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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Abordagem inicial 

Nas sociedades contemporâneas a urbanização aparece como um dos 

desdobramentos do capitalismo. Cada vez mais a urbanização causa impactos ao meio 

ambiente, uma vez que ela geralmente acontece de forma intensa e desordenada. Ao longo 

dos anos, o planejamento tem estabelecido diretrizes para o ordenamento territorial do 

Distrito Federal. As práticas de gestão do território, no entanto, têm permitido uma expansão 

urbana intensa e desordenada que inclui invasões de terras públicas e pressões sobre o 

meio ambiente. Um dos casos expressivos é a Colônia Agrícola Vicente Pires, na área de 

expansão urbana de Taguatinga. Seus ocupantes têm progressivamente parcelado glebas 

de terras, criando loteamentos urbanos em um processo aparentemente irreversível. 

No Distrito Federal, segundo Jatobá (2000), o problema da expansão urbana é mais 

grave por conta da ocupação intensiva de seu espaço físico. Cerca de 95% da população é 

urbana, e a situação tem como pontos vulneráveis a escassez dos recursos hídricos e a 

susceptibilidade do solo à erosão. Isso ajuda a explicar o fato de as questões ambientais 

mais relevantes estarem ligadas à forma de ocupação territorial e à carência de uma infra-

estrutura adequada. 

A Colônia Agrícola Vicente Pires, que iniciou sua ocupação de terras em 1960 e foi 

constituída oficialmente em 1984, sendo uma área relativamente plana, muito próxima de 

Taguatinga, é bem servida pela rede de rodovias de acesso a esse núcleo urbano. A 

facilidade de articulação com outras áreas do Distrito Federal contribuiu para intensificar o 

processo de parcelamento intenso e desordenado da área. 
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Nos últimos anos, a área de Vicente Pires vem sendo disputada por grileiros e 

especuladores imobiliários . O setor, que contava com 358 (trezentos e cinqüenta e oito) 

chácaras rurais, apresenta apenas cerca de 60 (sessenta) propriedades com essas 

características (DUARTE, 2003: 23). Nem todas as chácaras estão envolvidas neste 

processo de expansão urbana desordenada, mas uma quantidade significativa das chácaras 

fracionou sua área em lotes e se tornou condomínios clandestinos de caráter urbano. 

A Colônia Agrícola Vicente Pires e seus novos condomínios, considerados uma das 

maiores ocupações de terras públicas no Distrito Federal, sofre com a insuficiência de 

equipamentos urbanos. Exemplos são: fornecimento de água potável, iluminação pública e 

transportes precários. Boa parte das ruas não tem asfalto e o comércio não consegue suprir 

todas as necessidades dos moradores. 

O aumento da densidade demográfica, devido ao parcelamento das chácaras em 

condomínios, acarretou a alteração da paisagem. Paralelamente, houve mudança no perfil 

da população, que passou de predominantemente agrícola para predominantemente 

urbana. Dentro desta perspectiva, os problemas envolvendo degradação ambiental tornam-

se evidentes. Exemplos desses problemas são: desmatamento da vegetação nativa, 

impermeabilização e susceptibilidade do solo à erosão, abertura indiscriminada de poços 

artesianos e fossas. Um dos problemas mais evidentes é o assoreamento e poluição do 

Córrego Vicente Pires. 

Diante da problemática apresentada, a pesquisa realizada na Colônia Agrícola 

Vicente Pires teve como objetivos: a) compreender o processo de mudança do uso da terra, 

de agrícola para urbano; b) investigar a percepção de atores significativos locais em relação 

a efetividade das políticas públicas de gestão do território e; c) verificar em que medida a 

imagem ambiental infuencia o comportamento dos moradores em relação ao Córrego 

Vicente Pires. 

1.2 Abordagem metodológica 

A metodologia utilizada incluiu pesquisa bibliográfica e documental; entrevistas para 

delinear a percepção de atores significativos locais; questionários para identificar a imagem 

ambiental e o comportamento de moradores; e observação direta não participante, para 

complementar as informações. As formulações teóricas que embasaram as análises 

incluem: percepção e imagem ambiental sob a perspectiva de seu papel no 

condicionamento de práticas sócio-espaciais . 

2 ABORDAGEM CONCEITUAL 

2.1 Psicologia e percepção ambiental 
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A sociedade do século XXI convive com vários problemas, muitos dos quais 

decorrentes do modelo civilizatório predominante. Dentre eles destacam-se os problemas 

ambientais, principalmente por se relacionarem à qualidade de vida e até mesmo à 

existência de condições mínimas para a sobrevivência. Neste sentido, se torna inevitável a 

busca de uma melhor relação com ambiente no qual vivemos.     

   

Diante deste contexto, a psicologia ambiental vem ganhando cada vez mais espaço 

no meio científico, com estudos de temas relacionados à percepção e ao modo de vida. A 

psicologia ambiental baseia-se no estudo das inter-relações entre ambiente natural e 

construído e o comportamento. Segundo Fisher & Baum (1984) essa área de conhecimento 

tem como características: 1- a relação do ambiente e do comportamento; 2- a reciprocidade 

da relação ambiente comportamento; 3- o fato de que o conteúdo e a teoria da área são 

derivados, principalmente de pesquisas aplicadas; 4- o fato de que esta disciplina é 

interdisciplinar por natureza. 

