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Anexo P - Meio Socioeconômico  
(Área Diretamente Afetada) 

A Área Diretamente Afetada – ADA é onde o futuro loteamento poderá ser 
erguido. Trata-se de uma extensa gleba de terra que faz fronteira com a área 
urbana consolidada de São Sebastião e áreas rurais, desta mesma Região 
Administrativa RA, que veem passando por parcelamentos do solo a algumas 
décadas. Parte desses loteamentos estão sendo regularizados, em específico 
aqueles que estão em posse mais antigas, o Vila do Boa que tem sofrido uma 
ocupação reconhecida por Expansão da Vila do Boa, ou seja, um loteamento 
ilegal, dentro e fora da poligonal da ADA e, para que as particularidades desse 
contexto sejam melhor apresentadas, será tratado isoladamente nesta 
exposição das condições dos bairros vizinhos a ADA (Figura 1).  

 

Figura 1 Área de Diretamente Afetada (em cor laranja) e Bairro Vila do Boa e Expansão (em cor 
azul); Fonte: SEI/GDF - 52559415 - Nota Técnica/2020 

Fora lotes ilegais existentes dentro da gleba do pretenso loteamento, há 
remanescentes de uma antiga olaria, um campo de futebol de piso sintético, 
vegetação principalmente secundária ou exótica, tendas de uma instituição sem 
fins lucrativos e lotes. Circundando toda a área da ADA há uma malha viária 
estruturada que, em se construído o parcelamento residencial, vias serão 
interligadas à estas. O adensamento urbano e populacional poderá implicar ou 
não em ampliação e/ou duplicação dessas avenidas principais que, atualmente 
é de mão dupla em grande parte.  

Frente a está breve caracterização geral, caminha-se para as 
especificidades acerca do uso do solo a partir de informações levantadas da 
seguinte forma:  
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1) Visita a campo para reconhecimento das características sócio espaciais e 
percepção da existência de serviços, equipamentos públicos e 
infraestrutura das áreas ligadas ao terreno e dentro dela. Isto implicou em 
compreender a estruturação da malha urbana da RA de São Sebastião e 
de como estão ocupadas nas proximidades da ADA;  

2) Em todas as ocasiões de visitação a campo foram realizados registros 
fotográficos para seleção e uso no diagnóstico;  

3) O levantamento primário valeu-se de entrevistas com os moradores das 
áreas, algumas dentro da área do futuro loteamento, nas proximidades em 
bairros formais (área urbana oficial) e nos bairros informais (em fase de 
regularização e ocupados por posseiros). O intuito foi obter informações 
acerca das condições gerais de vida da população, inclusive sobre como 
entendem a futura construção do loteamento. As visitas a campo e 
entrevistas foram realizadas no final do mês de fevereiro e início de março 
de 2021.  

Na sequência parte-se para o detalhamento método adotado nos 
levantamentos de ordem primária. 

1 Considerações sobre o método de abordagem do levantamento dos 
dados primários 

São Sebastião não tem o mesmo padrões de endereçamento que a 
maioria das RAs no Distrito Federal. Sua condição remanescente de núcleos 
rurais, ao serem fixados, estabeleceu-se um sistema de divisão reunidos em um 
total de 12 bairros reconhecidos, sendo estes:  

1. Bairro Tradicional  
2. Bairro São Bartolomeu 
3. Bairro Residencial Oeste 
4. Bairro Morro Azul 
5. Bairro Bonsucesso 
6. Bairro Centro  
7. Bairro João Candido 
8. Bairro São Francisco 
9. Bairro São José 
10. Bairro Vila Nova 
11. Bairro Bela Vista e 
12. Bairro Residencial do Bosque. 

Desses referidos bairros, quadro são vizinhos a ADA, mais um - o Bairro 
Bora Manso, cujas condições urbanísticas não estão completas, mas está em 
fase de regularização, inclusive, contagem de lotes em órgãos do GDF. Por este 
motivo, comporá e estará mais bem apresentado neste primeiro conjunto de 
bairros. Desta forma, são cinco os bairros contemplados diretamente próximos 
ao terreno do futuro empreendimento:  

1. Bairro Tradicional  
2. Bairro São Bartolomeu  
3. Bairro Residencial Oeste  
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4. Bairro Morro Azul  
5. Bairro Bora Manso  

O Bairro Vila do Boa, compõe o sexto local estudado, mas terá tratamento 
separado, por ter importante parte ocupada por posseiros. Há relatos de que o 
Vila do Boa é antigo, surgido antes mesmo da constituição da RA de São 
Sebastião, porém, em anos mais recentes, tem sofrido uma constante expansão.  

6. Bairro Vila do Boa (em regularização e grande região na zona 
lindeira e dentro da ADA)  

Tal expansão da Vila do Boa é um aglomerado de lotes, delimitados, com 
arruamento e endereçamento precários e confusos que, como será exposto, 
necessita de muitas intervenções de ordem urbanística, ambiental e jurídica 
para, se viável, ser reconhecido e legitimado, o que implicará em estudos 
específicos (levantamento e cadastramento populacional, estudos ambientais 
verificando áreas passiveis de regularização, áreas de risco, domínio das terras 
etc.). A Vila do Boa mais antiga, aqui é chamada de consolidada, difere da citada 
Expansão, sobretudo porque tem recebido infraestrutura oficial, porém, 
inconclusa, faltando finalizar implantação da rede de esgoto, asfaltamento e 
meios fios, calçadas em praticamente toda a área. A características das 
residências e alguns equipamentos públicos instalados (escola, área de 
recreação) permite distingui-la facilmente da área em expansão.  

É importante frisar que as entrevistas realizadas no Bairro Vila do Boa e 
expansão não estão separadas. A enquete compõe-se de informações do bairro 
em regularização e o “clandestino”. 

As entrevistas foram realizadas nos dias 18, 19 e 20 do mês de fevereiro 
do ano de 2021. O resultado foi uma enquete, realizada em cinco bairros da zona 
urbana (Residencial Bora Manso, Setor Tradicional, São Bartolomeu, 
Residencial Oeste e Morro Azul) e no bairro em regularização e irregulares (Vila 
do Boa e expansão). 

O ponto delicado foi exatamente as áreas em processo de regularização, 
no caso a extensão do Vila do Boa, ambos respectivamente com 143 e 648 lotes. 
Especificamente no Vila do Boa esse número de lotes refere-se há uma área 
antiga, em que afirmam os moradores, existir antes do próprio São Sebastião e 
que, de alguns anos para cá, vem sendo ocupada por quantidade expressiva de 
famílias, resultante de parcelamentos de chácaras de irregulares/ilegais. 
Inclusive, tem lotes dentro da ADA em estudo. 

Considerando os números oficiais apresentados no Geoportal/GDF, 
incluindo os bairros formais e os dois bairros em regularização (Bora Manso e 
Vila do Boa), há um total de 7.611 residências. Desta forma, o Residencial Bora 
Manso, Setor Tradicional, São Bartolomeu, Residencial Oeste e Morro Azul 
somam 6.963 lotes, configurando uma amostra de 1%, compreendendo a 77 
entrevistas. Isto exposto, a localização de cada um dos bairros citados e a 
espacialização dos lotes visitados para entrevista estão representados no mapa 
abaixo. 
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No Vila do Boa, 10 entrevistas ocorreram na área em processo de 
regularização com 648 lotes, o que equivale a 1,5% da amostra nesse bairro. No 
Vila do Boa Expansão, o número de lotes ocupados por posseiros não foi obtido, 
com precisão, mas estimam a líder comunitária do local, que tenha entre 1800 a 
2000 famílias, correspondendo a 1800/2000 lotes. Nesta área, houve um total 
de 30 entrevistas, então, se há 1800 lotes, com uma família em cada um, a 
amostra foi de 1,6%; se são 2000 mil famílias vivendo cada uma em um lote, a 
amostra foi de 1,5%. O fato é que em toda a Vila do Boa (consolidada e 
expansão) foram aplicados 40 questionários o que, com o número estimado da 
expansão, mais o número de lotes antiga há entre 2.448 e 2.648 lotes, o que 
equivale em amostragem respectivamente a 1,6% e 1,5%. No entanto, este 
número pode ser maior, dado o fato de que têm surgido novos lotes diariamente, 
conforme informações obtidas no local.  

