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8. MOBILIDADE E TRANSPORTE

De acordo com a Pesquisa Domiciliar de
Transporte (Codeplan, 2000), entre os anos de
1990 e 2000 houve forte crescimento no índice de
motorização individual da população (de 13,28 para
20,53 automóveis/utilitários por 100 habitantes) que
gerou uma elevação de 117,36% nas viagens
diárias por esse modo.

Em contrapartida, observou-se queda do
uso do transporte coletivo (de 7,4% e 16,2% para
os modos ônibus e transporte de vizinhança
respectivamente), embora a oferta desses veículos
circulando no sistema viário tenha continuado a
mesma e, em alguns casos, até aumentado.
Verificou-se também crescimento nos
deslocamentos não motorizados (a pé – 28% – e
bicicleta).

Essa nova realidade trouxe uma
sobrecarga para o sistema viário e para os espaços
públicos destinados a estacionamento, uma vez
que estes não haviam sido previstos para uma
demanda desse porte. Seguindo tal tendência,
tornou-se crítica a demanda por espaços para o
trânsito de pedestres e ciclistas no interior das
Regiões Administrativas e nos movimentos de
circulação entre elas.

Acrescente-se a isto o aumento de
174,30% no montante de viagens diárias dos
municípios limítrofes para o DF, e uma explosão de
214,65% no volume de veículos que cruzam
diariamente as fronteiras do DF.

Embora os vultosos investimentos
para a construção do Metrô/DF, tal modo está
restrito a transportar passageiros do chamado
Eixo Oeste (Samambaia, Ceilândia, Taguatinga,
Águas Claras, Guará I e II), o que representa
somente 3,7% dos passageiros do sistema de
transporte público coletivo. Além disso, o metrô
opera hoje com apenas 12 estações das 28
previstas.

8.1 Mobilidade

Os deslocamentos da população dos
núcleos urbanos do DF, segundo a Pesquisa
Domiciliar de Transporte (CODEPLAN, 2000)
tinham como principais características:

• a ocorrência de 2,8 milhões de viagens
diárias, sendo 72% realizadas por modos
motorizados;

• o índice de mobilidade pessoal ou o índice
de deslocamentos (isto é, o resultado da divisão
do número total de viagens realizadas em uma
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GRÁFICO 3 – PERCENTUAL DE VIAGENS POR MODO DE TRANSPORTE SEGUNDO A
CLASSE DE RENDA DOS USUÁRIOS - DISTRITO FEDERAL – 2000
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região pela população de determinada região)
de 1,41 viagens por dia por habitante, sendo
1,02 viagens por dia por habitante, quando
excluídos os deslocamentos a pé;

• os motivos de viagem nos deslocamentos
motorizados são de 53% para trabalho, 26% para
estudo, 10% para negócios, 4% para compras e
7% por outros motivos;

• a repartição das viagens motorizadas
compreende 51% por automóvel, 43% por
ônibus, 4% por lotação e 2% por outros modos;

• a repartição modal dos deslocamentos
motorizados abrange 60% por ônibus, 37% por
automóveis e 3% por lotações;

• a distribuição das viagens pelas regiões
administrativas destina-se em 49% a Brasília,
18% ao Gama, 7% a Taguatinga e 26% a outras
regiões.

Ainda com base na Pesquisa Domiciliar
de Transporte (CODEPLAN, 2000), a população
urbana do DF realizava cerca de 2,8 milhões de
viagens/dia, tendo como principais localidades de
origem Brasília, com 26,58%, seguida por
Taguatinga, com 13,98% e Ceilândia, com 12,86%.
As viagens internas às Regiões Administrativas
representavam percentual bastante significativo
das viagens (54,48% do total de viagens/dia).

Essas informações definem as
características principais da mobilidade das
pessoas no Distrito Federal, especialmente quando

se cruzam informações de renda e índice de
deslocamentos motorizados e não motorizados.

Os índices de deslocamento estão
fortemente associados às rendas: as baixas
rendas tendem a restringir os deslocamentos
motorizados, e, em casos extremos, substituí-los
pelos deslocamentos “a pé”. Como exemplos
destes condicionantes, o gráfico 3 mostra que as
dez localidades que apresentam índices de
mobilidade motorizada de seus habitantes
menores que a unidade – menos de uma
viagem/dia por pessoa – são as mesmas que
detêm entre 15,50% a 33,00% dos seus
domicílios com renda média mensal
compreendida entre 1 e 2 SM.

