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RESUMO 

 

Este trabalho lança um olhar sobre Samambaia-DF com o objetivo de demonstrar a 

aplicabilidade de estratégias sustentáveis de requalificação urbana e ambiental por meio 

das técnicas de infraestrutura verde. Ao propiciar a integração da natureza no meio urbano, 

essas técnicas proporcionam muitos benefícios pelos serviços ecossistêmicos oferecidos, 

que mantém conexões com os fluxos de água, a biodiversidade entre áreas vegetadas e 

captura de carbono pelas plantas, entre outros, o que contribui para a sustentabilidade. A 

partir da pesquisa do referencial teórico e análise da cidade, foram indicadas diretrizes para 

requalificação, que resultaram na proposta de criação de faixas permeáveis vegetadas ao 

longo das vias locais, com reestruturação do sistema viário por meio das técnicas de traffic 

calming. A pesquisa visa dar uma contribuição para uma visão ecossistêmica no tratamento 

do desenho urbano, encontrando caminhos para requalificação por meio da implantação de 

infraestrutura verde. 

 

1  INTRODUÇÃO 
 

Em meio ao debate sobre sustentabilidade e medidas para mitigação dos efeitos negativos 

das mudanças climáticas, a exemplo da Cúpula do Clima da ONU1 (Paris 2015), surge a 

reflexão sobre o que estamos fazendo para contribuir com a qualidade de vida e 

sustentabilidade das nossas cidades, para que elas se tornem ―resilientes aos impactos que 

estão ocorrendo em todo o planeta, como: inundações, deslizamentos, desertificação, falta 

d’água, corte de suprimentos de energia e de matéria‖ (HERZOG, 2011, p. 1). 

 

As emissões de carbono ganham papel de destaque, já que, devido ao seu aumento, a 

temperatura média global subiu 0,85ºC (ONU, 2015)2. Este pequeno aumento causou 

grandes impactos: parte das calotas polares do Ártico derreteram, milhões de hectares de 

árvores no oeste americano morreram devido a pragas relacionadas com o calor e os 

maiores glaciares no oeste da Antártida, dezenas de milhões de metros cúbicos de gelo, 

estão desintegrando-se.3 

 

                                                 
1
 A Conferência do Clima de Paris (Organização das Nações Unidas) é oficialmente conhecida como a 21ª 

Conferência das Partes – COP. Na Conferência também se realizou a 11ª Reunião das Partes do Protocolo de 

Quioto. Disponível em: http://www.ebc.com.br/noticias/meio-ambiente/2015/ Acesso em 26/11/2015   
2
 Organização Meteorológica Mundial – OMM. Disponível em: http://nacoesunidas.org/mundo-viveu-

primeiros-nove-meses-mais-quentes-em-2015-alerta-agencia-da-onu/ Acesso em 26/11/2015 
3
 Rádio ONU - Empresa Brasileira de Comunicação – EBC. Disponível em: 

http://www.ebc.com.br/noticias/meio-ambiente/2015/11/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-cop21 Acesso 

em 26/11/2015   

http://nacoesunidas.org/mundo-viveu-primeiros-nove-meses-mais-quentes-em-2015-alerta-agencia-da-onu/
http://nacoesunidas.org/mundo-viveu-primeiros-nove-meses-mais-quentes-em-2015-alerta-agencia-da-onu/


 

 

A diminuição da emissão dos gases do efeito estufa foi ratificada pela COP 21, com a 

adoção de medidas que permitem aos países desenvolvidos compensarem suas emissões 

por meio de financiamentos de projetos ambientais sediados em países em 

desenvolvimento. Conforme observado por Corrêa (2014), o carbono é absorvido do ar e 

incorporado às plantas por meio da fotossíntese, que é mais intensa nos trópicos. Dessa 

forma, as regiões tropicais desempenham um papel importante para o planeta e para o 

mercado de créditos de carbono, proporcionando oportunidades de alcance de recursos 

financeiros para aplicação das diretrizes apresentadas nesse trabalho. 

 

Entre os fatores que interferem diretamente no clima e no ciclo da água no meio urbano, 

estão o solo, a vegetação e a atmosfera. Neste contexto, considera-se que as árvores e as 

áreas verdes urbanas são fundamentais para a mitigação dos efeitos advindos do 

aquecimento global (ANDRADE, 2014).  