A Tabela 1 expõem em números o contexto pesquisado a partir dos dados 
oficiais, não esquecendo que no caso do Bairro Vila do Boa, o percentual exposto 
como amostragem 6,1% se pauta apenas no número de habitantes da área 
oficializada pelo poder público do DF mas, como colocado acima, inclui a área 
de expansão, conforme explicado no parágrafo anterior.  

Tabela 1– Bairros, lotes e percentuais parciais e totais pesquisados em áreas dentro e vizinhas 
à ADA  

Total de bairros, lotes, entrevistas e percentuais das entrevistas 
realizadas 

Bairros Total de 
lotes 

Nº de lotes 
entrevistados 

Percentual geral 
pelo Nº de lotes 

existentes 

1 - Bairro Setor 
Tradicional 

1.212 16 1,3% 

2 - Bairro Setor São 
Bartolomeu 

268 16 6,0% 

3 - Bairro Residencial 
Oeste 

4.486 15 0,3% 

4 - Bairro Morro Azul 854 15 1,8% 

5 - Bairro Vila do Boa 
(parte em fase de regularização 
e expansão) 

648 40 6,1% 

6 - Bairro Residencial 
Bora Manso  

143 15 10,5% 

Total 7.611 117 1,5% 
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Bairros formais, constantes da área urbana de RA de São Bartolomeu e 
próximas a ADA 

Bairros  Total 
de lotes 

Nº de 
lotes 
entrevistados 

Percentual 
geral pelo Nº de 
lotes existentes 

1 - Bairro Setor 
Tradicional 

1.212 16 1,3% 

2 - Bairro Setor São 
Bartolomeu 

268 16 6,0% 

3 - Bairro Residencial 
Oeste 

4.486 15 0,3% 

4 - Bairro Morro Azul 854 15 1,8% 

5 - Bairro Residencial 
Bora Manso 

143 15 10,5% 

Total 6.963 77 1,1% 

Bairros em fase de regularização e irregulares na área e próxima a área 
da ADA 

Bairros  Total de 
lotes (nº 
oficiais) 

Nº de lotes 
entrevistados 

Percentual geral 
(pelo nº de lotes 

existentes) 

6 - Bairro Vila do Boa 648  40 6,1% 

Total 648 40 6,1% 
Fonte: GDF/Geoportal, 2021 – Número de lotes.  

Para as entrevistas, trabalhou-se com um questionário semiestruturado 
em que havia duas ou mais alternativas a serem respondidas, e possibilidades 
de entrevistado se expressar em alguma questões. Deixa-se claro, aqui, que as 
entrevistas tiveram o intuito de obter uma enquete e não um censo. Houve 
alternância de lotes e ruas para obter diversidades de respostas (Foto 1). 

 
Foto 1– Pesquisadores e entrevistados em bairro da área urbana consolidada de São Sebastião 
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O questionário foi elaborado com nove abordagens, variado de uma a seis 
perguntas e suas respectivas variáveis para respostas, podendo ser de sim ou 
não. Outras perguntas foram tiveram vários itens em que foram respondidas 
mais de uma variável e, inclusive, justificar a resposta ou apresentar outros 
entendimentos, respeitando sempre a vontade e a liberdade do entrevistado em 
responder ou não as perguntas. Os temas gerais serão os títulos da 
apresentação são: 

I – Identificação da área (bairro, local da entrevista e tipologia 
da residência); 

II – Identificação do entrevistado (sexo, faixa etária, 
escolaridade); 

III – Características da propriedade (se a casa é própria, 
alugada etc, tempo de residência, número de família que vivem no 
lote); 

IV – Emprego e renda (quantidade de pessoas que trabalham 
na residência, vínculo empregatício, se tem carteira de trabalho 
assinada e qual o local de trabalho); 

V – Infraestrutura (quem fornece energia, água, se possui 
telefone e tipo, se tem internet, como é recepcionado o despejo de 
água servida (esgoto); 

VI – Deslocamento diário, como é realizado (à pé, de carro 
particular, de moto, de bicicleta, de transporte público – ônibus ou 
outros); 

VII – Lazer (como realizar atividades de lazer);  

VIII – Como percebem a região onde vivem, incluindo o 
advento do novo loteamento (problemas que consideram mais 
graves e que faltam ser melhorados; como é a segurança e como 
percebem a construção do empreendimento habitacional.); 

XIX – Associação comunitária (se há e se participam ou não, e 
consideram importante);  

Os referidos temas serão apresentados em seguida.  

2 Percepções e resultados das entrevistas na área urbana formal vizinhas 
a ADA (Bairros Tradicional, São Bartolomeu, Residencial Oeste e Morro 
Azul) 

Na apresentação dos resultados dessas entrevistas, buscou-se expor o 
que foi relatado. Algumas informações foram corroboradas pelos dados oficiais 
secundários, já expostos no levantamento secundário desse estudo do meio 
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antrópico, a partir da PADAD 2018, ora por observações de campo, outros não, 
por serem inéditos.   

2.1 Identificação da área  

Todos os bairros entrevistados – Tradicional, São Bartolomeu, 
Residencial Oeste, Morro Azul e Bora Manso, somando um total de 77 
residências, estão situados na área urbana da RA de São Sebastião. O maior 
desses é o Residencial Oeste (1.212 lotes), seguido pelo Tradicional (com 4.486 
lotes).  

As residências entrevistadas, na maioria, foram casas em alvenaria 
térrea, 83,2%, com exceções para algumas com dois pisos, 11,7%, e uma em 
madeira no Bairro Tradicional. De todo modo, são observadas muitas 
residências verticalizando algumas claramente voltadas a aluguel. Em muitas 
situações, isto contribui na complementação da renda familiar, quando não se 
torna a primeira (Tabela 2).  

Tabela 2– Tipos de residências entrevistadas  

Bairros 
Nº lotes 

entrevistados 
Alvenaria 

térrea 
Alvenaria em 

altura Madeira 
Não 

respondeu 

Bairro Morro Azul 15 14,3% 5,2% 0,0% 0,0% 

Bairro Setor Tradicional 16 16,9% 1,3% 1,3% 1,3% 

Bairro São Bartolomeu 16 19,5% 1,3% 0,0% 0,0% 

Bairro Residencial 
Oeste 

15 15,6% 3,9% 0,0% 0,0% 

Bairro Residencial Bora 
Manso 

15 16,9% 0,0% 0,0% 2,6% 

Total 77 83,2% 11,7% 1,3% 3,9% 

2.2 Identificação do entrevistado  

A identificação dos entrevistados respondente foi quanto ao sexo, idade e 
grau de escolaridades. Deste modo, nas 77 residências entrevistadas, 56% dos 
respondentes foram do sexo feminino, com destaque para os bairros de são 
Bartolomeu e o Setor tradicional. Do sexo masculino foram 44%, com destaque 
para o Bairro Moro Azul. Um percentual bem pequeno não respondeu (Figura 2). 
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Figura 2– Perfil do entrevistado segundo o sexo 

Para melhor resultado, buscou-se entrevistar os chefes de família ou 
moradores fixos de18 anos acima. A distribuição, na prática, se deu entre as 
etárias de 30 a 60 anos ou mais. A pirâmide etária divulgada pela PDAD 2018, 
mostram estreitas as faixas etárias acima de 60 anos e a expressivamente 
alargada de 4 a 39 anos em São Sebastião. De todo modo, foram entrevistadas 
pessoas com mais de 60 anos que viviam sozinhas nas residência, em boa parte 
das vezes (Tabela 3).  