Outro fator determinante para
definição do perfil dos deslocamentos e da
mobilidade das pessoas é a faixa etária dos
usuários. Os dados da Pesquisa Domiciliar de
Transporte (CODEPLAN, 2000) mostram que os
usuários com até 14 anos deslocavam-se
predominantemente a pé.

Quando se considera o grau de
instrução, a Pesquisa Domiciliar constatou que o
transporte coletivo e os deslocamentos “a pé”,
por sua vez, eram os modos preferencialmente
usados pelas pessoas que compunham o
contingente de menor instrução.

Sobre a pressão das cidades do
entorno no Sistema Viário do Distrito Federal, os
resultados da pesquisa de Origem e Destino, de
2000, evidenciaram que cerca de 58% das

viagens externas-internas provinham das
localidades situadas ao longo da rodovia BR-
040/050 (Cidade Ocidental, Cidade Osfaya, Jardim
Céu Azul, Jardim Ingá, Lago Azul, Luziânia, Parque
Estrela Dalva, Parque Marajó, Pedregal, Novo
Gama, Valparaíso I e Valparaíso II); 19,77% de
Águas Lindas; 8,84% de Planaltina de Goiás e os
restantes 13,74% das demais localidades.

8.2 Sistema Viário, Trânsito e Transporte
Coletivo

O Sistema Viário do Distrito Federal é
formado pelo sistema viário urbano e pelo sistema
rodoviário, abrangendo a malha federal e a distrital.

Configuram o sistema viário urbano as
vias funcionalmente classificadas como (1) vias de
trânsito rápido, (2) principais ou arteriais, (3)
secundárias ou coletoras, (4) locais, (5)especiais
ou marginais, que estruturam o espaço e as
funções urbanas.

O sistema rodoviário é constituído por:
(1) rodovias federais, que conectam o DF com os
estados de Goiás e Minas Gerais; (2) rodovias
distritais que, classificadas como Estradas Parque,
promovem as ligações entre os núcleos urbanos,
estruturando a região; e (3) rodovias vicinais, que
ligam as áreas rurais.

A avaliação do desempenho do sistema
viário nos últimos anos, aponta para os seguintes
problemas:



Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - Documento Técnico – Versão Final – Novembro / 2007 95

• ausência de vias com prioridade de
circulação para o transporte público coletivo;

• falta de continuidade no traçado das vias;

• dificuldade para manobra de veículos
pesados em retornos;

• insuficiência de largura em interseções,
viadutos, obras de arte e em pontos de parada;

• travessia de pedestres em vias expressas
com elevado risco de acidente fatal; e

• ausência de passeios para a circulação de
pedestre ao longo das vias, inclusive nas de
maior fluxo.

Entre os principais problemas
encontrados no trânsito do DF destacam-se:

• o aumento significativo da frota de veículos
do DF e entorno do seu território;

• o comprometimento da capacidade do
sistema viário devido à elevação do volume de
tráfego;

• o surgimento de pólos geradores de tráfego
adjacentes às vias;

• o descompasso entre a ampliação das áreas
urbanas e da infra-estrutura urbana;

• e elevado índice de acidentes de trânsito
com atropelamentos.

Quanto aos principais problemas do
transporte coletivo, a serem considerados na
revisão do PDOT/97, destacam-se:

• o alto custo do transporte coletivo, com
conseqüência do baixo índice de renovação de
passageiros durante as viagens e das baixas
densidades no DF;

• a inexistência de medidas que privilegiem
o transporte coletivo, obrigando os veículos de
transporte rodoviário a competirem com os
automóveis e caminhões circulantes;

• a inadequação da rede de transporte do
DF aos desejos de deslocamento da
população;

• a incompatibilidade entre a rede de
transporte do entorno do DF e a rede do DF;

• a baixa qualidade do mobiliário urbano –
abrigos, sinalização de paradas de ônibus – e
dos terminais de passageiros.