Campos do conhecimento como arquitetura, urbanismo e a geografia tem realizado 

importantes pesquisas nesta área, tendo como objetivos tanto o esclarecimento sobre o 

processo de percepção e o conhecimento do ambiente e suas características, como também 

o estudo da relação do comportamento humano, frente a variáveis presentes em espaços 

públicos urbanos. A geografia analisa a percepção e o imaginário dentro do ramo da 

geografia humanista, área que se preocupa em estudar de que forma os processos sociais 

modificam o espaço (BARROS, 2002: 10). 

A percepção ambiental ressurgiu com significativa relevância a partir do final dos 

anos 60. Este ressurgimento pode ser comprovado pelo grande número de trabalhos 

efetivados utilizando a percepção ambiental, nos quais constatamos uma nova valorização 

dessa maneira de explorar os lugares e paisagens da terra (AMORIM FILHO,1996: 139). 

Entre os autores que tratam do tema, Vicente Del Rio entende a percepção como um 

processo mental de interação do indivíduo com o meio ambiente que ocorre através de 

mecanismos perceptivos propriamente ditos e, principalmente, cognitivos (RIO, 1996). 

Por outro lado Ferrara define percepção como Informação na mesma medida em que 

informação gera informação: usos e hábitos são signos do lugar informado que só se revela 

na medida em que é submetido a uma operação que expõe a lógica da linguagem 

(FERRARA, 1999). 

A percepção ambiental inclui componentes: a) cognitivos, b) afetivos, c) 

interpretativos e d) avaliativos, todos eles operando ao mesmo tempo (FISHER & BAUM, 

1984). Desta forma, fatores cognitivos, tais como o armazenamento de experiências 

 431



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

passadas e o armazenamento temporário de informações na memória, são considerados 

pelo autor, como tendo um papel importante na percepção ambiental participando de 

julgamentos, decisões e escolhas. 

Para Tuan, a percepção é a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a 

atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados, enquanto outros 

retrocedem para a sombra ou são bloqueados. Muito de nossa percepção se dá em função 

daquilo que tem valor para nós, para a sobrevivência biológica e para propiciar satisfações 

enraizadas na cultura (TUAN, 1974). 

O desenvolvimento das reflexões e das pesquisas sobre a percepção ambiental, nas 

últimas décadas, teve como uma de suas conseqüências a retomada de termos tradicionais 

da atividade geográfica. Sobretudo a inclusão na própria geografia e em outras ciências 

ambientais, de uma série de novos conceitos sem perder de vista a freqüência e a 

regularidade com que vem sendo empregados nos trabalhos sobre a percepção ambiental. 

Como exemplo poderíamos citar os conceitos de imagem ambiental e práticas sócio-

espaciais. 

2.2 Imagem e práticas sócio-espaciais 

O conceito de imagem poderia ser definido segundo Kevin Lynch como “as figuras 

mentais compartilhadas por amplo número dos habitantes de uma cidade: áreas de 

concordância cujo aparecimento pode ser esperado na interação de uma única realidade 

física, uma cultura comum e uma natureza fisiológica básica” (LYNCH, apud CIDADE & 

SOUZA, 2002). Essa representação mental pode formar-se mesmo quando o objetivo, 

pessoa, lugar ou área a que se refere não faz parte da informação sensorial atual. 

Lynch considerou que as imagens do meio ambiente formavam um processo de mão 

dupla entre o observador e o meio. Este autor considera que uma imagem ambiental pode 

ser analisada segundo três componentes: identidade, estrutura e significado. A identidade 

seria capacidade de identificação de um objeto distinguir-se de outras coisas, como uma 

identidade separada; a estrutura corresponderia à relação espacial ou de padrão do objeto 

para o observador e para outros objetos; o significado expressaria uma relação prática ou 

emocional entre o objeto e o observador. O autor enfatiza que é possível reforçar a imagem 

tanto por meio de projetos simbólicos como por meio da remodelagem do ambiente (LYNCH 

apud CIDADE& SOUZA, 2003). 

Quando o imaginário passa a ser coletivo, sensibiliza as pessoas, toca emoções, 

vontades e desejos, assim; um imaginário coletivamente proposto é capaz de transformar o 

real, criando hipóteses que geram critérios para a atuação e identificação das ações a 

serem desenvolvidas (CARIOLANO, 2001). 
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A construção da identidade de um grupo ou as imagens simbólicas que este faz do 

ambiente onde vivem servem de referencia para as práticas sócio-espaciais. Castells 

acrescenta que a organização do território foi a única forma de reação que a sociedade 

encontrou para reivindicar uma autonomia social, reafirmando sua identidade cultural e 

social. (CASTELLS, 1999: 80). 

Um dos aspectos inerentes ao espaço urbano é a imagem ambiental. As imagens 

são vistas, como figuras mentais compartilhadas por amplo número de pessoas que 

convivem no espaço urbano (CIDADE & SOUZA, 2002: 75). Segundo estes autores supõe-

se que a imagem construída coletivamente a partir da paisagem será base para as práticas 

sócio-espaciais. Essas mesmas práticas têm o potencial de transformar a paisagem e 

alimentar ou modificar o imaginário coletivo em processo contínuo. Estas reflexões se 

aplicam de forma importante no caso da área de expansão urbana que vem ocorrendo na 

Colônia Agrícola Vicente Pires. 