Tabela 3– Perfil do entrevistado segundo faixa etária 

  
Nº de 
lotes 

15 a 20 
anos 

20 a 30 
anos 

30 a 40 
anos 

40 a 50 
anos 

50 a 60 
anos 

60 anos 
ou mais 

Bairro Morro Azul 15 0,0% 2,6% 1,3% 5,2% 3,9% 5,2% 

Bairro Setor 
Tradicional 

16 0,0% 3,9% 7,8% 3,9% 2,6% 2,6% 

Bairro Bairro São 
Bartolomeu 

16 1,3% 2,6% 6,5% 0,0% 6,5% 3,9% 

Bairro Residencial 
Oeste 

15 1,3% 3,9% 2,6% 2,6% 3,9% 5,2% 

Bairro Bora Manso 15 0,0% 5,2% 5,2% 2,6% 2,6% 3,9% 

Total 77 2,6% 18,2 23,4 14,3 19,5 20,8 

A escolaridade, para essa amostra de 77 questionários, variou desde 
pessoas que não responderam, passando por quem nunca tenha estudado e 
quem concluiu o nível superior. Conjuntamente foram o ensino médio completo, 
31,2%, e o ensino fundamental incompleto, 24,7%, os resultados mais 
expressivos. Com ensino superior completo os bairros Morro Azul e Residencial 
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Oeste somaram 10,4% do total dos entrevistados. De modo geral, nos dados da 
PDAD 2018 a distribuição de escolaridade da população com 25 anos ou mais, 
apresentam a seguinte ordem: ensino médio completo 31% e fundamenta 
incompleto 29%. Exatamente como confere essa amostragem (Tabela 4).   

Tabela 4- Perfil do entrevistado segundo grau de escolaridade 

Bairros  

Nº de 
lotes 

ensino 
fundamental 
incompleto 

ensino 
fundamental 

completo 

ensino 
médio 

completo 

ensino 
médio 

incompleto 

Bairro Morro 
Azul 

15 
2,6% 2,6% 6,5% 5,2% 

Bairro Setor 
Tradicional 

16 
6,5% 1,3% 6,5% 0,0% 

Bairro São 
Bartolomeu 

16 
6,5% 1,3% 7,8% 1,3% 

Bairro 
Residencial 
Oeste 

15 

6,5% 1,3% 3,9% 1,3% 

Bairro Bora 
Manso 

15 
2,6% 3,9% 6,5% 2,6% 

Total 77 24,7% 10,4% 31,2% 10,4% 

 Bairros 

Nº de 
lotes 

ensino 
superior 

completo 

ensino 
superior 

incompleto 

Nunca 
estudou 

Não 
respondeu 

Bairro Morro 
Azul 

15 
3,9% 1,3% 1,3% 1,3% 

Bairro Setor 
Tradicional 

16 
0,0% 1,3% 1,3% 0,0% 

Bairro São 
Bartolomeu 

16 
1,3% 1,3% 1,3% 0,0% 

Bairro 
Residencial 
Oeste 

15 

3,9% 1,3% 1,3% 0,0% 

Bairro Bora 
Manso 

15 
1,3% 0,0% 1,3% 1,3% 

Total 77 10,4% 5,2% 6,5% 2,6% 

2.3 Características da propriedade  

Os entrevistados foram questionados se viviam em uma casa própria, de 
aluguel ou cedida. Neste sentido, a maioria afirmou estar em casa própria, 
76,7%, 19,5% alugada e apenas 3,9% cedida. Um fator positivo visto como 
positivo aqui é o de que a maior parte são residentes e não transitórios (Tabela 
5)  
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Tabela 5– Condição da residência em termos de propriedade 

Bairros 
Nº lotes 

entrevistados Própria Alugada Cedida (favor) 

Bairro Morro Azul 15 14,3% 5,2%  0,0% 

Bairro Setor 
Tradicional 

16 
13,0% 7,8%  0,0% 

Bairro São 
Bartolomeu 

16 
15,6% 3,9% 1,3% 

Bairro Residencial 
Oeste 

15 
16,9%  0,0%  2,6% 

Bairro Residencial 
Bora Manso 

15 
16,9% 2,6%  0,0%  

Total 77 76,7% 19,5% 3,9% 

Dos 77 lotes pesquisados, em 52% vivem apenas uma família. Em 20,8% 
vivem duas famílias e 23,4% vivem mais de uma família. Neste caso, há 
situações em que o lote tem apenas uma casa construída, mas há mais de uma 
família, normalmente parentes. Tem lotes em que há mais de uma edificação 
com algumas alugadas, outras individualizadas para membros das famílias. O 
fato é que, lotes com duas famílias ou mais somam 44,2% do total dos 
entrevistados. Isto demonstra a realidade da coabitação, muito comum no 
Distrito Federal e no Brasil. Essas famílias a mais em um lote demonstram as 
dificuldades de acesso a moradia, seja por absoluta falta de renda, seja por 
políticas públicas que criem programas e um mercado com facilidade de crédito 
favoráveis ao acesso a habitação digna. A instabilidade econômica e o 
desequilíbrio social, desfavorecem as populações de rendas médias-baixa e 
baixas neste quesito (Tabela 6).  

Tabela 6– Quantidade de famílias que moram no mesmo lote 

Bairros 
Nº lotes 

entrevistados 
Apenas uma 

família 2 famílias 
Mais de duas 

famílias Não respondeu 

Bairro Morro 
Azul 

15 
11,7% 5,2% 2,6% 0,0% 

Bairro Setor 
Tradicional 

16 
10,4% 2,6% 7,8% 0,0% 

Bairro São 
Bartolomeu 

16 
10,4% 3,9% 5,2% 1,3% 

Bairro 
Residencial 
Oeste 

15 

10,4% 5,2% 1,3% 2,6% 

Bairro 
Residencial Bora 
Manso 

15 

9,1% 3,9% 6,5% 0,0% 

Total 77 52% 20,8% 23,4% 3,9% 

Entre os 77 entrevistados dos cinco bairro, apenas o Morro Azul teve 
declarações de que residem em São Sebastião por mais de 20 anos. Outro 
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percentual expressivo foi do Bairro São Bartolomeu, com declarações de que 
vivem há 10 anos ou mais. Assim, o percentual conjunto de residentes com 10 a 
20 anos ou mais na cidade foram de 67,3%. (Figura 3)  

 
Figura 3– Tempo de residência no lote 

2.4 Emprego e renda  

O conjunto de informações apresentadas como resultado da condição de 
emprego e renda demonstram que, em primeiro lugar, a maior parte das 
residências tem entre uma, 38,96%, e duas, 29,87%, pessoas trabalhando, 
perfazendo um total de 65,52% do total. Ao mesmo tempo, 22,8% tem mais de 
duas pessoas trabalhando. Pelos resultados, observa-se que a quantidade de 
pessoas em atividade remunerada, aumenta a renda familiar na zona urbana em 
São Sebastião. 
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Tabela 7- Número de pessoas que trabalham na residência 

Bairros 
Nº lotes 

entrevistados 
01 

pessoa 
02 

pessoas 
Mais de 02 

pessoas 
Não há 

trabalhadores 
Não 

respondeu  
Bairro Morro 
Azul 

15 3,90% 9,09% 3,90% 1,30% 1,30% 

Bairro Setor 
Tradicional 

16 9,09% 3,90% 3,90% 3,90% 0,00% 

Bairro São 
Bartolomeu 

16 10,39% 6,49% 3,90% 0,00% 0,00% 

Bairro 
Residencial 
Oeste 

15 10,39% 3,90% 3,90% 1,30% 0,00% 

Bairro 
Residencial Bora 
Manso 

15 5,19% 6,49% 6,49% 1,30% 1,30% 

Total 77 38,96% 29,87% 22,08% 7,79% 2,60% 

O segundo ponto levantado foi quanto as pessoas trabalharem ou não 
com carteira assinada ou se trabalham na informalidade. Neste caso, os bairros 
Morro Azul e Residencial Oeste é onde há menos percentuais entre os que têm 
carteira assinada. Foram 46,49%, os percentuais com carteira assinada e 
40,26% os sem. (Tabela 8).  