 

As cidades estão inseridas na paisagem onde ocorrem os processos e fluxos naturais 

abióticos (geológicos e hidrológicos) e bióticos (biológicos). No entanto, esses processos e 

fluxos nem sempre são considerados no planejamento e implantação da infraestrutura. 

Como observado por Herzog (2010), a urbanização tradicional é baseada na infraestrutura 

cinza, focada no automóvel: ruas visam à circulação de veículos; sistemas de esgotamento 

sanitário e drenagem objetivam se livrar da água e do esgoto o mais rápido possível; 

telhados servem apenas para proteger edificações e estacionamentos asfaltados são 

destinados a parar carros.  

 

A infraestrutura cinza interfere e bloqueia as dinâmicas naturais, que além de gerar 

consequências, como inundações e deslizamentos, suprime áreas naturais alagáveis e 

florestadas que prestam serviços ecológicos insubstituíveis em áreas urbanas (FARR, 

2008; HERZOG, 2009 apud HERZOG, 2010).  

 

Sendo assim, a importância do planejamento de uma infraestrutura verde reside em 

propiciar a integração da natureza na cidade, de modo que venha a ser mais sustentável, 

trazendo muitos benefícios diretos e indiretos. Em um nível global, a implantação de 

infraestrutura verde proporciona alternativas que reduzem a emissão de gases de efeito 

estufa, capturam carbono, evitam a sedimentação dos corpos d’água, protegem e aumentam 

a biodiversidade, diminuem a poluição das águas, do ar e do solo, entre outros benefícios. 

(ELMGVIST, 2010 apud HERZOG, 2010)  

 

A vegetação e as áreas verdes também estão relacionadas à qualidade de vida urbana. De 

acordo com Guimarães (1984) apud Londe e Mendes (2014), em razão do aprofundamento 

da denominada ―consciência ecológica‖, provocada pelos problemas ambientais globais, o 

conceito de qualidade de vida vinculou-se ao conceito de qualidade ambiental, por remeter 

à ideia de sustentabilidade.  

 

Brasília, concebida como Cidade-Parque4, onde predominam as grandes áreas verdes e 

superquadras bem arborizadas, enfrenta muitos desafios no sentido de estender essa 

                                                 
4
 O conceito de Cidade-parque (influência de Le Corbusier) foi usado por Lúcio Costa na concepção de 

Brasília ao integrar o conjunto de edifícios com a natureza do sítio e ao mesmo tempo potencializando a 

percepção da paisagem. (JUCÁ, 2009) Disponível em: 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/10.113/1824 Acesso em 11/10/2015   



 

 

qualidade de vida para a população que habita seu entorno, como a região de Samambaia, 

objeto desta pesquisa. 

 

Muitas das regiões administrativas do DF surgiram como assentamentos para abrigar os 

trabalhadores (e suas famílias) que vieram de várias regiões do Brasil para construir 

Brasília. Samambaia foi criada em 1985, com a remoção de habitantes de regiões ocupadas 

irregularmente. A cidade, com população estimada pela Companhia de Planejamento do 

Distrito Federal – CODEPLAN de 254.439 hab (2015)5, dista cerca de 35 km do Plano 

Piloto de Brasília, localizando-se na região sudoeste do quadrilátero do Distrito Federal. 

(Figura 1). 

 

 
 

Fig. 1 Mapa parcial do Distrito Federal com a cidade de Samambaia em destaque 
 

O nome da cidade foi dado em referência ao córrego Samambaia, que tem nascente na 

região oeste da Região Administrativa. A cidade situa-se no encontro das bacias do 

Descoberto e Corumbá. No entanto, no Memorial Descritivo MD – 0002/1
6
 referente aos 

projetos de implantação da cidade, não foram encontrados registros que essas bacias 

tenham sido consideradas como unidades de planejamento. 