8.3 Rede Viária Estrutural e Rede Estrutural
de Transporte Coletivo

A revisão do PDOT/1997 identifica
entre vias existentes que interligam os núcleos
urbanos das Regiões Administrativas do Distrito
Federal e que permitem os deslocamentos para
as demais regiões do país uma Rede Viária
Estrutural. Esta rede, composta de um conjunto
de vias de trânsito rápido e de vias arteriais,
deve ser organizada de modo a criar mobilidade
e fluidez, organizar os fluxos metropolitanos do
Distrito Federal e seu entorno e desafogar o
sistema viário urbano do Plano Piloto.

Entre as vias que compõem a Rede
Viária Estrutural, cinco eixos estruturantes (Central,
Oeste, Norte, Leste e Sudoeste) dão suporte viário
a uma Rede Estrutural de Transporte Coletivo
(tabela 21). A Rede Estrutural de Transporte
Coletivo do Distrito Federal deve atender a
demandas elevadas ao longo dos seus eixos,
organizar a demanda e oferta de transporte e
integrar as cidades do Distrito Federal, por meio de
sub-sistema estrutural de alta e média capacidade
e mediante tratamento que priorize o transporte
coletivo sobre o individual motorizado.
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TABELA 21 – REDE ESTRUTURAL DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação Via
Eixo Rodoviário
Metrô (Águas Claras sentido Samambaia)
Metrô (Centro sentido Taguatinga)

Via entre Setor Policial Sul e Setor Hospitalar Sul, ligando o Eixo Rodoviário W até a Octogonal

Estrada Parque Ceilândia EPCL
Estrada Parque Taguatinga EPTG
Estrada Parque Indústria e Abastecimento EPIA sentido BR 040 e BR 060

Primária

Estrada Parque Indústria e Abastecimento EPIA sentido BR 010, BR 020, BR 030
W3 Norte
W3 Sul
L2 Norte
L2 Sul
Estrada Parque Núcleo Bandeirante EPNB
Via Principal do Setor  “M” Norte
Eixo Monumental
Via de ligação L4 Sul a DF 001/ Ponte JK
Estrada Parque Núcleo Bandeirante EPNB
DF 463 (Via de Ligação São Sebastião)
Pistão Norte
Pistão Sul
BR 251/DF 001 trecho entre Samambaia e BR 040/060
DF 065

Secundária

Via de ligação Samambaia- Taguatinga e seu prolongamento pela via LJ1 (Setor “L”  Norte)
Secundária/Terciária Estrada Parque Dom Bosco EPDB

Estrada Parque Paranoá EPPR
L4 Norte
L4 Sul
Estrada Parque Vicente Pires EPVP
Av. N3 (Ceilândia)
Via entre o Setor de Administração Municipal, Setor de Garagens Oficiais, Setor de Recreação Pública Norte e Setor Militar Urbano
Avenida Principal do Recanto das Emas sentido Via N3 (Ceilândia), via Samambaia
Av. Comercial Norte e Sul (Taguatinga)
Setor de Indústrias Gráficas
Av. Hélio Prates (Taguatinga)
DF 015 trecho de ligação Paranoá e EPPR DF 005

Terciária

Via de ligação do CA Lago Norte à DF 007 (trecho entre a  Ponte do Bragueto e o Balão do Torto)
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9. SANEAMENTO AMBIENTAL

O saneamento ambiental compreende
os serviços, o sistema e a infra-estrutura
relacionada com o abastecimento de água, com o
esgotamento sanitário, com a drenagem urbana e
com a gestão dos resíduos sólidos. As condições
do saneamento ambiental repercutem diretamente
nos custos da urbanização e, especialmente, na
qualidade de vida da população, constituindo
importante elemento na formulação de políticas de
desenvolvimento urbano e territorial.

No Distrito Federal, os principais órgãos
responsáveis pelo controle e manutenção das
atividades ligadas ao saneamento são a ADASA,
CAESB, NOVACAP e SEDUMA. O planejamento
da área de saneamento conta com o Plano Diretor
de Água e Esgotos do DF (2000), já elaborado, e o
Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos
Hídricos, em fase de conclusão.