Tabela 8– Trabalho com carteira assinada 

Bairros 

Nº lotes 
entrevistados Sim Não Não respondeu 

Bairro Morro Azul 15 7,79% 10,39% 1,30% 

Bairro Setor Tradicional 16 9,09% 5,19% 6,49% 

Bairro São Bartolomeu 16 11,69% 9,09% 0,00% 

Bairro Residencial Oeste 15 7,79% 10,39% 1,30% 

Bairro Residencial Bora 
Manso 

15 
10,39% 5,19% 2,60% 

Total 77 46,75% 40,26% 11,69% 

O terceiro ponto, relativo ao tema emprego e renda, foi quanto ao tipo de 
vínculo. Várias opções foram dadas aos entrevistados, mas, para efeito da 
otimização das informações considerou-se cinco categorias: aposentado, 
servidor público (federal ou distrital), empregado da iniciativa privada e outros. 
Em outros juntam-se autônomos e diferentes categorias, incluindo pedreiros, 
pintores, empregados domésticos etc. Dos cinco bairro, o Residencial Oeste tem 
6,5% de aposentados, o maior número entre todos, mas o percentual geral foi 
de 14,3%. As representações mais expressivas foram entre servidores da 
iniciativa privada e pessoas que trabalham como autônomos e/ou como 
pedreiros, diaristas, pinto, diarista etc., 33,8%, e empregados na iniciativa 
privada, 37,1% ( 

Tabela 9).  
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Tabela 9– Tipo de vínculo empregatício 

Bairros 
Nº lotes 

entrevistados 
Aposentado 

Servidor 
Público(Federal 

ou do GDF) 

Iniciativa 
privada 

Desempregado 

Outros 
(Autônomo, 

pedreiro, 
pintor, 
diarista 

etc.) 

Não 
respondeu 

Bairro 
Morro Azul 

15 2,6% 1,3% 3,9% 0,0% 10,4% 1,3% 

Bairro Setor 
Tradicional 

16 3,9% 1,3% 10,4% 1,3% 5,2% 0,0% 

Bairro São 
Bartolomeu 

16 0,0% 1,3% 10,4% 0,0% 7,8% 1,3% 

Bairro 
Residencial 
Oeste 

15 6,5% 1,3% 5,2% 0,0% 3,9% 1,3% 

Bairro 
Residencial 
Bora Manso 

15 1,3% 0,0% 7,8% 2,6% 6,5% 0,0% 

Total 77 14,3% 5,2% 37,7% 3,9% 33,8% 3,9% 

A quarta questão realizada foi sobre a renda familiar indo de 0 a 20 
salários-mínimos. Vale ressaltar que se trata do salário-mínimo em vigor em 
fevereiro de 2021. Corresponde ao total de 29,9% os que têm renda familiar de 
1 a 2 salário-mínimo, com destaque para os bairros Morro Azul, Residencial 
Oeste e o Setor Tradicional. As informações sobre renda, via de regra, não 
deixam o entrevistador confortável em responder. Levando em consideração 
este aspecto, a renda familiar nesses baixos se concentra, em maior proporção, 
entre 01 e 03 salários mínimos, 42,9%. Entre 04 e 08 salários estão 15,6% dos 
entrevistados, mas muitas pessoas não responderam ou não quiseram 
responder (Tabela 10). 

Tabela 10– Faixa de renda familiar 

  

Nº lotes 
entrevistados 

Menos 
de 01 
s/m 

01 a 02 
s/m 

02 a 03 
s/m 

04 a 05 
s/m 

06 a 08 
s/m 

09 a 
10 

s/m 

15 a 
20 

s/m 
Não 

respondeu 

Bairro Morro 
Azul 

15 
0,0% 13% 2,6% 2,6% 1,3% 0,0% 0,0% 3,9% 

Bairro Setor 
Tradicional 

16 
0,0% 13% 2,6% 1,3% 1,3% 1,3% 0,0% 3,9% 

Bairro São 
Bartolomeu 

16 
0,0% 9,1% 6,5% 3,9% 1,3% 0,0% 1,3% 3,9% 

Bairro 
Residencial 

Oeste 
15 

1,3% 11,7% 1,3% 1,3% 2,6% 0,0% 0,0% 3,9% 

Bairro Bora 
Manso 

15 
0,0% 10,4% 5,2% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 3,9% 
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Total 77 1,3% 29,9% 13,0% 9,1% 6,5% 1,3% 1,3% 19,5% 

A última questão relativa a emprego e renda foi quanto ao local em que 
os trabalhadores exercem suas funções. Os entrevistados podiam responder 
mais de um local, mas o resultado conferiu a cidade de São Sebastião o 
destaque, 54,5% do total. Outra parte, fora os 15,6% que não responderam, 
22,1% de trabalham no Plano Piloto, 13% no Lago Sul e 19,5% em outras 
cidades. Isto implica dizer que há muitos deslocamentos de trabalhadores para 
cidades próximas e mais distantes.  

Tabela 11– Cidade em que trabalha 

 Bairros 
Nº lotes 

entrevistados 
São 

Sebastião 
Jardim 

Botânico Lago Sul  
Plano 
Piloto Outros 

Não 
Respondeu 

Bairro Morro 
Azul 

15 7,8% 0,0% 1,3% 5,2% 0,0% 3,9% 

Bairro Setor 
Tradicional 

16 10,4% 1,3% 2,6% 2,6% 1,3% 5,2% 

Bairro São 
Bartolomeu 

16 6,5% 3,9% 2,6% 2,6% 3,9% 1,3% 

Bairro 
Residencial 

Oeste 
15 9,1% 2,6% 2,6% 2,6% 1,3% 1,3% 

Bairro 
Residencial 
Bora Manso 

15 20,8% 1,3% 3,9% 9,1% 13,0% 3,9% 

Total 77 54,5% 9,1% 13,0% 22,1% 19,5% 15,6% 

2.5 Infraestrutura  

Dos cinco bairro pesquisados, quatro estão consolidados e apresentam 
infraestrutura estável, com asfaltamento, meios fios, rede geral de esgoto e 
águas pluviais, água potável, equipamentos públicos, serviços, comércio. 
Apesar disso, a necessidade de manutenção e ajustes é visível, sobretudo 
quando a água pluvial que em épocas de chuva e não escoam pelas ruas. O 
quinto bairro, em regularização, é o Residencial Bora Manso, onde a 
infraestrutura não foi alocada completamente por completo (Foto 2). 
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Foto 2– Condições das ruas no Bairro Bora Manso – tortuosas e sem asfaltamento, sem calçada. 