 

No Plano Diretor Local – PDL, a taxa de permeabilidade foi determinada em função da 

                                                 
5
 Disponível em: 

http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/pdad/2015/PDAD_Sama

mbaia_2015.pdf Acesso em: 01/01/2016 
6
 Governo do Distrito Federal - Disponível na Mapoteca da Secretaria de Gestão do Território e Habitação - 

SEGETH 

 

http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/pdad/2015/PDAD_Samambaia_2015.pdf
http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/pdad/2015/PDAD_Samambaia_2015.pdf


 

 

dimensão do lote, não sendo exigida para os lotes com área de até duzentos metros 

quadrados. Durante o período de consolidação da cidade, foram criadas outras leis que 

permitem construir na área do afastamento mínimo obrigatório, cobrir e cercar com grades 

(Lei 1.063/1996 e Lei 1.096/1996). Na tentativa de se apropriar do espaço, cercar e 

delimitar, uma grande parte dos moradores, talvez pela existência de um histórico de falta 

de habitação em algum momento da história de Brasília, avançaram no espaço público, 

como se a calçada fosse uma extensão da propriedade particular.  

 

Dessa forma, ocorreu uma pavimentação excessiva que trouxe consigo muitos prejuízos, 

construindo uma paisagem árida, sem vegetação e com ocorrência de alagamentos 

causados pela redução das áreas permeáveis, pela destinação incorreta do lixo e por redes 

de drenagem insuficientes, causando transtornos à população durante as estações chuvosas. 

 

Com o objetivo de fazer uma análise das possibilidades de inserção de áreas permeáveis 

vegetadas em Samambaia, a pesquisa foi estruturada em três partes: contextualização, por 

meio da fundamentação teórica; identificação dos elementos que compõem a infraestrutura 

verde; e o estudo de caso, com aplicação das estratégias na cidade analisada. 

 

2  ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 
 

A preocupação com a sustentabilidade urbana começou a surgir na década de 1980, por 

meio dos projetos: Cidade Ecológica (1983), da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE; Cidades Saudáveis, da Organização Mundial de 

Saúde - OMS (1986); e Rede Europeia de Cidades Saudáveis, conforme exemplificado por 

Andrade (2014). Essas iniciativas foram seguidas de outras, delineadas nas conferências 

sobre desenvolvimento sustentável, tais como a Conferência sobre o Meio Ambiente – 

ECO 92 (Rio de Janeiro), a Cúpula da Terra sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Joanesburgo, 2002) e a Conferência Rio+20 (2012), com evolução nas abordagens para o 

desenho urbano.  

 

No entanto, a abordagem do tema evidencia a dissociação entre os aspectos relativos aos 

recursos naturais e sociais pelas diferenças de prioridades entre os países desenvolvidos e 

em desenvolvimento (ANDRADE, 2014). Como nos países desenvolvidos os problemas 

socioeconômicos já estão mais equilibrados (mesmo que tenham sido resolvidos com base 

no modelo poluidor), esses podem se dedicar à Agenda Verde, de preservação do meio 

ambiente. Já os países em desenvolvimento, que têm como prioridade elevar os padrões 

sociais (Agenda Marrom), sem um planejamento e gestão ambiental acabam consumindo e 

deteriorando os recursos naturais, ao tentarem resolver os problemas socioeconômicos. 

  

Para sustentabilidade das cidades, as ações de requalificação urbana devem caminhar 

juntas com as ações de requalificação ambiental. A partir das definições da Direcção Geral 

de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano – DGOTDU
7
, a requalificação 

urbana pode ser entendida como uma operação de renovação, reestruturação ou 

reabilitação urbana, inserida num processo social e político de intervenção no território, 

que visa essencialmente recriar qualidade de vida, onde a valorização ambiental e a 

melhoria do desempenho funcional do tecido urbano constituem objetivos primordiais.  

 

                                                 
7
 Vocabulário do Ordenamento do Território, Lisboa, 2000.  

 



 

 

Os termos, ―reabilitação‖, ―recuperação‖ e ―restauração‖ também são usados pelos 

ambientalistas na recuperação de áreas degradadas. As definições dadas pela Academia 

Nacional de Ciências dos Estados Unidos (1974) apud Corrêa (2014) são relacionadas à 

remediação da degradação, no sentido de recuperar as funções do ambiente ou sua 

estabilidade. Neste sentido, os termos seriam aplicáveis à análise em curso como forma de 

restabelecer as funções ambientais que aquelas áreas tinham antes da ocupação antrópica 

ou como forma de ―remediar‖, por meio de uma intervenção que torne viável a 

convivência entre cidade e meio ambiente.  