3 EXPANSÃO URBANA E MUDANÇAS DE USO DA TERRA NA COLÔNIA AGRÍCOLA 
VICENTE PIRES 

O objetivo desta etapa do estudo é abordar o objetivo de pesquisa a) que se refere a 

compreender o processo de mudança do uso da terra, de agrícola para urbano na Colônia 

Agrícola Vicente Pires, para tal foi feita uma pesquisa bibliográfica. 

3.1 Planejamento de áreas agrícolas e expansão urbana no Distrito federal 

O Decreto-Lei assinado pelo General Presidente Humberto Castelo Branco, 

autorizou o Governo do Distrito Federal a desapropriar terras de domínio público particular a 

fim de incorporá-las ao patrimônio da Companhia Imobiliária do Distrito Federal – 

NOVACAP, destinando-as, assim ao uso rural ou urbano, à forma que melhor servisse aos 

interesses do desenvolvimento do Distrito Federal. Essa orientação foi completada pela 

política de arrendamento de terras que garantia a promoção do planejamento do Governo 

do Distrito Federal – GDF, evitando que as terras em mãos de particulares tivessem por 

finalidade a especulação imobiliária. Dessa forma, Brasília inovou em matéria de política 

rural, ao combinar dois instrumentos existentes na legislação brasileira em benefício do 

planejamento governamental (GALBINSKI, 1987: 169). 

 O sistema fundiário baseava-se no arrendamento pelo prazo de quinze anos, 

renovável e transferível aos herdeiros. Porém, a rescisão contratual implicaria no 

pagamento, por parte do GDF, de indenização relativa às benfeitorias implantadas nas 

glebas arrendadas. Dessa forma, o GDF pôde planejar e promover uma política agrícola 

mediante a vinculação do arrendamento a determinadas diretrizes a serem seguidas no 

setor (MACIEL, 2002: 12). 
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 Foram implantados projetos rurais sob a direção do GDF em cinco modalidades: (a) 

núcleos rurais; (b) áreas isoladas; (c) colônias agrícolas; (d) Programa de Assentamento 

Dirigido – PAD e (e) Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão – PIC-AG. Nesse 

sentido, segundo o Plano Diretor de OrdenamentoTerritorial – PDOT, parte das terras da 

Fundação Zoobotânica do Distrito Federal – FZDF encontra-se na categoria colônia agrícola 

(GDF, 1997): 

c)colônias agrícolas – parcelas de dimensões minimizadas, com área de 7,43 ha, 

permitindo que 39,6% dos beneficiados tenham uma área arrendada de 5,64% 

da área total da FZDF. Total de 20 colônias (GDF, 1997). 

Dentre as colônia agrícolas criadas, está a Colônia Agrícola Vicente Pires - CAVP, 

área de estudo desta pesquisa. Vicente Pires é uma das colônias agrícolas mais antigas do 

DF. Existe, ainda que de forma distinta da institucionalizada, desde 1960. Na época, o então 

Presidente da República Juscelino Kubitscheck de Oliveira, transferiu algumas famílias de 

agricultores japoneses que moravam às margens dos córregos nas regiões de Taguatinga, 

Samambaia e Águas Claras para a fazenda Brejo Torto. Porém, foi na década de 1980, com 

aprovação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, que o processo de 

ocupação com atividade agrícola foi oficializado, quando a área foi batizada com o mesmo 

nome do córrego que a banha, o córrego Vicente Pires. 

De acordo como o relatório da SEMATEC (1999), o córrego Vicente Pires é o maior 

manancial da microbacia e é composto, em sua nascente, pelos córregos Cana-do-Reino e 

Cabeceira do Valo. A área drenada totaliza 97 Km, sendo que o curso principal possui uma 

extensão de 12 Km. Recebe como afluentes os córregos Samambaia, Águas Claras, Vereda 

da Cruz, Arniqueira e Vereda Grande. A microbacia do Córrego Vicente Pires pertence à 

unidade hidrográfica do ribeirão Riacho Fundo, que por sua vez faz parte da bacia 

hidrográfica do Lago Paranoá, que é uma das áreas mais degradadas pela expansão 

urbana no Distrito Federal. 

Como em toda região do Distrito Federal, na área de Vicente Pires predomina a 

vegetação típica de cerrado. As florestas nativas restringem-se às margens dos córregos 

(matas ciliares), representando aproximadamente 10ha, encontrando-se bastante 

modificadas pela ação antrópica. 

A CAVP está localizada a leste de Taguatinga Norte, que é uma das áreas de 

expansão urbana mais intensas dentro do território do Distrito Federal – DF sendo gerida 

pela Região Administrativa de Taguatinga. Situa-se entre as estradas Estrada Parque 

Taguatinga - EPTG e via Estrutural, que são as principais vias de acesso ao Plano Piloto de 

Brasília e ao centro da Cidade Satélite de Taguatinga. Segue as coordenadas 15º 45 latitude 
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sul e 48º 00 longitude oeste, o que significa uma proximidade aos dois principais centros 

comerciais do Distrito Federal. 