Das 77 residências entrevistadas, 70 receber energia elétrica fornecida 
pela Companhia de Energia de Brasília – CEB. Apenas 6, do Residencial Bora 
Manso, informaram ter energia clandestina e um disse usar gerador. A água 
potável está presente em 85,7% das residências. Esta água é proveniente dos 
serviços da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Distrito Federal 
– CAESB. Nos bairros Setor Tradicional e Bora Manso, somando 10,4% dos 
entrevistados, declararam utilizar água advinda de poço artesiano. Já sobre o 
destino da água servida ser ligada a rede geral de esgoto, 72% dos entrevistados 
disseram que sim, mas 20,8% declararam que utilizam outras formas (fossa 
séptica e rudimentar). O destaque para esse percentual que declarou não 
receber água tratada pela CAESB veio, sequencialmente, do Setor Tradicional e 
São Bartolomeu. Na parte do recolhimento dos resíduos sólidos, 93,8% dos 77 
entrevistados afirmaram ter os resíduos sólidos de suas residências recolhidos 
três vezes por semana, pelo Serviço de Limpeza Pública – SLU do Distrito 
Federal. (Tabela 12).  

Tabela 12– Infraestrutura geral segundo energia, saneamento básico, resíduos sólidos, água e 
esgoto.  

Fornecimento de energia 

Bairros 

Nº lotes 
entrevistados CEB 

Outros (Poço 
artesiano/cisterna) 

Não 
respondeu 

Morro Azul 15 19,5% 0,0% 0,0% 

Setor Tradicional 16 20,8% 0,0% 0,0% 

São Bartolomeu 16 20,8% 0,0% 0,0% 

Residencial Oeste 15 19,5% 0,0% 0,0% 

Bairro Residencial Bora 
Manso 

15 
6,5% 13% 

0,0% 

Total 77 87,1% 13% 0,0% 
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Fornecimento de Água Potável 

Bairros 

Nº lotes 
entrevistados CAESB 

Outros (Poço 
artesiano/cisterna) 

Não 
respondeu 

Morro Azul 15 19,5% 0,0% 0,0% 

Setor Tradicional 16 20,8% 1,3% 0,0% 

São Bartolomeu 16 20,8% 0,0% 0,0% 

Residencial Oeste 15 19,5% 0,0% 0,0% 

Bairro Residencial Bora 
Manso 

15 
6,5% 13,% 

0,0% 

Total 77 85,7% 14,3% 0,0% 

Despejo da água servida (esgoto) 

Bairros 

Nº lotes 
entrevistados 

Ligada 
rede 
geral 

Outros (fossa 
septica ou 

rudimentar) 
Não 

respondeu 

Morro Azul 15 11,7% 7,8% 0,0% 

Setor Tradicional 16 19,5% 2,6% 0,0% 

São Bartolomeu 16 19,5% 1,3% 0,0% 

Residencial Oeste 15 19,5% 0,0% 0,0% 

Bairro Residencial Bora 
Manso 

15 
2,6% 15,6% 

0,0% 

Total 77 72,7% 28,6% 0,0% 

Recolhimento dos resíduos sólidos 

Bairros 

Nº lotes 
entrevistados SLU 

Outros(terreno 
baldio, queima) 

Não 
respondeu 

Morro Azul 15 19,5% 0,0% 0,0% 

Setor Tradicional 16 20,8% 0,0% 0,0% 

São Bartolomeu 16 18,2% 0,0% 2,6% 

Residencial Oeste 15 19,5% 0,0% 0,0% 

Bairro Residencial Bora 
Manso 

15 
15,6% 2,6% 1,3% 

Total 77 93,5% 2,6% 3,9% 

Chamou atenção o uso do sistema de aquecimento solar em muitas 
residências, tanto dessa área consolidada, quanto da área do bairro Vila do Boa 
em regularização. Um recurso favorável a economia de energia e oferecido pela 
própria CEB (Foto 3).  
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Foto 3– Vista de rua do bairro Residencial Oeste, próximo a área do Alto Mangueiral, com 
imagens de dispositivo de aquecimento solar. 

O esgotamento sanitário e/ou águas pluviais parece deixar a desejar, 
tendo em vista a presença de água correndo nas vias ou mesmo acumuladas 
em cantos das pintas, o que denota que os sistemas de escoamento e recepção 
não está adequado, ou ainda não instalado, faltando bueiros, apesar dos 
números oficiais apontarem percentual alto da existência deles na região. Isto 
vale para a coleta de lixo que é realizada três vezes por semana, mas em muitos 
pontos, não é depositado de modo adequado para recolhimento pelo serviço de 
limpeza pública (Foto 4). 

     
Foto 4– Água correndo a seu aberto e disposição de lixo de forma inadequada em suas de São 
Bartolomeu. 
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Verifica-se em todos os bairros condições urbanísticas que denunciam 
precariedades das calçadas, trazendo inadequação a locomoção seja de 
pessoas com boa mobilidade ou não (Foto 5).  

 
Foto 5– Vista das Calçadas na rua do Setor Tradicional em São Sebastião. 

Na parte dos sistemas comunicação e informação, 66,67%, dos 77 
entrevistados declararam utilizar o telefone celular para se comunicar e 20,43% 
alegaram terem tanto o telefone fixo, quanto o celular, com margens menores 
usando apenas o fixo ou não informando. Nota-se que esse tipo de comunicação 
se tornou democrática a grande maioria dos brasileiros, em diferentes níveis, 
felizmente (Tabela 13). 
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Tabela 13– Uso de meios de comunicação e informação – Telefone fixo e celular 

Bairros 

Nº lotes 
entrevistados Celular Fixo 

Celular e 
Fixo Não respondeu 

Morro Azul 15 15,05% 0,00% 5,38% 1,08% 

Setor Tradicional 16 16,13% 1,08% 3,23% 0,00% 

São Bartolomeu 16 10,75% 0,00% 6,45% 0,00% 

Residencial Oeste 15 11,83% 2,15% 2,15% 0,00% 

Bairro Residencial 
Bora Manso 

15 
12,90% 0,00% 3,23% 0,00% 

Total 77 66,67% 3,23% 22,23% 1,08% 

Quanto a Internet, quase 78% das residências entrevistadas fazem uso 
da rede internacional de computadores, com 20,78% afirmando não. Os 
números são positivos, mas, observa-se restrição ao acesso a comunicação e 
informação, ao menos nesta camada pesquisada, sobretudo em relação a 
Internet (Tabela 14). 

Tabela 14– Uso de meios de comunicação e informação – Internet 

Bairros 

Nº lotes 
entrevistados Sim Não  

Não 
respondeu 

Morro Azul 15 12,99% 5,19% 1,30% 

Setor Tradicional 16 15,58% 5,19% 0,00% 

São Bartolomeu 16 18,18% 2,60% 0,00% 

Residencial Oeste 15 16,88% 2,60% 0,00% 

Bairro Residencial 
Bora Manso 

15 
14,29% 5,19% 0,00% 

Total 77 77,92% 20,78% 1,30% 

Os serviços de saúde pública, presentes na cidade de São Sebastião, são 
utilizados por 83,12% da população entrevistadas na enquete dos cinco bairros. 
Há, ainda 16,88% que se dirigem a rede hospitalar privadas e públicas e clínicas 
fora da cidade São Sebastião (Figura 4).  
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Figura 4- Utilização da rede de saúde pública (Centros de Saúde e UPA) 

2.6 Deslocamentos diários 

Questionados sobre o modo como realizam os deslocamentos diários 
para o trabalho, reunidos, 85,72%, estão os modos a pé, transporte público e 
carro próprio, sendo que o transporte público corresponde a cerca de 39%. O 
carro próprio vem em segundo lugar com 24,68%, com destaque para o bairro 
São Bartolomeu, em maior quantidade, isoladamente. A pé, 22%, sendo que 
metade desse número estão pessoas que vivem nos bairros Morro Azul e São 
Bartolomeu. Esses bairros estão muito próximos à diversos serviços na cidade 
de São Sebastião. O bairro Residencial Oeste, não só é o maior bairro em 
número de lotes, dentre os aqui apresentados, como também é o mais distante 
de serviços e equipamentos públicos que estão presentes na região dos bairros 
São Bartolomeu, Tradicional e mesmo o Morro Azul (Tabela 15). 