 

Considerando o contexto, adotou-se para esse estudo o termo ―requalificação urbana e 

ambiental‖, vista como um conjunto de intervenções para melhoria do espaço urbano 

existente, visando a resolução de problemas funcionais e ambientais. Nesse aspecto, a 

infraestrutura verde entra como elemento estruturador da requalificação ao englobar 

componentes ambientais para preservação do equilíbrio dos ecossistemas e processos 

naturais dentro do meio urbano. 

 

A terminologia ―infraestrutura‖ atrelada à palavra ―verde‖ deve-se à sua contribuição nas 

funções de base estrutural da cidade, como no sistema viário, de energia ou de 

abastecimento de água (PELLEGRINO, 2006 apud FERREIRA at al., 2013), constituindo 

também uma alternativa ao manejo de águas pluviais por meio de jardins-de-chuva, 

biovaletas, lagoas de infiltração/detenção/retenção, pisos drenantes, e outros, com papel 

fundamental na melhoria do aspecto visual da cidade, na qualificação da biodiversidade, do 

conforto ambiental e da circulação (LUCHI, COLLODETTI e CASER, 2011).  

 

Vale destacar a relação da mobilidade urbana com a infraestrutura verde ao direcionar e 

estruturar eixos de circulação e ao propiciar rotas específicas ou alternativas para pedestres 

e ciclistas, privilegiando os transportes ―limpos‖, o que colabora para a transição para uma 

economia de baixo carbono.  

 

2.1  Identificação dos elementos que compõem a infraestrutura verde 

 

O termo verde tem sido usado para qualquer ação que seja ambientalmente amigável, mas 

no contexto da arquitetura e urbanismo, verde costuma ser usado como sinônimo de 

vegetação. Benedict e McMahon (2006) apud Bonzi (2015), esclarecem que no caso da 

infraestrutura verde, o verde abarca elementos naturais que não se restringem à vegetação. 

Rios e córregos são elementos cruciais de quase todos os sistemas de infraestrutura verde.  

 

Para esclarecer a abrangência desse elemento, apresentamos resumidamente a descrição de 

Botelho (2011), apud Andrade (2014), dos diferentes caminhos e estados que a água 

assume na forma de precipitação, desencadeando uma série de processos e possíveis 

trajetórias que dependem dos diferentes atributos e condições dos lugares por onde irá 

circular:  

 

Quando a água atinge a superfície, ao entrar em contato com a vegetação, é interceptada 

pela copa das árvores, então uma parte é evaporada para a atmosfera, outra armazenada nas 

copas, escorrendo depois. Outra parte escorre pelo tronco ou atravessa a vegetação e atinge 

diretamente a superfície do terreno. 

 

Quando há matéria orgânica (restos de galhos, folhas, sementes e animais 



 

 

semidecompostos) na cobertura do solo, a água pode ser armazenada ou escoada sobre ou 

entre a camada orgânica, antes de atingir o solo. Ao atingir o solo, pode infiltrar ou escoar, 

dependendo das características intrínsecas desse solo e das condições de relevo 

(declividade e rugosidade do terreno).  

 

Quando infiltra no solo, a água pode percolar até grandes profundidades, alimentando o 

lençol freático e os aquíferos, e escoar lateralmente em subsuperfície, em função da 

drenabilidade interna, ou condutividade hidráulica dos materiais, e inclinação do terreno. 

Pode ser absorvida pelas raízes das plantas, ascendendo pelo tronco até as folhas, de onde 

poderá ser transpirada, participando da ciclagem de nutrientes.  

 

Em áreas muito pavimentadas, consequência do processo de urbanização descontrolado, a 

água tem muita dificuldade de infiltrar no solo e repor os lençóis freáticos, o que favorece 

o escoamento de forma mais rápida, atingindo o ponto mais baixo da bacia hidrográfica de 

forma mais concentrada, provocando o aumento da frequência e gravidade das enchentes. 