Em termos de agricultura, o cultivo mais expressivo é o de olericultura, fruticultura e 

plantas ornamentais. Destaque para a Feira do Produtor, que funciona aos Sábados e 

Domingos das 8:00 às 13:00 horas 3. 

Devido a ter se tornado um projeto bem sucedido, e considerando-se apenas uma 

perspectiva interna, parecia que Vicente Pires havia se tornado uma área agrícola 

consolidada. As pressões de crescimento urbano das áreas próximas, no entanto 

começaram a ameaçar essas atividades já na fase de consolidação da capital e foram se 

tornando cada vez mais preocupantes com o decorrer dos anos. 

3.2 Colônia Agrícola Vicente Pires: expansão urbana, parcelamentos e impactos 
ambientais 

A partir do início da década de noventa, começaram a aparecer os primeiros 

relatórios de diversos órgãos sobre a questão fundiária. Estavam ocorrendo parcelamentos 

em diversas áreas do Distrito Federal. Alguns desses parcelamentos envolviam áreas 

agrícolas como a CAVP. Esses movimentos causaram uma grande reação da população e 

dos que pensam a cidade “planejada”. Alguns classificam a capital como uma metrópole, 

com inúmeros problemas entre eles o da expansão urbana desordenada, que não se 

adequou plenamente às políticas de habitação aplicadas pêlos governos ao longo do tempo 

de sua criação (SILVA, 2002: 21). 

Embora o planejamento mantivesse restrições, na prática o governo permitiu a 

mudança de uso agrícola para o urbano, o que permitiu o retalhamento de sua área. Alguns 

dos resultados não tardaram, pois verificou-se a utilização de atividades significativamente 

impactantes ao meio ambiente. Um exemplo claro disso é a retirada do solo de Vicente 

Pires para extração de cascalho, proporcionando o surgimento de intenso processo erosivo, 

com transporte de sedimentos para os cursos de água. 

Mesmo com toda importância do córrego Vicente Pires, os moradores, em particular 

os novos moradores urbanos, não parecem perceber seu papel e sua vulnerabilidade, pois 

utilizam água de suas nascentes sem qualquer critério, cavam poços artesianos e instalam 

fossas indiscriminadamente. 

Entre os impactos que já se começam a verificar está o comprometimento do lençol 

freático. De acordo com informações da Companhia de Água Esgoto e Saneamento de 

Brasília – CAESB, já foi desativada a captação de água de Vicente Pires, entre outros 

                                                           
3 Informações concedidas pela Administração Regional de Taguatinga 
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córregos, com uma perda expressiva de fornecimento de água potável devido ao seu nível 

de poluição. 

Em Vicente Pires as chácaras que permanecem com atividades produtivas 

concentram-se na proximidades dos córregos, cujo solo hidromórfico facilita a utilização 

agrícola. Porém, os loteamentos localizam-se em distribuídos por toda extensão do território 

da CAVP, inclusive em área próximas aos córregos, sem respeitar suas matas ciliares. 

Com a consolidação e expansão da metrópole, as pessoas passaram a comprar 

lotes e esperarem pela regularização. Estas terras estão localizadas principalmente entre os 

espaços das manchas urbanas, ao longo das vias de acesso principalmente para o Plano 

Piloto. No caso da CAVP, tornaram-se nítidas as mudanças de uso da terra, de agrícola 

para urbano. 

3.3 Flexibilização as mudanças de uso da terra na Colônia Agrícola Vicente Pires 

Pode-se considerar que a dinamização do sub-centro Taguatinga-Ceilândia-

Samambaia, tem sido um dos principais fatores para a mudança do uso da terra, de agrícola 

para urbano no caso da CAVP. Esta afirmação fundamenta-se em alguns artigos do 

PDOT(1997) e do PDL(1998), que se basearam em novos levantamentos e na experiência 

de planos anteriores. Esses planos tentam corrigir algumas distorções e adequar a dinâmica 

social, espacial e econômica que vem ocorrendo no Distrito Federal, incluindo o sub-centro 

Taguatinga-Ceilândia-Samambaia e suas áreas circundantes. 

No artigo 6º do PDOT (1997) podemos observar as estratégias estipuladas para o 

crescimento urbano para a região da área de estudo da seguinte forma: 

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, deverá seguir as seguintes 

estratégias de ordenamento Territorial: 

- Promover a constituição de um centro urbano de caráter regional, articulando as 

atividades diversificadas na confluência das cidades de Taguatinga, Ceilândia e 

Samambaia; 

- Estimular a ocupação territorial no eixo oeste/sudeste – Guará, Riacho Fundo, 

Núcleo Bandeirante, Taguatinga, Ceilândia, e Samambaia, Recanto das Emas, e 

Santa Maria – otimizando os investimentos em infra-estruturas existentes; 

- Reforçar a autonomia de cada cidade, configurando centros locais dotados de 

equipamentos, serviços, mobiliário e espaços qualificados que garantam uma 

urbanidade efetiva. 
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- Ocupar e adensar as áreas já urbanizadas do Distrito Federal, preferencialmente 

a criação de novas áreas; 

(...) 