Tabela 15– Tipos de transportes utilizados para deslocamentos diários para o trabalho 

 Bairros 
Nº lotes 

entrevistados 
A pé 

Transporte 
público 

Carro 
próprio 

Carona Moto Bicicleta 
Não 

respondeu 

Bairro Morro 
Azul 

15 5,19% 9,09% 3,90% 0,00% 0,00% 0,00% 2,60% 

Bairro Setor 
Tradicional 

16 3,90% 7,79% 3,90% 2,60% 0,00% 1,30% 2,60% 

Bairro São 
Bartolomeu 

16 5,19% 9,09% 11,69% 0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 

Bairro 
Residencial 
Oeste 

15 3,90% 6,49% 1,30% 1,30% 0,00% 0,00% 1,30% 

Bairro 
Residencial 
Bora Manso 

15 3,90% 6,49% 3,90% 1,30% 1,30% 1,30% 2,60% 

Total 77 22,08% 38,96% 24,68% 5,19% 2,60% 2,60% 9,09% 

15,58%
16,88%

18,18%
16,88%

15,58%

3,90% 3,90%
2,60% 2,60%

3,90%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

Bairro Bairro
Morro Azul

Bairro Setor
Tradicional

Bairro São
Bartolomeu

Bairro Residencial
Oeste

Bairro Bora
Manso

Sim Não
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Sobre o local em que a população entrevistada costuma realizar compras 
diversas e diárias, as respostas se concentraram no comercio local de São 
Sebastião, 94,8. Números pouco expressivos, perto desse último, vieram 
daqueles que referenciaram Jardim Botânico e Plano Piloto para a mesma 
função. O comércio local de São Sebastião não só é muito utilizado pela sua 
população local, como também pelas regiões próximas, como Jardim Botânico 
em suas diferentes composições – condomínios (incluindo os da região do 
Tororó) e Jardim Mangueiral (Tabela 16).  

Tabela 16– Cidades onde realizam compras diversas e diárias 

 Bairros 

Nº lotes 
entrevistados 

Comercial local 
(São Sebastião) 

Jardim 
botânico Plano Piloto 

Bairro Morro Azul 
15 16,9% 1,3% 1,3% 

Bairro Setor 
Tradicional 

16 
20,8% 0,0% 1,3% 

Bairro São 
Bartolomeu 

16 
23,4% 1,3% 1,3% 

Bairro Residencial 
Oeste 

15 
14,3% 0,0% 0,0% 

Bairro Residencial 
Bora Manso 

15 
19,5% 0,0% 0,0% 

Total 77 94,8% 2,6% 3,9% 

Os deslocamentos dos estudantes se dão, principalmente a pé, 30% dos 
que responderam; 10% de ônibus e 10% de carro. Transporte escolar 
especificamente são 9%. De bicicleta, forma apenas 2,6% e, neste caso, nota-
se uma cidade favorável a esse tipo de deslocamento, entretanto, falta 
infraestrutura adequada (Tabela 17).  

Tabela 17– Deslocamentos dos estudantes 

 Bairro 

Nº lotes 
entrevistados 

A pé Ônibus Carro Bicicleta 
Transporte 

Escolar 
Público 

Não 
respondeu 
ou não tem 
estudantes 

Bairro Morro 
Azul 

15 
7,8% 2,6% 3,9% 0,0% 0,0% 5,2% 

Bairro Setor 
Tradicional 

16 
3,9% 2,6% 1,3% 0,0% 3,9% 7,8% 

Bairro São 
Bartolomeu 

16 
7,8% 1,3% 3,9% 2,6% 3,9% 7,8% 

Bairro 
Residencial 
Oeste 

15 
7,8% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 

Bairro 
Residencial 
Bora Manso 

15 
2,6% 2,6% 1,3% 0,0% 1,3% 10,4% 

Total 77 29,9% 10,4% 10,4% 2,6% 9,1% 35,1% 
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O último item sobre transporte e deslocamento foi acerca da qualidade do 
transporte público da cidade. Entre ótimo, bom, regular e péssimo. Três desses 
itens se destacaram. Os que consideram o transporte público na região bom, 
foram 45,45% dos 77 entrevistados e péssimo foram 35,06%. Houve cerca de 
10% que não responderam ou souberam responder, mas, somando o ótimo com 
o bom, foram 48%. Entende-se, ao fim, que há muito o que melhorar do 
transporte público local, inclusive, favorecer os deslocamentos por outros modais 
utilizado, como a pé e de bicicleta (Tabela 18). 

Tabela 18– Qualidade do transporte público 

Bairro Ótimo Bom Regular Péssimo Não respondeu 

Bairro Morro Azul 1,30% 6,49% 0,0% 9,09% 2,60% 

Bairro Setor 
Tradicional 

1,30% 7,79% 0,0% 7,79% 3,90% 

Bairro São 
Bartolomeu 

0,0% 15,58% 0,0% 9,09% 1,30% 

Bairro Residencial 
Oeste 

0,0% 9,09% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bora Manso 0,0% 6,49% 1,30% 9,09% 2,60% 

Total 2,60% 45,45% 1,30% 35,06% 10,39% 

2.7 Lazer  

A carência de atividades de lazer é uma realidade, conforme declaração 
dos 77 entrevistados, com mais de uma opção para responder, os que 
frequentam festas religiosas, somados aos que frequentam bares e casas 
noturnas são 41,5%. A cidade de São Sebastião, como um todo, tem espaços 
públicos pouco hospitaleiros, principalmente nesses bairros estudados. 
Necessidade de calçadas, de ciclovias, de áreas de lazer com funcionamento é 
um fato (Tabela 19).  

Tabela 19– Locais em que costumam realizar atividade de lazer 

Bairros  
Casa dos 
vizinhos 

Festas 
religiosas 

Bares e 
casas 

noturnas 

Cachoeiras e 
rios 

Chácaras de 
parentes e 

amigos 

Outros 
(própria 

casa) 

Não 
respondeu 

Bairro Morro 
Azul 

1,30% 2,60% 1,30% 1,30% 2,60% 2,60% 7,79% 

Bairro Setor 
Tradicional 

1,30% 2,60% 2,60% 2,60% 1,30% 2,60% 6,49% 

Bairro São 
Bartolomeu 

2,60% 7,79% 6,49% 0,00% 1,30% 5,19% 2,60% 

Bairro 
Residencial 
Oeste 

1,30% 3,90% 9,09% 1,30% 2,60% 0,00% 1,30% 

Bairro Bora 
Manso 

5,19% 3,90% 1,30% 0,00% 0,00% 2,60% 5,19% 

Total 11,69% 20,78% 20,78% 5,19% 7,79% 12,99% 23,38% 
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2.8 Percepção da região onde vivem, incluindo o loteamento  

A fim de buscar a percepção dos entrevistados sobre a cidade onde 
vivem, o bairro em si e opinião acerca de empreendimento no Alto Mangueiral, 
foram realizados três questionamentos. O primeiro foi quanto as maiores 
carências, as necessidades que sentem no cotidiano urbano de São Sebastião. 
Havia possiblidade de sugerir até três opções. As respostas colocaram a 
segurança como o principal item de carência percebido em todos os cinco 
bairros, 49,4%.  Os demais itens mais citados foram transporte coletivo, carência 
de lazer e equipamentos públicos, porém, com diferentes percepções. Quanto a 
condições de ausência de espaços para lazer, aparecem com Morro Azul e São 
Bartolomeu os mais queixosos, correspondendo, 15,3%. O último item foi sobre 
os equipamentos públicos, em que consideram problemático, 18,2% do total 
(Figura 5). 