Segundo Tucci (2000) apud Andrade (2014), a impermeabilização de 7% da área dos lotes 

já acarreta a duplicação do escoamento superficial. Em casos mais extremos, como a 

impermeabilização de 80% do lote, o volume de escoamento superficial fica oito vezes 

maior.  

 

Além disso, a malha viária, os estacionamentos e os telhados acumulam cargas poluentes 

de deposição atmosférica e emissão de veículos. Com a chuva, há um grande transporte de 

poluentes para dentro do rio, com profundos impactos sobre os ecossistemas locais, 

levando à extinção de espécies e redução da biodiversidade. O fato é agravado no período 

de estiagem, quando a vazão do rio tem sua capacidade de diluição das contaminações 

reduzida em função do pequeno volume de água, que deveria ter sido alimentado pelo 

escoamento subterrâneo, que por sua vez depende da quantidade de áreas permeáveis que 

possam absorver água. (ANDRADE, 2014)  

 

Considerando que o sistema de drenagem urbana é composto por todas as superfícies 

dentro da bacia: estradas, faixas de servidão, vias, calçadas, telhados, parques, jardins, etc, 

esses podem ser projetados para funcionar como um filtro de poluentes e para realimentar 

o lençol freático.  

 

A presença da vegetação no meio urbano visa manter ou restabelecer os processos naturais 

que asseguram a qualidade de vida. Sob o ponto de vista da ecologia, as árvores 

apresentam muitas funções, sendo consideradas um ecossistema completo, pois podem 

abrigar uma grande quantidade de outros seres vivos e de relações ecológicas (CORRÊA, 

2014). Sob o ponto de vista do bioclimatismo, considera-se que as árvores e as áreas 

verdes urbanas são fundamentais para a mitigação dos efeitos advindos do aquecimento 

global, evitando as ―ilhas de calor‖, efeito conhecido pelo aumento da temperatura nos 

centros urbanos em relação ao entorno rural e natural. 

  

2.2  Tipologias de infraestrutura verde 

 

Várias são as técnicas ou tipologas de infraestrutura verde que podem ser adotadas a fim de 

diminuir os impactos ambientais da ocupação urbana. Apresentamos de forma resumida as 

técnicas mais utilizadas voltadas para drenagem, filtragem e infiltração das águas pluviais 

em área pública, conforme quadro a seguir: 



 

 

 

Tabela 1 Quadro-resumo das técnicas de infraestrutura verde
8
 

 

TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA VERDE 

TIPO CARACTERÍSTICAS SERVIÇOS 

ECOSSISTÊMICOS 

FIGURA/EXEMPLO 

Sistema de Drenagem 

Natural – NDS 

Utiliza o solo e a 

vegetação como filtros 

para promover o controle 

qualiquantitativo de águas 

pluviais 

Filtrar as águas de 

escoamento superficial nos 

primeiros minutos de chuva 

 (1) 

Jardins de Chuva Rasas depressões de terra, 

que recebem águas do 

escoamento superficial. 

Os fluxos de água se 

acumulam nas depressões 

formando pequenas poças, 

e gradualmente a água é 

infiltrada no solo 

Retenção e infiltração de 

águas pluviais ao mesmo 

tempo em que utiliza a 

atividade biológica de 

plantas e micro-organismos 

para remover os poluentes 

por absorção, filtração, 

volatilização, troca de íons e 

decomposição (2) 

Pavimentos permeáveis Superfícies porosas ou 

perfuradas que permitem a 

infiltração de parte da 

água da chuva 

Redução do escoamento 

superficial 

(3) 

Calçada Ecológica  Instalação de piso 

drenante com plantio de 

árvores, arbustos, forração 

vertical nos muros e 

grama, com faixa 

reservada para galeria 

técnica para redes de 

serviços 

Promove a acessibilidade, 

reduz o escoamento 

superficial, fornece sombra 

(4) 

                                                 
8
 Fonte das figuras do Quadro-resumo:  

(1) Seattle Public Utilities;  

(2) http://solucoesparacidades.com.br/wp-content/uploads/2013/04/AF_Jardins-de-Chuva-online.pdf;  

(3) https://www.flickr.com/photos/pitangacomunicacao/sets/72157632762581853/;  

