: Visita a um SAF do Sítio Semente, Lago Oeste, DF, que desenvolve projetos e comercializa sementes 

e mudas, e futuro parceiro para contribuir com o projeto de Nova Planaltina, 2019. Fonte: Própria.

Figura 95: Finalização da segunda oficina com o planejamento dos próximos passos para a 

concretização do SAF, Nova Planaltina, DF, 2019. Fonte: Própria.
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3.1  Oficina 02: diretrizes do jogo

Oficina para a criação do projeto a partir das famílias, 
discussão sobre os desenhos-soluções com práticas 
permaculturais. A oficina serviu para a criação dos 
espaços livres públicos tanto com o sistema agroflorestal 
quanto de mobiliários para atividades e áreas de lazer.

Para esta dinâmica, desenvolvi um jogo de 
montagem de uma SAF pois há alguns critérios 
importantes para o desenho da agrofloresta como: 
estrato; tempo de colheita; as espécies desejadas pelas 
famílias (hortaliças, frutíferas, regeneradoras do cerrado, 
medicinais); espécies disponíveis para compra ou doação; 
e características das espécies benéficas para o  sistema 
como produção biomassa, potencial energético como 
lenha e óleo, armazenar e disponibilizar água para o 
sistema.

Desta forma, pré selecionei algumas espécies de 
acordo com os critérios descritos e criei as cartas do jogo. 
Cada espécie mostrando suas carcterísticas :

Trouxe como exemplo três modelos diferentes de consórcios 
de espécies para melhor exemplificar o jogo, em tipo de desenho 
e espaçamento já proposto para o local do projeto (em linhas ou 
mandala); e com essas espécies pré selecionadas.

Para a aplicação do jogo, levei uma maquete feita com lona, 
em que pintei os espaços das ruas, da futura praça e dos lotes do 
MTST, contudo, a dinâmica fluiu espontaneamênte com pedaços de 
isopor que havia levado.

Cada espécie ocupa um estrato, equivalente a um andar na 
vegetação. O estrato tem relação à sua altura e à sua necessidades 
de luz. No estrato emergente, é preciso luz direta durante o dia inteiro 
em grande parte da copa, no estrato alto aceita-se um pouco de 
sombras em alguns momentos do dia. No estrato médio, aceitam 
mais sombra e por útlimo, estrato baixo, as plantas menores, aceitam 
sombra intensa. 

Deve-se evitar colocar espécies do mesmo estrato juntas ao 
mesmo tempo pois quando diferentes espécies de diferentes estratos 
são combinadas, otimiza-se a ocupação do espaço e permite-se 
o melhor aproveitamento dos recursos (água, luz, nutrientes e 
organismos “companheiros”, como fungos e bactérias benéficos). 
Assim, no planejamento e desenho dos SAFs, devemos estar atentos 
a como as espécies e suas diferentes funções são distribuídas no 
espaço e ao longo tempo.

Algumas espécies são especialmente estratégicas para a 
restauração com agroflorestas porque apresentam ca- racterísticas 
que potencializam a che- gada de outras espécies, melhoram as 
condições do solo e favorecem a dis- ponibilidade de água.

O ideal é que as espécies apresentem usos múltiplos, ou seja, 
que possam servir tanto para alimentação huma- na, quanto para 
alimentar animais, pasto apícola, produção de biomassa, etc. É preciso 
sempre pensar qual planta, ou conjunto de plantas, cumprirá o papel 
de adubadeira em diferentes momentos do desenvol- vimento futuro 
do sistema.

Deixar espaço suficiente entre linhas de plantas (árvores e 
outras) para permitir o manejo;

A médio e longo prazo, o melhor adubo para restauração dos 
solos é a própria vegetação picada sobre o chão, principalmente 
a madeira, cuja decomposição, com a ajuda de fungos, bactérias 
e insetos, for- necerá os nutrientes necessários para manter a 
produtividade da área;

produz alimento estrato emergente

estrato alto

estarto médio

estrato baixo

medicinal

produz biomassa

potencial energético:         
 madeira

típico do Cerrado

Figura 98: Oficina de projeto com as famílias, Nova Planaltina, DF, 2019. Fonte: Morador Evandro.
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Figura 98: Oficina de projeto com as famílias, Nova Planaltina, DF, 2019. Fonte: Morador Evandro.