 
Figura 5– Indicação do entrevistado quanto às maiores carências que percebem nas RA de São 
Sebastião. 

Especificamente sobre segurança, os entrevistados foram questionados 
se consideram a cidade muito segura, pouco segura, segura ou totalmente 
insegura. Como segura, o percentual foi de 23,4%, com destaque maior para 
esse entendimento no bairro São Bartolomeu. Como pouco segura 
correspondeu a 49,4% dos respondentes, com destaque para os bairros Setor 
Tradicional, Bora Manso e São Bartolomeu.  Como totalmente insegura foram 
15,6%, sendo que a maior consideração foi no bairro Setor Tradicional. Ao fim, 
juntando as informações foram 33,8% os entrevistados que a cidade é segura. 
De outro lado, 65,1% tomam a cidade e bairros como inseguros, o que, 
indubitavelmente corrobora o resultado da pergunta acima tratada. (Tabela 20).  
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Tabela 20- Sobre a percepção da condição de segurança na região e RA de São Sebastião 

Bairros   
Muito segura Segura 

Pouco 
segura 

Totalmente 
insegura 

Não 
respondeu 

Bairro Morro 
Azul 

1,3% 5,2% 7,8% 3,9% 1,3% 

Bairro Setor 
Tradicional 

0,0% 1,3% 13,0% 6,5% 0,0% 

Bairro São 
Bartolomeu 

0,0% 11,7% 10,4% 3,9% 0,0% 

Bairro 
Residencial 
Oeste 

1,3% 5,2% 7,8% 0,0% 0,0% 

Residencial Bora 
Manso 

7,8% 0,0% 10,4% 1,3% 0,0% 

Total 10,4% 23,4% 49,4% 15,6% 1,3% 

Neste conjunto de perguntas sobre percepções, o último questionamento 
foi sobre a edificação de um novo bairro na área do Alto Mangueiral, de onde 
esses são vizinhos ou muito próximos. Os resultados da enquete mostram que 
54,5% veem positivamente a edificação da área. E o apontamento vem sempre 
acompanhado do entendimento de que trará valorização para a região, 
aumentará a segurança, terá mais serviços e infraestrutura, entre outros. Com 
entendimento negativo foram 35,1% e os motivos são de que pode trazer mais 
trânsito e mais sensação de insegurança para a região. O restante, 10% , se 
posicionaram como indiferentes. (Figura 6).  

 
Figura 6– Opinião dos morados dos bairros próximos a área do Alto Mangueiral sobre a 
construção de um novo bairro.  
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2.9 Associação comunitária  

Foram realizados dois questionamentos sobre participação em grupos 
eclesiásticos, associação comunitária e organizações não governamentais. A 
intenção era saber o tipo de engajamento dos entrevistados. As respostas 
revelaram baixíssima inserção nestes grupos. Apenas 14,52% afirmaram 
participar de grupos eclesiástico (religiosos). Apenas uma pessoa, dentre as 62, 
do bairro Morro Azul, disse participar de associação comunitária. Já de entidades 
não governamentais, uma pessoa no bairro Morro Azul e uma pessoa no Bairro 
Residencial Oeste. A grande maioria, 70% não participa.  

A outra questão sobre o tema associações comunitárias, foi se as 
consideram importantes. O objetivo era saber sobre a percepção do interesse 
participativo por meio de grupos comunitários. Entre o sim ou não ou não 
respondeu/não sabe responder, mais de 70% dos 77 entrevistados, optou pela 
resposta não respondeu ou não soube responder. Apenas 26% afirmaram que 
sim, sem respostas negativas. Estes dados permitem inferir a necessidade de 
engajamento às questões que dizem respeito à cidade e ao próprio bairro onde 
vivem. Ao mesmo tempo, retrata um fato social brasileiro, que é a tendência a 
não participação. Pode ter a ver com falta de conhecimento, indisposição a 
engajamentos por falta de tempo dado excesso de trabalho, entre outros pontos.  

3 Percepções e resultados das entrevistas Vila do Boa e expansão  

A seguir, o contexto da enquete realizada na Vila do Boa e expansão será 
apresentada. Lembra-se que o Bairro Vila do Boa apresenta dois contextos. Um 
composto por área existente a mais de vinte anos e que está em fase de 
regularização. A outra parte, foi denominada de expansão do Vila do Boa ou Vila 
do Boa – expansão, bem mais recente, menos de dez anos para cá.  

Conforme exposto na parte que descreve o método adotado no 
levantamento de campo, 40 lotes separados em 10 na Vila do Boa em 
regularização e 30 em diferentes pontos da expansão, foram entrevistados e são 
essas informações que estão dispostas na sequência. 

3.1 Identificação da área  

Quanto a identificação do local da entrevista, a Vila do Boa em 
regularização é zona urbana e está contida no percentual de 45% das entrevistas 
realizadas. A zona ocupada por posseiros é toda a área em expansão em que, 
em alguns pontos, aparenta ser zona rural, em que lotes estão sendo 
parcelados. O fato é, fora a Vila do Boa em regularização, há uma extensa área, 
com uma parte dentro da poligonal do Alto Mangueiral e outro fora dele, 
caracterizada como loteamentos, sem urbanização, constituindo uma 
aglomeração urbana (Figura 7). 
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Figura 7– Local das entrevistas 

Quanto a tipologia da residência, ou seja, suas características 
construtivas, se de alvenaria ou madeira, se casas com dois pisos ou mais, se 
térreas, observa-se a tendência por casas de alvenaria, 85%. Isto denota algo 
mais sólido, com intenções de permanência ou mesmo de valorização. Neste 
sentido, foram identificadas apenas 10% de casas construídas em madeira, na 
chamada expansão. Na Vila do Boa em regularização, as casas, em geral 
apresentaram lotes maiores, com edificações cercadas por muros altos e 
construções perceptivelmente mais antigas pelo nível do acabamento. Todas 
eram térreas, mas há casas de dois pisos na área em regularização (Figura 8).   

 

Figura 8- Tipos de residências entrevistadas 
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O predomínio das residências, na área da expansão, até mesmo pelas 
construções relativamente recentes e o baixo poder aquisitivo dos moradores, 
são edificadas, na maioria, sem acabamento e muitas delas demarcam o espaço 
com edículas no fundo dos lotes, talvez para edificarem algo definitivo no futuro. 
Todavia, há algumas residências totalmente muradas, com portões e bom 
acabamento (Foto 6). 

  

Foto 6– Tipologias construtivas no Bairro Vila do Boa Expansão. 