O Art. 20 descreve quais são algumas das prioridades da Zona Urbana de 

Dinamização - ZDU em relação à CAVP. Este artigo deverá promover uma nova polarização 

na dinâmica urbana do Distrito Federal, configurando uma centralidade de caráter regional, 

com a criação de um centro de confluência das cidades de Taguatinga, Ceilândia e 

Samambaia. Nesta área deverá haver as seguintes estratégias de ordenamento territorial: 

- Reforçar a autonomia e revitalização da centralidade própria de cada cidade; 

- Priorizar a implantação de áreas para instalação de atividades econômicas 

geradoras de emprego e renda; 

- Promover o desenvolvimento de programas de habitacionais; 

- Priorizar a realização de investimentos públicos em infra-estrutura, equipamentos, 

serviços urbanos e comunitários em geral; 

- Promover a flexibilização de usos; 

- Induzir a ocupação de áreas urbanas ociosas. 

No artigo 4º do Plano de Desenvolvimento Local – PDL de Taguatinga podemos 

observar que as estratégias estipuladas para o crescimento urbano para a região da área de 

estudo já começaram a incorporar a nova dinâmica: 

Criação do Centro Regional da zona urbana de dinamização e compartilhar com 

Brasília a função de centralidade Regional. 

- Criação do corredor de atividades que interligue os centros urbanos de 

Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. 

- Flexibilização das regras de uso e ocupação do solo, restringindo-as àquelas 

necessárias à garantia do bem-estar social. 

- Indicações de áreas para aplicação de políticas urbanas. 

- Definição de parâmetros específicos de ocupação para áreas com fragilidade 

físico-ambiental. 

- Estabelecimento de diretrizes de uso e ocupação do solo das áreas Rurais 

Remanescentes, atendida a legislação pertinente. 
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- Estimulo ao adensamento e à consolidação das áreas urbanas constituídas, com 

preferência sobre a criação de novas áreas. 

(...) 

Com estes artigos pose-se confirmar que os Planos Diretores atuais têm como um de 

seus propósitos se adequaram à realidade atual da dinamização do sub-centro Taguatinga-

Ceilândia-Samambaia. Desta forma, considera-se que a dinamização do sub-centro 

Taguatinga-Ceilândia-Samambaia tem sido fator condicionante para a mudança do uso da 

terra, de agrícola para urbano no caso da CAVP. 

Sob um outro angulo, a pressão da expansão urbana do sub-centro em questão se 

caracteriza através da ação ilegal de agentes imobiliários com interesse especulativo de 

obtenção de lucro fácil. Acrescenta-se a forte demanda por moradia, principalmente por 

parte da classe média, utilizando-se facilmente da expectativa de que a área será legalizada 

como urbana. A imagem, às vezes alimentada pelo próprio discurso oficial, é de que o 

contrato de compra e venda dá o direito de posse à parcela de terra comprada. Isso levaria 

à crença de que a construção de sua moradia pode ocorrer sem mais problemas. 

Além das diretrizes do PDOT/1997 para Taguatinga e o novo centro, há também 

indicações que se aplicam a Vicente Pires. Essas diretrizes sugerem que o próprio 

planejamento adquiriu contornos flexíveis para se adaptar à dinâmica urbana, sendo que em 

1987, com a aprovação do PDOT do Distrito Federal, a região de Vicente Pires foi 

transformada em Área Rural Remanescente - ARR, ou seja, as chácaras não poderiam ser 

transformadas em condomínios. 

Como a CAVP está em Área Rural Remanescente - ARR, conforme o Art.32 deve 

abrigar usos compatíveis tanto com a dinâmica rural quanto a urbana das mesmas, 

resguardando-se o uso agropecuário existente. São ainda permitidas outras atividades de 

características urbanas, desde que compatíveis com a atividade rural, visando à 

preservação dos cursos d’água e das áreas verdes remanescentes. 

A partir da revisão do PDOT, áreas rurais consolidadas como chácaras produtivas 

foram transformadas em Zonas de Dinamização Urbana – ZDU. Desta forma, se possibilitou 

a ocupação do território com usos diversificados e introduziu o conceito de flexibilização de 

uso. Posteriormente, a Câmara legislativa do Distrito Federal aprova a Lei nº 1477, de 17 de 

julho de 1997 referente ao PDOT, que em seu artigo 1, § 3º, versa: 

Serão regularizados os parcelamentos com características urbanas ou com utilização 

urbana existente na zona urbana de dinamização, inclusive os inseridos em área 

rurais remanescentes, núcleos rurais, vilas e colônias agrícolas, nos termos da 

legislação vigente. 

 438 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

A partir da publicação desta lei, o que se observou foi uma majoração nos preços 

dos lotes desde 1997 até o momento. O valor do lote passou de R$ 5.700,00 (cinco mil e 

setecentos reais) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (MACIEL, 2002: 2l). 