9.1 Abastecimento de água

O DF apresenta elevados níveis de
atendimento, com abastecimento de água
atendendo a cerca de 98% da população total do
DF (SIÁGUA, 2004), totalizando uma vazão de
produção de 6.149 l/s. O sistema de água é
constituído por 05 (cinco) sistemas produtores:
Descoberto, Santa Maria/Torto, São Sebastião,
Brazlândia e Sobradinho/Planaltina.

O Sistema Descoberto abastece
atualmente cerca de 65% da população urbana
do Distrito Federal em áreas regularizadas, e é
composto pelas captações em barragem do rio
Descoberto (maior manancial utilizado para o
abastecimento do DF, correspondendo a 96% da
produção do sistema Descoberto) e por outros 7
(sete) mananciais - Catetinho, Crispim, Alagado,

Olhos D’Água, Pedras e Ponte de Terra 2 e 3.
Devido às grandes pressões oriundas das
atividades agrícolas e da expansão urbana nos
municípios goianos limítrofes ao DF tem sido
verificada a redução da qualidade das águas do
reservatório do Descoberto.

SISTEMAS DE PRODUÇÃO
DE ÁGUA PELA CAESBRelatório de Avaliação Ambiental

BRASÍLIA SUSTENTÁVEL
Fonte: CAESB, 2003.

FIGURA 36 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAESB
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O sistema Santa Maria/Torto é o
segundo em porte do DF, sendo responsável pelo
abastecimento de aproximadamente 21% da
população urbana em áreas regularizadas (2001).
O ribeirão Santa Maria localiza-se na bacia
hidrográfica do lago Paranoá e está nos limites do
Parque Nacional de Brasília. Suas águas têm
apresentado qualidade satisfatória, excetuando-se
a presença eventual de algas. O ribeirão Santa
Maria possui barragem de acumulação e o Torto,
de elevação de nível. Esse sistema utiliza outros 3
(três) pequenos mananciais, responsáveis por um
reforço na vazão produzida, sendo eles o Taquari,
o Cachoeirinha e o córrego Cabeça de Veado.
Embora a    distribuição    de    água    do sistema
seja  regular, ressalva-se os problemas
apresentados pela rede de alimentação do Lago
Sul, no que se refere à ocorrência de incrustações
e à setorização deficiente.

 O sistema Sobradinho/Planaltina
abastece atualmente cerca de 15% da população
atendida do Distrito Federal. É o terceiro Sistema
Produtor, representando aproximadamente 7% do
total da água de abastecimento produzida. Situa-se
em uma região com pouca disponibilidade hídrica e
em franca expansão populacional, principalmente
devido ao aumento acentuado de condomínios
habitacionais com características urbanas. A
captação do Pipiripau, na região de Planaltina, é
feita a fio d’água. Constata-se o conflito no uso de
suas águas em função do uso para irrigação de
áreas rurais localizadas à montante. Nesse sentido,
há necessidade de estudos que definam um reforço
de produção para o Pipiripau durante os períodos

em que este manancial não possa suprir, com
400 l/s, as demandas que dele dependam.

O Sistema Brazlândia compreende
dois sistemas independentes de abastecimento,
um sistema de captações superficiais e um
sistema de poços profundos que abastece o
Núcleo Habitacional INCRA 8. Esses dois
sistemas abastecem cerca de 3% da população
atendida do Distrito Federal, representando
aproximadamente 2% do volume total de água
tratada produzida em 2004. O Subsistema de
águas superficiais, que se destina ao
abastecimento exclusivo de Brazlândia, é
formado pelas captações Barrocão (Descoberto
Montante) e Capão da Onça, cujas vazões são
encaminhadas diretamente à ETA Brazlândia. A
qualidade das águas “in natura” dos mananciais
desse Sistema tem variado de “boa” a “muito
boa”, segundo o IQA (índice de qualidade da
água) médio levantado pelo Laboratório de
Qualidade de Água da CAESB, com quedas de
qualidade ocorrendo nos mananciais de
superfície, geralmente nos períodos chuvosos,
principalmente no Barrocão; quando isto ocorre,
há a interrupção da captação. A ocupação da
bacia é a responsável pela queda de qualidade
da água bruta. A ETA Brazlândia (com
tratamento convencional) tem sido operada de
forma bastante satisfatória, mas       com
eventuais    interrupções no processo, devido à
queda de qualidade da água bruta durante os
períodos chuvosos.