(4) https://www.flickr.com/photos/pitangacomunicacao/sets/72157632762581853/;      

(5) Liza Andrade;  

(6) http://www.designpictures.fr/galerie/architecture.htm;  

(7) http://doportoenaoso.blogspot.com.br/2010/08/os-planos-para-o-porto-dos-almadas-aos_17.html 
(8) http://www.bikepedalecia.com.br/saiba-o-que-e-uma-zona-30-e-sua-importancia-para-a-seguranca-de-

pedestres-e-ciclistas/ 

 

 

http://solucoesparacidades.com.br/wp-content/uploads/2013/04/AF_Jardins-de-Chuva-online.pdf
https://www.flickr.com/photos/pitangacomunicacao/sets/72157632762581853/
https://www.flickr.com/photos/pitangacomunicacao/sets/72157632762581853/
http://www.designpictures.fr/galerie/architecture.htm
http://doportoenaoso.blogspot.com.br/2010/08/os-planos-para-o-porto-dos-almadas-aos_17.html
http://www.bikepedalecia.com.br/saiba-o-que-e-uma-zona-30-e-sua-importancia-para-a-seguranca-de-pedestres-e-ciclistas/
http://www.bikepedalecia.com.br/saiba-o-que-e-uma-zona-30-e-sua-importancia-para-a-seguranca-de-pedestres-e-ciclistas/


 

 

Bacias/lagoas de 

retenção 

Lagoas  projetadas para 

controlar o escoamento 

das águas pluviais, 

capturando, armazenando 

e liberando gradualmente 

essa água  

Infiltração, detenção e 

retenção das águas pluviais 

no local, evitando 

escoamento superficial 

 (5) 

Wetlands áreas submersíveis, com 

vegetação, que recebem as 

águas da chuva dos 

arredores, armazena e 

filtra 

Infiltração, detenção e 

retenção das águas pluviais 

no local, alimentando o 

lençol freático 

(6) 

Vegetação Arborização de vias, 

composição de jardins, 

parques, áreas inundáveis, 

corredores ecológicos 

Criar habitat e 

conectividade para a 

biodiversidade, amenizar as 

temperaturas, mitigar ilhas 

de calor 

(7) 

Mobilidade sustentável 

(traffic calming) 

Técnicas para solução de 

problemas de mobilidade, 

reduzindo o espaço do 

veículo e criando mais 

espaço para pedestres, 

ciclistas e equipamentos 

urbanos 

Diminuir a velocidade de 

veículos, promover a 

circulação de pedestres e 

bicicletas em ambientes 

sombreados, agradáveis e 

seguros 

(8) 

 

 

3  ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO: O CASO DE SAMAMBAIA - DF 
 

Conforme foi apresentado na introdução, o contexto que originou a cidade de Samambaia 

resultou em uma paisagem urbana árida, com os lotes e ruas totalmente impermeabilizados, 

sem árvores para sombrear e contribuir com o conforto térmico, calçadas com obstáculos à 

mobilidade de pedestres e pessoas com deficiência, invasão de área pública e ocorrência de 

alagamentos em alguns pontos, indicando a necessidade de uma intervenção de 

requalificação. 

 

A partir da análise dos dados constantes do Memorial Descritivo – MD 0002/1, do Plano 

Diretor Local, de imagens de satélite (Google Earth e Google Maps), pesquisas nos meios 

de comunicação e processos em andamento nos órgãos do Governo com registros 

fotográficos de levantamentos feitos pela Agência de Fiscalização – AGEFIS (por meio de 

vistoria in loco), foi realizado um diagnóstico preliminar, sob a perspectiva da 

infraestrutura, em que foi possível identificar alguns sinais que indicam perda da qualidade 

urbana e ambiental dos espaços públicos, conforme quadro a seguir:  

 

 



 

 

Tabela 2 Quadro do dignóstico preliminar  

 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

IMAGEM INDICADORES POSSÍVEIS CAUSAS 

 

Calçadas, ruas e lotes 

totalmente 

impermeabilizados, 

resultando em uma paisagem 

urbana extremamente árida, 

em que a circulação de 

pedestres representa um 

esforço desagradável. 