Do ponto de vista da legislação, outras leis fazem referências sobre Vicente Pires, 

entre elas destacam-se: 

Lei nº 1823 de 13 de janeiro de 1998: artigo 1º -“... ficaram aprovadas as seguintes 

áreas de estudos destinadas à implantação de setores habitacionais”: 

VI – área de estudo para Implantação do Setor Habitacional Vicente Pires, na Região 

Administrativa de Taguatinga- RA III, compreendida entra a calha sudeste do córrego 

Samambaia, a margem norte da rodovia DF 085 e os limites sul e oeste do 

Complexo de Diversões, Cultura e Lazer. 

§ 1º As poligonais das áreas de estudo definidas neste artigo poderão ser alteradas 

de acordo com os estudos ambientais realizados e com parecer conclusivo do órgão 

ambiental, mantida a densidade definida para a respectiva área. 

Lei complementar nº 319, de 18 de setembro de 2000: 

Artigo 2º - área de que trata o art 1º e as chácaras nº 1 e 1- A, localizadas na antiga 

área da Companhia Imobiliária de Brasília- TERRACAP na Colônia Agrícola Vicente 

Pires, passam a ter uso misto, comercial e residencial, permitindo-se o exercício das 

seguintes atividades, entre outras: 

I – Comércio atacadista e varejista; 

II – Prestação de serviço; 

III – Atividades educacional. 

Com suporte destas leis, a antiga Colônia Vicente Pires conseqüentemente, 

encontra-se praticamente toda parcelada e submetida a um rápido crescimento urbano. 

Esse parcelamento já rendeu em torno de 8.490 lotes em condomínios fechados, 

movimentando, com isso, cerca de R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais) 

(CORREIO BRAZILIENSE, Caderno de Opinião, pg. 06, maio de 2001). 

Embora o planejamento, com raízes no racionalismo, tenha uma perspectiva de 

regulação do crescimento urbano de acordo com princípios preestabelecidos, muitas vezes 

é levado a se adequar a uma dinâmica urbana espontânea que o precede. A prática mostra 

que, diante de enormes pressões, a própria legislação tende a se flexibilizar. Assim, as 

ações efetivas de gestão do território que, tendem a expressar influências múltiplas, 
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expressam mais claramente ainda do que o planejamento as pressões de grupos de 

interesse. 

4 PESQUISA DE CAMPO: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Organização da pesquisa 

O objetivo desta etapa do estudo é abordar o objetivo de pesquisa b) que se refere a 

investigar a percepção de atores significativos locais em relação a efetividade das políticas 

públicas de gestão do território em Vicente Pires, para tal foi feita uma entrevista. Em 

seguida foi realizada uma pesquisa por questionários para abordar o objetivo de pesquisa c) 

que se refere a verificar em que medida a imagem ambiental infuencia o comportamento dos 

moradores em relação ao Córrego Vicente Pires. 

4.2 Pesquisa por entrevista 

Foi realizada uma entrevista com um funcionário da Administração de Taguatinga, 

que é responsável pela gestão da Colônia Agrícola Vicente Pires. A entrevista tinha por 

objetivo investigar o papel do planejamento e das políticas de gestão do território na 

expansão urbana em Vicente Pires. 

 A princípio, a entrevista seria realizada com o administrador da Região Administrativa 

de Taguatinga (RA III), porém o próprio administrador indicou um funcionário considerado 

mais engajado ao assunto, pois este funcionário já havia trabalhado como fiscal da 

administração na Colônia Agrícola Vicente Pires - CAVP. A entrevista não teve por objetivo 

seguir um padrão de formalidades, dessa forma, as declarações ocorreram numa espécie 

de conversa informal. 

 O entrevistado relatou que o parcelamento irregular das chácaras da CAVP teve 

início em 1990 e que o governo atuou com certa conivência, já que não coibiu através de 

uma fiscalização eficiente. 

“ Todo e qualquer parcelamento no Vicente Pires foi um ato de grilagem o que 

demonstra uma certa conivência por parte dos órgãos governamentais responsáveis, 

já que não investiram o suficiente para que houvesse uma fiscalização capaz de 

coibir os parcelamentos irregulares e alguns políticos ainda fizeram promessas de 

legalização dos condomínios durante a companha política”. 

O funcionário revelou que os principais motivos para o parcelamento da CAVP em 

condomínios de caráter urbano, além da dinamização do sub-centro Taguatinga-Ceilândia-

Samambaia, são a especulação imobiliária, falta de fiscalização e a pouca oferta de moradia 

do Governo do Distrito Federal - GDF. Principalmente para a classe média que vê na 
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compra de um terreno como o da CAVP a possibilidade de ter sua casa própria, mesmo 

sabendo de sua irregularidade. 

Quando perguntado sobre a efetividade das políticas públicas de gestão do território 

por parte dos órgãos governamentais competentes, e sobre como estes órgãos se 

comportaram diante de suas responsabilidades, o entrevistado demonstrou um certo receio 

quanto às suas declarações. Afirmou porém, que vê uma baixa efetividade das políticas 

públicas de gestão do território principalmente em relação ao caso da CAVP. 

“É difícil falar sobre este assunto, não quero me comprometer, mas o que está 

acontecendo no Vicente Pires só não vê quem não quer. Se as políticas públicas de 

gestão do território tivessem uma boa efetividade os parcelamentos irregulares não 

teriam se propagado desta forma”. 