O Sistema de Abastecimento de São
Sebastião foi concebido, em primeira fase, com
base na utilização de captação de águas
subterrâneas, devido à ocorrência de condições
geológicas locais específicas o que possibilitou a
instalação de poços tubulares profundos com
vazões bem maiores que as de outras regiões do
Distrito Federal. Esse sistema de poços representa
aproximadamente 2% da vazão total produzida no
ano e abastece cerca de 4% da população
atendida do Distrito Federal. O sistema é
constituído de 20 poços profundos, sendo que 18
estão em operação, distribuídos ao longo da
cidade.

O aproveitamento dos recursos hídricos
subterrâneos no Distrito Federal apresentou um
grande incremento na década de 90. Os principais
fatores responsáveis por este quadro foram o
modelo de ocupação urbana na forma de
condomínios, com a dispersão da residência pelo
território; o aumento de preços da água distribuída
pela concessionária de serviço de abastecimento; o
grande aumento do número de postos de
combustíveis ao longo da rede rodoviária; e o
desenvolvimento da agropecuária local.

Visando o atendimento de áreas
urbanas descontínuas, fora do alcance da infra-
estrutura de abastecimento implantada e com
poucas opções para a viabilização de pequenas
captações, a CAESB se utiliza de águas
subterrâneas através de poços tubulares
profundos. Em 2003, esta concessionária já
operava um total de 49 poços em área urbana,
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representando 5% da capacidade total do seu
sistema produtor, para atendimento do INCRA 8 e
de condomínios situados ao longo da Chapada de
Brasília, região da Escola Fazendária, imediações
de Sobradinho, Planaltina e São Sebastião.

Por outro lado vem-se intensificando a
utilização de água subterrânea para abastecimento
por parte de consumidores com dificuldades de
acesso à rede ou aqueles à procura de uma fonte
alternativa de água com custos mais baixos do que
aqueles cobrados pelo serviço de água distribuída
pela CAESB. Neste grupo enquadram-se parte dos
condomínios e parcelamentos irregulares, escolas
particulares, unidades habitacionais dos setores de
mansões, hotéis, motéis e os clubes esportivos e
de lazer.

O sistema de abastecimento implantado
no DF está bastante próximo de seu limite total de
atendimento, em termos globais. Se, por um lado, o
Sistema rio Descoberto, em 2000, podia suprir as
deficiências dos demais sistemas/subsistemas, a
ele interligados ou não (e que não são auto-
suficientes), ainda com uma sobra de produção
(aproximadamente 1,1 m3/s), por outro lado, há os
aspectos negativos do déficit em Sobradinho e,
sazonalmente, em Planaltina, este último causado
pela incapacidade de produção plena de água
bruta no Pipiripau, bem como da situação
específica de Brazlândia, onde o sistema já está
passando do seu limite de atendimento.

O Plano Diretor de Água e Esgotos do
Distrito Federal (PLD-2000) estabelece novas
diretrizes para o serviço de abastecimento de água.

Com horizonte de projeto até o ano de 2030, o
PLD estuda e hierarquiza diversas alternativas
para a ampliação do abastecimento de água do
Distrito Federal. Dentre estas alternativas a
solução recomendada pelo PLD-2000 contempla,
fundamentalmente, os seguintes componentes
principais:

• Implantação de Novo Sistema de
Produção de Água Tratada a partir de
captação no futuro Lago da UHE Corumbá IV-
Braço Areias, com capacidade de 3.107 l/s:
trata-se da maior captação prevista no Plano,
para atender cerca de 37,1% da demanda
adicional. A captação no lago da UHE
Corumbá IV foi planejada no braço do rio
Areias, devido à boa condição desta bacia de
drenagem, com pouca atividade humana e
elevada qualidade natural das águas deste rio.
O sistema a ser implantado a partir da
captação no braço Areias, incluindo nova ETA,
irá reforçar principalmente o atual sistema
integrado de abastecimento Santa Maria
Torto/Descoberto, possibilitando o atendimento
de toda região central do DF.