Falhas na determinação e 

controle da taxa de 

permeabilidade (Plano 

Diretor Local  e Agência 

de Fiscalização do DF - 

AGEFIS) 

QR 408 Conj. 19 - Samambaia/DF 

Fonte: Arquivo da AGEFIS – 2009 

 

Cercamento de área pública 

com grades e cobertura. 

Ausência de calçada em 

vários locais e, em outros, 

presença de obstáculos, 

desníveis e rampas avançando 

na via de rolamento. 

A Lei 1.063/1996 

(considerada 

inconstitucional) e a Lei 

1.096, de 5 de junho 

de1996 (ainda vigente), 

permitem o fechamento 

até a linha demarcatória 

do passeio público e 

cobertura de até 50% da 

área, o que não foi 

respeitado na maioria dos 

casos. 

QR 203 Conj. 1 Casa 24 - Samambaia/DF 

Fonte: Arquivo da AGEFIS – 2009 

 

Lixo nas ruas/destinação 

incorreta 

Falta de politicas de 

gestão de resíduos e 

falhas no sistema de 

drenagem 

Inundação na QR 406 de Samambaia 

Norte/DF - acesso em 18/12/2014: 

http://noticias.r7.com/distrito-federal/balanco-

geral-df/videos/moradores-de-samambaia-

reclamam-dos-alagamentos-07072014 

 

Crianças da comunidade 

expostas à contaminação por 

doenças de veiculação hídrica 

O alto grau de 

impermeabilização da 

cidade e a destinação 

incorreta do lixo, tem 

gerado a ocorrência de 

alagamentos urbanos 

durante a estação 

chuvosa. 

Inundação em rua da quadra 112 de 

Samambaia/DF Acesso em 4/12/2014 

http://i.ytimg.com/vi/XhttE98mQU8/0.jpg 

http://noticias.r7.com/distrito-federal/balanco-geral-df/videos/moradores-de-samambaia-reclamam-dos-alagamentos-07072014
http://noticias.r7.com/distrito-federal/balanco-geral-df/videos/moradores-de-samambaia-reclamam-dos-alagamentos-07072014
http://noticias.r7.com/distrito-federal/balanco-geral-df/videos/moradores-de-samambaia-reclamam-dos-alagamentos-07072014
http://i.ytimg.com/vi/XhttE98mQU8/0.jpg


 

 

 

Inundação/alagamento 

contaminando e impedindo o 

funcionamento de escola que 

atende cerca de dois mil 

alunos 

Falhas na determinação 

da taxa de permeabilidade 

(Plano Diretor Local) 

 

Falhas na implantação da 

edificação 

 

Falhas no sistema de 

drenagem 

C. Educação Infantil em Samambaia – CEF - 

Myriam Ervilha, inundado pela água da 

chuva, lama e esgoto. Acesso em 4/12/2014 

https://www.google.com.br/search?q=inunda

%C3%A7% 

 

Em Samambaia, a soma de vários fatores como a falta de critérios na formulação das leis, a 

falta de fiscalização por parte do Governo e a falta de conscientização da população 

envolvida resultaram em perda da qualidade urbana e ambiental, pela excessiva 

impermeabilização do solo e pelo cercamento e uso indevido da área pública, prejudicando 

a drenagem urbana, a paisagem, o microclima e a mobilidade. 

  

As ações previstas em lei, e também as não previstas, que foram ocorrendo 

espontaneamente durante o crescimento da cidade, geraram consequências que requerem 

respostas do Poder Público. A reparação do recuo das grades e coberturas é uma ação 

difícil e custosa, que guarda em si grande repercussão social e política, mas a promoção de 

uma ação de requalificação urbana e ambiental, que contemple os vários aspectos 

envolvidos, parece ser um desafio capaz de devolver o espaço público e a qualidade de 

vida ao cidadão, ao mesmo tempo que confere maior sustentabilidade e resiliência à 

cidade. 

 

3.1  Aplicação das técnicas de infraestrutura verde 
 

As diretrizes de requalificação urbana e ambiental foram direcionadas para as vias locais 

residenciais a fim de aproximar dos moradores todos os benefícios da infraestrutura verde 

e, consequentemente, proporcionar mais qualidade de vida. A escolha da via pública como 

local de intervenção também se deu a fim de viabilizar o procedimento, já que se trata de 

área consolidada, com várias implicações. 