Estas declarações confirmam que a percepção de atores significativos locais reflete 

uma imagem de baixa efetividade das políticas públicas de gestão do território. 

A intensificação dos parcelamentos irregulares na CAVP ocorreu nos últimos oito 

anos. O processo de urbanização tem sido intenso e desordenado, ocasionando verdadeiros 

crimes contra o meio ambiente, como este caso relatado pelo entrevistado: 

“Uma vez quando trabalhava como fiscal, fui a uma casa no Vicente Pires. A sala da 

casa parecia ser normal com sofá, televisão, etc. Porém um alçapão no canto da sala 

chamou minha atenção, quando perguntei ao dono da casa o que era, ele disse que 

era uma cisterna, mas quando abri o alçapão e olhei, logo vi que era uma nascente, 

ou seja, a caso foi construída bem em cima de uma nascente”. 

Observando as políticas públicas de gestão do território no caso da CAVP, chama a 

atenção o fato da Administração de Taguatinga e Fundação Zoobotânica (FZDF), que é 

dona das terras públicas em questão, permitir ocupações como a citada pelo entrevistado. 

4.3 Pesquisa por questionários 

Questionários foram aplicados junto aos moradores, num total de vinte entrevistados. 

A pequena amostra de entrevistados deve-se ao fato de que não se teve a pretensão de 

realizar uma análise estatística. O objetivo foi realizar uma sondagem para verificar em que 

medida a imagem ambiental infuencia o comportamento dos moradores em relação ao 

Córrego Vicente Pires. O critério para escolha dos entrevistados, foi que o mesmo tivesse 

mais de dezesseis anos e fosse morador de algum dos condomínios clandestinos da CAVP. 

Na CAVP temos pessoas vindas de várias cidades satélites do Distrito Federal e 

outras regiões do Brasil. Porém destaca-se a quantidade de pessoas vindas do sub-centro 
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Taguatinga-Ceilândia-Samambaia, como um total de onze respondentes, que corresponde 

ao percentual de 55%. 

O perfil da população entrevistada é bastante variado, sendo caracterizado por 

diferentes faixas etárias, porém com maior ocorrência da faixa de mais de 35 a 50 anos. Há 

diferentes níveis de escolarização, incluindo nível superior, com maior ocorrência na faixa de 

segundo grau completo. Dentre os entrevistados, seis (30%) eram do sexo feminino e 

catorze (70%) do sexo masculino. 

Entre a população respondente, observa-se uma considerável variedade em relação 

à caracterização das atividades profissionais, predominando os trabalhadores autônomos 

com seis respondentes, o que corresponde ao percentual de 30% e os funcionários públicos 

como cinco respondentes, o que corresponde ao percentual de 25%. 

Em relação à faixa de renda, quatro respondentes, o que corresponde ao valor 

percentual de 20%, declaram ter uma renda familiar entre R$ 720,00 e 1.200,00 reais por 

mês; seis respondentes, 30%, declararam que os seus rendimentos estavam entre R$ 

1.200,00 e 2.400,00; 50%, responderam que recebiam a cima de R$ 2.400,00 reais4. Estes 

valores demonstram que os moradores da Colônia Agrícola Vicente Pires possuem um 

poder aquisitivo considerável, o que possibilitou a compra dos lotes na região, além de 

possibilitar a realização de grandes construções nos lotes adquiridos. 

Quando os entrevistados foram questionados (através de perguntas abertas) sobre o 

que pensavam a respeito do termo “meio ambiente”, “Vicente Pires” e “córrego Vicente 

Pires”, as respostas divergiram quanto sua forma, mas a essência expressava uma 

motivação comum. Para melhor entendimento dessas questões as respostas foram divididas 

em dois grupos de palavras mais utilizadas pelos respondentes, um grupo para referências 

positivas ou neutras e outro grupo para referências negativas5. 

01 O objetivo: imagem sobre o termo “meio ambiente” 

referências positivas ou neutras: natureza, preservação, conservação importante, cuidar 

referências negativas: Degradação da natureza, poluição 

02 O objetivo: imagem sobre “Vicente Pires” 

referências positivas ou neutras: moradia, investimento, tranqüilidade, isolamento 

referências negativas: desmatamento, má utilização 

                                                           
4 Valor do salário mínimo na época da saída de campo – R$ 240,00 reais (pesquisa de campo realizada 
pelo autores em 03/05/2003). 
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03 O objetivo: imagem sobre o “córrego Vicente Pires” 

referências positivas ou neutras: preservação importante, não poluir, ecologia, natureza 

referências negativas: poluído, sujo, mal utilizado, extinção, desagradável, pouco visível 

Tendo em vista que a palavra é uma forma de expressão implícita do morador 

revelar sua percepção sobre um termo ou um lugar, pode-se dizer que os entrevistados 

possuem uma imagem do termo “meio ambiente” diretamente ligada à natureza, tanto no 

que diz respeito à sua preservação, quanto à sua degradação. A imagem da população em 

relação ao Vicente Pires revela interesses referentes a moradia, investimento, melhor 

qualidade de vida, que pode estar sendo prejudicada pelo desmatamento e pela má 

utilização desta área. Na imagem dos entrevistados em relação ao córrego Vicente Pires 

predominaram as referências negativas, nas quais destaca-se o atual estado de poluição do 

córrego e a necessidade de providências para sua despoluição e preservação do mesmo. 