• Implantação de Novo Sistema de
Produção de Água Tratada a partir de
captação no rio São Bartolomeu, com
capacidade de 3.060 l/s: trata-se de novo
sistema, planejado para atender a curto prazo
ao sistema de abastecimento da região
norte/leste do DF, envolvendo as cidades de
São Sebastião, Sobradinho e Planaltina, bem
como loteamentos existentes na área, onde

atualmente se apresenta o cenário mais crítico
em termos de oferta de água no DF. Este
sistema, que inclui a implantação de nova ETA,
será responsável por 36,6% da demanda
adicional prevista no DF.

• Reforço da Disponibilidade de Água Bruta
no Sistema Descoberto a partir de nova captação
no rio do Sal, com capacidade de 1.129 l/s:
consiste em uma captação e recalque para
transposição de bacia, destinada a reforçar a
disponibilidade hídrica do sistema do
Descoberto, utilizando a capacidade ociosa, hoje
existente em suas instalações de transporte e
tratamento. Esta nova captação atenderá a
13,5% da demanda adicional prevista, suprindo,
principalmente, o atual sistema integrado rio
Descoberto e, reforçando o atendimento de toda
região central do DF.

• Reforço da Disponibilidade de Água Bruta
no Sistema Santa Maria/Torto a partir de nova
captação no rio da Palma, com capacidade de
1.063 l/s: trata-se de nova captação no rio da
Palma, com recalque para transposição de bacia,
destinada a reforçar a disponibilidade hídrica do
sistema integrado Santa Maria / Torto, em suas
instalações de transporte e tratamento. Este
sistema, que inclui a implantação de uma nova
ETA, suprirá cerca de 12,7% da demanda
adicional prevista, no sistema integrado existente
e incluindo o atendimento de toda região central
do DF.

• Ampliações dos Sistemas de Distribuição de
Água  Potável,  incluindo  Adutoras  de  Água
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tratada, Elevatórias de Água Tratada e
Reservatórios: estas ampliações incluem as
interligações dos novos sistemas de produção de
água tratada e reforços dos sistemas existentes.

9.2 Esgotamento sanitário

Os sistemas de esgotamento sanitário
do Distrito Federal, implantados e operados pela
CAESB, atendem atualmente, com coleta de
esgotos, a aproximadamente 93% da população
total, sendo que 100% do volume de esgotos
coletado recebem depuração em 18 (dezoito)
Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs)
(CAESB-2006).

É possível visualizar as principais
estações de tratamento bem como as áreas
urbanas atendidas, por bacia hidrográfica, na
tabela 22.

Uma série de ações no sistema de
coleta e tratamento de esgoto vêm sendo
promovidas visando a ampliação dos índices de
coleta e depuração dos esgotos. Destacam-se: (1)
a expansão do programa condominial de esgotos;
(2) a expansão e melhoria das estações de
tratamento de esgotos; (3) implantação de sistemas
de telemetria; (4) manutenções preventivas e; (5)
fomento do plano de gestão do lago Paranoá. No
período de 1998 a 2002, as ligações ativas de
esgotos no Distrito Federal elevaram-se em
aproximadamente 21,5%, partindo de 259.129
ligações, em 1998, para 314.797, em 2002.

Em 1991, a CAESB estudou
alternativas apropriadas e não convencionais de
atendimento por esgotamento sanitário e adotou
o Sistema Condominial de Esgotos,
principalmente devido à redução de custos e sua
eficiência de funcionamento. A partir dessa
época, esse modelo de esgotamento também foi
escolhido para atender a todas as áreas do
Distrito Federal, independente da categoria de
renda dos habitantes.

Segundo levantamento apontado no
Plano Diretor de Água e Esgotos do Distrito
Federal (PLD-2000), de um modo geral, as
vazões de projeto das ETEs implantadas no DF
são superiores às vazões atuais. No entanto,
ocorrem alguns parâmetros não condizentes com
o previsto em projeto. Por exemplo, na ETE
Sobradinho, mesmo com alguns arranjos
operacionais como a adição de produtos
químicos ao sistema convencional de lodos
ativados, a estação encontra dificuldades em
manter um efluente final em condições de
lançamento no corpo receptor.