 

Considerando que em Samambaia grande parte das calçadas foram cercadas como 

extensão das propriedades particulares, reduzindo a caixa da via de 10 a 12 m (como 

previsto no projeto) para 5 a 6 m, em alguns casos, não havendo espaço para implantação 

de áreas permeáveis vegetadas junto aos lotes, a proposta que se considerou mais viável 

seria diminuir a faixa de rolamento, transformando as vias de tráfego de veículos com 

sentido duplo em sentido único, onde for necessário, o que possibilitaria a criação de faixa 

permeável arborizada e outros elementos de infraestrutura verde, tais como: pavimento 

poroso nas calçadas, pavimento semipermeável nas ruas, biovaletas no lado mais baixo das 

vias, bacias ou lagoas de infiltração, retenção e detenção, nos locais a serem definidos, e 

técnicas de mobilidade sustentável com adoção de sistemas de traffic calming, de acordo 

com as características das vias. (Figura 2) 

https://www.google.com.br/search?q=inundação+em+samambaia+df&biw=1680&bih=910&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=aD-AVK6_M8ymNomcBA&ved=0CAgQ_AUoAw#facrc=_&imgdii=C4G4Ob6jOxc3DM%3A%3BzE56nr3fcJR6mM%3BC4G4Ob6jOxc3DM%3A&imgrc=C4G4Ob6jOxc3DM%253A%3BV4-TsbGQGnBu3M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sinprodf.org.br%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F04%252Faaamiriam-ervilha-300x224.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sinprodf.org.br%252Fcef-myriam-ervilha-mais-uma-vez-inundado-ate-quando%252F%3B300%3B224
https://www.google.com.br/search?q=inundação+em+samambaia+df&biw=1680&bih=910&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=aD-AVK6_M8ymNomcBA&ved=0CAgQ_AUoAw#facrc=_&imgdii=C4G4Ob6jOxc3DM%3A%3BzE56nr3fcJR6mM%3BC4G4Ob6jOxc3DM%3A&imgrc=C4G4Ob6jOxc3DM%253A%3BV4-TsbGQGnBu3M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sinprodf.org.br%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F04%252Faaamiriam-ervilha-300x224.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sinprodf.org.br%252Fcef-myriam-ervilha-mais-uma-vez-inundado-ate-quando%252F%3B300%3B224


 

 

 
 

Fig. 2 Vista aérea da via (Google Earth) e Diretrizes propostas para requalificação  

 

 

4  CONCLUSÕES 
 

As diretrizes propostas possibilitam a absorção e infiltração das águas pluviais para recarga 

do lençol freático, ao mesmo tempo em que utilizam a atividade biológica de plantas e 

micro-organismos para remover os poluentes, proporcionam sombra, amenizam a 

temperatura, criam habitat e conectividade para a biodiversidade, possibilitam filtrar as 

águas e reduzir o escoamento superficial, além de garantir um caminho sem obstáculos, 

acessível a todos, solucionando problemas de mobilidade, reduzindo o espaço do veículo e 

criando mais espaço para pedestres e ciclistas circularem em ambientes sombreados, 

agradáveis e mais seguros. 

 

As diretrizes apresentadas são factíveis de serem implementadas, podendo ser aplicadas em 

Samambaia ou outros locais com tipologia semelhante. A ideia é fomentar e disseminar as 

boas práticas em busca da qualidade de vida urbana de forma sustentável, mostrando que 

mesmo em áreas consolidadas, em que a ocupação não considerou as possibilidades 

sustentáveis, ainda há formas e caminhos para requalificação.  

 

Assim, espera-se contribuir para uma visão ecossistêmica no tratamento do espaço público, 

observando as inter-relações entre o uso do solo, a infraestrutura, as questões ambientais, 

econômicas e sociais no contexto da paisagem da cidade para implementação de uma 

infraestrutura sustentável, com ações que possibilitem recuperar espaços urbanos dignos, 

que possam cumprir a função social de garantir o bem estar dos habitantes, dessa e das 

próximas gerações. 
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