Apenas três entrevistados, o que corresponde ao percentual de 15%, já tomaram 

banho no córrego Vicente Pires. Porém, quando perguntados a respeito da importância do 

córrego Vicente Pires para o meio ambiente da CAVP, destacou-se o número de 

respondentes, que afirmaram ser muito importante, com o percentual de 70% . 

Dentre os entrevistados, dezenove, o que corresponde ao percentual de 95% 

afirmaram que o córrego Vicente Pires pertence a todos nós. Porém, um respondente 

afirmou que o córrego pertence aos políticos, porque não sentia que a população era 

verdadeiramente dona, tanto no que diz respeito à sua utilização, quanto à sua preservação, 

devido ao descaso da mesma. 

A maior parte dos moradores reconhece a importância do córrego Vicente Pires e 

que ele pertence a todos nós, mas reflete uma imagem negativa em relação ao mesmo. 

Alguns entrevistados afirmaram que o córrego é desagradável e pouco visível, já estando 

condenado e acabado, principalmente pela falta de providências dos próprios responsáveis 

por seus problemas ambientais. Quando perguntados sobre a solução para os problemas 

ambientais do córrego Vicente Pires, a maior parte dos entrevistados escolheu a alternativa 

campanhas educativas com sete respondentes, 35%. 

De forma geral, os moradores possuem conhecimento dos problemas ambientais. No 

entanto, quando se trata de assumir responsabilidades frente a estes problemas de 

degradação ambiental os moradores se esquivam e apontam a responsabilidade para outras 

instituições. 

                                                                                                                                                                                     
5 Para interpretação dos resultados destas questões foi utilizada uma adaptação do esquema de 
Raymond Ledrut, em livro de 1973, no texto de CIDADE & SOUZA, 2002. 
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6 COMENTÁRIOS FINAIS 

De acordo com as pesquisas realizadas, tanto documental, como pesquisa de 

campo, foi possível comprovar que de fato o planejamento urbano no âmbito do Distrito 

Federal é incrementalista. O caso da Colônia Agrícola Vicente Pires confirma esta 

proposição. Uma área inicialmente proposta para abrigar o setor agrícola, hoje transforma-

se em área habitacional para classe média, com significativo número de parcelamentos 

clandestinos. Como conseqüência, esses parcelamentos passam a caracterizar uma 

remodelação na paisagem urbanística do Distrito Federal em relação à concepção original. 

A realização da pesquisa documental, que teve como objetivo compreender o 

processo de mudança do uso da terra, de agrícola para urbano, possibilitou a constatação 

de que a dinamização do sub-centro Taguatinga-Ceilândia-Samambaia foi fator 

condicionante na mudança do uso da terra, de agrícola para urbano no caso da Colônia 

Agrícola Vicente Pires. Esta dinamização pressionou a expansão urbana em direção à 

Colônia Agrícola Vicente Pires, principalmente devido a ação ilegal de agentes imobiliários 

com interesse especulativo de obtenção de lucro fácil e a forte demanda por moradia. 

A forte demanda acontece principalmente por parte da classe média, que utiliza-se 

facilmente da expectativa de que a área será legalizada como urbana. A imagem às vezes 

alimentada pelo próprio discurso oficial é que o contrato de compra e venda dá o direito de 

posse a parcela de terra comprada, o que permitirá a construção de sua moradia sem mais 

problemas.   

A realização da pesquisa por entrevista possibilitou a constatação de que a 

percepção de atores significativos locais reflete uma imagem de baixa efetividade das 

políticas públicas de gestão do território, principalmente no diz respeito a uma fiscalização 

efetiva e as épocas de eleições, nas quais os políticos fazem promessas referentes a 

legalização dos parcelamentos clandestinos em troca de votos. 

Um dos objetivos desta pesquisa foi delinear a percepção e imagem ambiental, 

através do ponto de vista de seus moradores; para tal delineamento se utilizou um 

questionário foi aplicado dentro das imediações da Colônia Agrícola Vicente Pires. A 

realização da pesquisa por questionário e a observação direta não participativa possibilitou a 

constatação de que a imagem ambiental influência o comportamento dos moradores em 

relação ao Córrego Vicente Pires. 

A maior parte dos moradores reconhece a importância do córrego Vicente Pires e 

que ele pertence a todos nós, mas reflete uma imagem negativa em relação ao mesmo. 

Alguns entrevistados afirmaram que o córrego é desagradável e pouco visível, já estando 
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condenado e acabado. Desta forma, a comodidade diante da degradação do córrego é 

justificada por eles. 

Torna-se de extrema relevância a tomada de providencias por parte da população e 

do governo em relação aos cuidados ambientais direcionados à preservação do córrego 

Vicente Pires e de sua microbacia, cujo manancial já se encontra parcialmente 

comprometido. Neste sentido, é de extrema importância que seja realizado o saneamento 

nos condomínios da Colônia Agrícola Vicente Pires, com o devido tratamento de esgotos e 

campanhas educacionais. 
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