A construção das alternativas no PLD-
2000 para o sistema de esgotamento sanitário
partiu da seleção das soluções mais vantajosas
do ponto de vista técnico e econômico, tanto
para sistemas isolados, quanto para sistemas
integrados, em que uma estação de tratamento
atende a diversas bacias. Os estudos técnico-
econômicos levaram em conta os custos de
implantação e de operação, incluindo, neste
contexto, custos de sistemas de bombeamento

de esgotos, com ou sem transposição de bacias,
bem como estações de tratamento com eficiência
de nível secundário ou terciário. Foi também
avaliada a viabilidade ambiental das alternativas
apontadas, a partir de simulações relativas à
capacidade assimilativa dos corpos receptores.

Com base nos estudos de alternativas
do PLD-2000 foram estabelecidas as diretrizes
básicas para o sistema de esgotamento sanitário e
foi definida a solução recomendada, nos seguintes
termos:

• Os sistemas de coleta/tratamento de
esgotos existentes deverão, em grande maioria,
absorver o crescimento populacional em
expansões das unidades de transporte e
tratamento já implantadas.

• Para a região da bacia do lago Paranoá, as
limitações no aporte de nutrientes do lago
(especialmente no braço do Riacho Fundo)
levaram à necessidade de configurar a
exportação de esgotos como principal solução de
esgotamento para os novos sistemas coletores a
serem implantados na região do Vicente Pires e
Águas Claras, e Taquari.

• Além de ampliações das estações existentes
e implantação da ETE Melchior, já concluída, são
previstas três novas unidades de tratamento de
médio            porte,         denominadas        ETE

Sobradinho (Nova), ETE Taboca e ETE Tororó.
São previstas, ainda, outras duas pequenas
unidades de tratamento, destinadas ao
atendimento de áreas restritas.
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9.3 Sistema de drenagem urbana

No Distrito Federal, o órgão responsável
pela implantação do sistema de drenagem urbana
é a NOVACAP. As áreas urbanas regulares do
Distrito Federal possuem sistemas de drenagem
tradicionais.

O modelo de ocupação urbana
adotado na década de 90, com altas taxas de
impermeabilização (em alguns casos superior a
90%), implica vazões elevadas no sistema de
drenagem pluvial, gerando uma alteração
significativa do regime hídrico das drenagens.
Além disso, os sistemas implantados não têm
tido sucesso em minimizar adequadamente os

impactos ambientais negativos, provenientes dos
lançamentos dos emissários pluviais nos cursos
d’água. Como vem sendo constatado em quase
todas drenagens circundadas por áreas urbanas no
DF, a falta de obras de sistematização e
amortecimento de cheias implica em lançamentos
de descargas com alta velocidade, energia,
gerando erosão de base, destruição de matas de
galeria e assoreamento de corpos hídricos.

A NOVACAP implementou, juntamente
com o BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) um programa (início de 2001)
para atendimento das áreas urbanas regulares
ainda não atendidas por drenagem, que contempla,
entre outras ações, a implantação dos referidos
sistemas nos núcleos urbanos de São Sebastião,
Santa Maria, Samambaia, Recanto das Emas e
Riacho Fundo II. Este programa, já em fase final,
completou cerca de 83 % das instalações de redes
pluviais para estas localidades.

9.4 Gestão dos resíduos sólidos

O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito
Federal - SLU, gestor dos resíduos no DF
apresenta como dados uma cobertura de 100% do
território, dado comparável ao divulgado pelo IBGE
(2000), que é de 96,1%. No DF, o lixo coletado é
transportado diretamente para o destino final
(aterramento) ou para tratamento (incineração,
triagem e compostagem). O tratamento de parte do
lixo coletado é realizado por 5 usinas, a seguir
descritas:

TABELA 22 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS NO DF

BACIA
HIDROGRÁFICA EQUIPAMENTO ÁREAS ATENDIDAS

ETE Brasília – Sul Asa Sul, Núcleo Bandeirante, Guará, Cruzeiro (incluindo
Octogonal e Sudoeste), Candangolândia, Lago Sul e
parte (Quadra QN1) do Riacho Fundo;

ETE Brasília –
Norte

Asa Norte, Lago Norte e Vila Varjão

ETE Torto Vila Weslian Roriz (Torto),

Bacia do Lago
Paranoá

ETE Riacho Fundo Riacho Fundo I
ETE Sobradinho Sobradinho
ETE Planaltina Planaltina
ETE Vale do
Amanhecer