preparo do solo

lista das espécies
acrescentadas pelos moradores
hibisco
jambo
canela
sálvia
melancia
açaí
flores comestíveis
amor das 11h
rosas
ipê roxo
cebola 
mexerica
cerejeira
orquídea
cajá
manga

goiaba

Jatobá Buriti Eucalipto

Bananeira

Milho

Brócolis Couve-flor TomateBerinjela
Batata

laranjeira

Limão- cravo Jabuticabeira Cafezal

Cenoura Acelga Alface
Rabanete

Hortelã Gengibre Erva Doce Babosa Alfazema Alecrim

3.2  Oficina 02: cartas do jogo

1
o

 plantio poda 2
o

  plantio

5 6 7

lista das espécies
acrescentadas pelos moradores
hibisco
jambo
canela
sálvia
melancia
açaí
flores comestíveis
amor das 11h
rosas
ipê roxo
cebola 
mexerica
cerejeira
orquídea
cajá
manga

goiaba

Jatobá BuritiBuriti Eucalipto

Bananeira

Milho

Brócolis Couve-flor TomateBerinjela
Batata

laranjeira

Limão- cravo Jabuticabeira Cafezal

Cenoura Acelga Alface
Rabanete

Hortelã Gengibre Erva DocErva Docee Babosa Alfazema Alecrim

3.2  Oficina 02: cartas do jogo



entre o campo e a cidade72

Cartilha Agrofloresta e espaços livres públicos

Modelo de Consórcio I

Cartilha Agrofloresta e espaços livres públicos

Modelo de Consórcio I
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preparo do solo
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Árvores nativas mais adequadas ao contexto local são plantadas 
diretamente dentro dos canteiros, junto com as hortaliças, preferen-
cialmente no mesmo momento, mas as árvores também podem ser 
plantadas após o primeiro ciclo de hortaliças.

De modo geral, as hortaliças são produzidas por 1 ou 2 anos até 
que as árvores nativas e frutíferas cresçam e sombreiem demais os 
canteiros. Nes-te momento, é possível introduzir espécies herbáceas 
tolerantes à sombra como salsinha, hortelã, taioba, cúrcu- ma, 
gengibre, dentre outras.
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Modelo de Consórcio II
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preparo do solo

Modelo de Consórcio III

A escolha pelo desenho em mandala possui 
mais um aspecto estético, enquanto que a escolha 
do desenho em faixas permite uma maior percepção 
da produção da SAF num todo, facilidade de manejo 
e colheita e função quebra-vento.
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3.2 Oficina 02: Cartas do jogo
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3.2 Oficina 02: Resultado das famílias

Figura 99: Resultado da oficina 02 pelas crianças, junho, 2019

Figura 100: Oficina 02 junho, 2019
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ZÉ FRANCINEIDE NILDE JOANA

IONE ZÉ PAULO DOMINGAS

ANA

Figura 101: Resultado da oficina 02 por Zé, junho, 2019

Figura 102: Resultado da oficina 02 por Ana, junho, 2019

Figura 104: Resultado da oficina 02 por Ione,
junho, 2019

Figura 103: Resultado da oficina 02 
por França,

Figura 105: Resultado da oficina 02 por Nilde
junho, 2019

Figura 107: Resultado da oficina 02 
por Joana junho, 2019

Figura 106: Resultado da oficina 02 
por Zé Paulo, junho, 2019

Figura 108: Resultado da oficina 02 
por Domingas, junho, 2019
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3.4  Oficina 02: Aplicação do resultado 
das famílias no projeto
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Figura 109: Visita ao local do projeto,
maio 2019
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solução baseada na referência 

mostrada na oficina escolhida 

pelos moradores

“espaço central para as crianças  

brincarem enquanto olhamos e 

tem espaço  pra árvore no meio” 

Nilde

“Esse aqui é bananeira. Como 

corre da churrasqueira muita 

fumaça,  as bananeiras não 

morrem com muita fumaça” Zé

“Deve ter debaixo dessas árvores 

um banquinho.” Zé

espaço das crianças localizado na parte central 

e mais próximo aos lotes para que as vejam

poda
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