Vale do Amanhecer

ETE Paranoá Paranoá

Bacia do rio São
Bartolomeu

ETE São Sebastião São Sebastião
ETE Gama Gama
ETE Recanto das
Emas

Recanto das Emas e o Riacho Fundo II

ETE Alagado Santa Maria
ETE Santa Maria Santa Maria

Bacia do rio Ponte
Alta e rio Alagado

ETE Vila
Aeronáutica

Vila Aeronáutica no Gama

Bacia do Maranhão ETE Fercal Parte da Fercal
ETE Melchior Samambaia, Taguatinga e CeilândiaBacia do rio

Descoberto ETE Samambaia Samambaia
Bacia do rio Verde -
Goiás

ETE Brazlândia  Brazlândia
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• Usina da Asa Sul (UTL) – situada próxima
ao Lago Paranoá, utiliza tecnologia
dinamarquesa. Opera desde 1963, possui
capacidade nominal de tratar 250 t/dia de
resíduos. Atende à Asa Sul, ao Lago Sul, à Asa
Norte e ao Lago Norte;

• Usina Central de Tratamento de Lixo (UCTL)
– situada na Ceilândia utiliza tecnologia francesa.
Opera desde 1987, possui capacidade nominal
de tratar 600 t/dia de resíduos. Atende às áreas
de Ceilândia, Taguatinga e Samambaia;

• Usina de Compostagem e Reciclagem de
Brazlândia (UDBraz) – situada em Brazlândia.
Opera desde 1991, possui capacidade nominal
de 20 t/dia. Atende à Brazlândia;

• Unidade Central de Coleta Seletiva (UCCS)
– situada na Asa Sul e criada em 1996 atende à
Asa Sul e à Asa Norte. Foi construída para
receber resíduos “secos” da coleta seletiva e
para que nela se fizesse a triagem dos materiais
recicláveis. A UCCS recebe atualmente lixo
comum, em função da desativação dos serviços
de coleta seletiva;

• Usina de Incineração de Lixo Especial
(UILE) – situada na Ceilândia, opera desde 1986,
junto à UCTL, possuindo capacidade nominal
para incinerar 30 t/dia.

O lixo doméstico e comercial recebido
nas usinas (UTL, UCTL, UDBraz) passa
inicialmente por uma etapa de separação de
recicláveis. Em seguida, o lixo orgânico é enviado
para a seção de compostagem onde é produzido o

composto orgânico. Na UILE os “lixos especiais”
do DF são incinerados. A capacidade nominal de
processamento das 5 usinas atinge cerca de
1.000 t/dia. O que não é processado e já passou
pelo processo de triagem é levado ao Aterro do
Jóquei Clube, uma área de 196 hectares que
está em operação há mais de 30 anos e recebe
cerca de 2.800 t/dia de lixo.

A maior parte do lixo coletado no DF
tem como destino final o aterro do Jóquei Clube,
mais conhecido como “Lixão da Estrutural”, que
se encontra com sua capacidade praticamente
esgotada. Alguns estudos sobre a desativação e
a remediação do Aterro do Jóquei Clube já foram
realizados. A proposta é instalar um aterro
sanitário com área de 83,7 hectares, na margem
norte da rodovia DF-180, em Samambaia,
próximo à Estação de Tratamento de Esgotos
(ETE) do Melchior. Assim que o aterro passar a
funcionar, o Lixão da Estrutural será desativado.
Uma das principais diferenças entre os dois
depósitos é que no novo aterro o lixo vai ser
compactado (para reduzir volume) e coberto com
terra diariamente.

Buscando melhorar o gerenciamento
do lixo na cidade, está em elaboração o Plano
Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito Federal.
Uma das principais resoluções do Plano é criar
novas áreas para depositar o lixo que não puder
ser reciclado e indicar estratégias e ações que
permitam uma gestão socioeconômica
compartilhada dos resíduos, visando à inclusão

social dos catadores de lixo e à preservação
ambiental.

A definição de áreas para implantação
de unidades de transbordo, unidades de tratamento
e destinação final de lixo, com distância apropriada
das áreas urbanas, é uma necessidade.