3.2 Identificação do entrevistado  

Os entrevistados da Vila do Boa e expansão foram, na maioria mulheres, 
65%, e 30% de homens. Importante ressaltar que a totalidade dos questionários 
neste bairro foram respondidos em um dia de sábado. Na ocasião foi perceptível 
a presença de homens e mulheres. De todo modo, coincidentemente, havia 
locais em que apenas residiam mulheres, sozinhas, normalmente mais velhas 
(Figura 9).  
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Figura 9– Perfil do entrevistado segundo o sexo 

A faixa etária a responder as perguntas no Vila do Boa e expansão esteve 
entre 20-30; 30-40 e 50-60, perfazendo um total de 60% dos entrevistados e com 
12% de 40-50. Isto revela diferentes faixas etárias, neste grupo de 40 
entrevistados. O predomínio de idade, no geral, foi da faixa de 15 a 40 anos de 
idade. Uma população jovem-adulta(Figura 10).  

 

 

Figura 10– Perfil do entrevistado segundo faixa etária 

Em termos de escolaridade dos entrevistados, os percentuais são 
semelhantes ao verificados no área urbana dos cinco bairros de São Sebastião; 
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incompleto, congregam os níveis de escolaridade de 85% no bairro Vila do Boa 
e expansão (Figura 11).  

 

Figura 11– Perfil do entrevistado segundo grau de escolaridade. 

3.3 Características da propriedade  

A maioria dos lotes tem apenas uma família habitando, 90% dos 40 lotes 
visitados.  Há que se dar ênfase para o fato de que o Vila do Boa expansão, local 
em que muitas famílias viviam de aluguel ou em casa de parentes e decidiram 
arriscar um local para morar, mesmo que na informalidade. Muitos os 
entrevistados dessa área, alegaram essa motivação para estarem ali (Figura 12) 

 

Figura 12- Quantidade de famílias que moram no mesmo lote 
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Na enquete aplicada no Vila do Boa e expansão, as pessoas que vivem 
mais tempo na região estão na área consolidada, ou seja, na Vila do Boa em 
regularização, correspondendo em torno de 25% dos entrevistados dessa área. 
Os demais, são moradores da expansão que, em grande parte, moram no local 
há menos de 10 anos até poucos meses. Em específicos, de 0 a 3 anos, somam 
47,5% dos entrevistados. Tal dado ressalta a condição de ocupação 
relativamente ressente dessa área (Figura 13).   

 
Figura 13– Tempo de residência no lote 

O bairro Vila do Boa em regularização e bastante antigo na região de São 
Sebastião, mas a expansão é uma área bem mais recente que tem recebido 
pessoas, no geral, de baixa renda, que buscam moradia. Deste modo, para 
ambas as áreas, a grande maioria dos entrevistados na enquete definem a 
residência onde moram, independentemente de estar regularizada, em processo 
de regularização ou clandestina, como própria, 85%. Apenas 15% do total, 
declarou morar de aluguel.  

 
Figura 14– Situação do domicílio 
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3.4 Emprego e renda  

No bairro Vila do Boa e expansão, entre os 40 entrevistados, 50% das 
residências tem 2 pessoas trabalhando, 37,5% apenas uma pessoa. Neste grupo 
de entrevistados apenas 2,5% respondeu não ter ninguém trabalhando, 
provavelmente por desemprego, comuns na área, segundo os entrevistados 
(Figura 15). 

 
Figura 15- Número de pessoas que trabalham na residência 

O tipo de função exercita como trabalho deu algumas opções aos 
entrevistados e algumas foram colocadas por eles. Desse universo, várias 
opções não foram marcadas, como servidor público (Distrital ou Federal). O 
resultado concentrou diversos trabalhos situados em Outros que, envolveu 
autônomos, pedreiros, diaristas, pintores etc, 85%. Essa informação 
correlacionada com a anterior, permite perceber que muitos trabalham para 
iniciativa privada e em casas, muitos com carteira assinada e outros não. Foram 
entrevistados, por exemplo, jardineiros, manicures (Figura 16).  

 
Figura 16– Tipo de função exercida com vínculo empregatício 
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Quanto ao exercício do trabalho com ou sem carteira assinada, o 
resultado foi de 52,5% de trabalhos autônomos e informais, contra 40% que 
trabalham com carteira assinada, entre os 40 entrevistados (Figura 17). 

 
Figura 17- Trabalho com carteira assinada 

A faixa de renda no bairro Vila do Boa e expansão é de 63,5% entre 1-2 
s/m. Entre 2-3 s/m são 22,5% e de 4-8 s/m são de apenas 5,0% entre os 40 
entrevistados. Trata-se, portanto, de rendas, na maioria e, com predomínio na 
expansão, de rendas baixas (Figura 18).  

 
Figura 18– Faixa de renda família 
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9% dos declarantes. Há que se notar, porém, que 25% dos entrevistados 
trabalham em outras regiões administrativas do Distrito Federal.  Há, portanto, 
deslocamentos significativos por motivo de trabalho (Figura 9).  
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Figura 19- Cidade em que trabalha 

3.5 Infraestrutura  

Os entrevistados foram questionados acerca do fornecimento de energia, 
água e saneamento básico, serviço de limpeza e equipamento de saúde. Os 
resultados foram os seguintes. 

A energia fornecida pela CEB está presente na totalidade das residências 
do bairro Vila do Boa em regularização, 25%. Na expansão, todas são obtidas 
de forma clandestina, ou seja, 75%. Fazem ligação de energia vinda da rede 
pública, normalmente da que passa na avenida principal, a Avenida Nacional. A 
situação é de bastante risco, inclusive, com incêndios já ocorridos (Figura 20).  

 
Figura 20– Fornecimento de energia 

Sobre a água potável, o resultado das informações obtidas, entre os 40 
entrevistados, demonstra informações incompatíveis com a realidade. No bairro 
Vila do Boa em regularização, os lotes, de fato, têm ligação com a rede geral de 
água, inclusive pagando as devidas taxas. No caso da expansão, não. Muitos 
têm cisternas ou poços, mas muitos declararam receber água fornecida pela 
Caesb. A este respeito, houve declarações de que há canalização da água a 
partir de uma rede de água pluvial e por isso afirmaram que têm água 
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proveniente da Caesb. Em realidade, na expansão, não há água potável 
fornecida pela rede geral da companhia responsável por fornecimento e 
manutenção no DF (Figura 21) 

 
Figura 21– Fornecimento de água potável 

Quanto a situação do recolhimento da água servida, 72,5% afirmaram 
utilizar fossas sépticas, contra 17,5% que afirmam utilizar fossa rudimentar. No 
bairro Vila do Boa em regularização, alguns entrevistados informaram que foi 
dado início a implementação da rede de esgoto, todavia, não foi finalizado ainda. 
Na região em expansão, o serviço definitivamente não é oferecido, sobretudo 
porque, fora o recolhimento do lixo em uma avenida principal, nada mais, em 
termos de redes e sistemas públicos estão presentes.  

Figura 22– Esgotamento sanitário 

O serviço de limpeza, sobretudo no que diz respeito a coleta de lixo, está 
presente em 88% do bairro Vila do Boa e expansão. No caso da área em 
regularização, o serviço de coleta passar três vezes por semana. Para a área 
em expansão, os moradores levam o lixo até containers de coleta, colocados em 
pontos específicos na Avenida Nacional que, por sua vez, é coletado pelo 
Serviço de Limpeza Urbana – SLU. Há, porém, quem alegue utilizar de outros 
meios – queimam, jogam em terreno baldio, por exemplo (Figura 23 e Foto 7). 
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Figura 23– Coleta de lixo 

 

Foto 7 - Deposição de lixo, na Avenida Nacional, na Vila do Boa Expansão que corta parte da 
ADA. Ao fundo, antiga olaria existente na área do Alto Mangueiral. 

Quanto a parte de telecomunicações e internet, houve quem afirmasse 
não ter comunicação por telefone, nem celular, mas 85% utilizam o celular 
exclusivamente. Este percentual compreende o bairro Vila do Boa em 
regularização e a expansão. Quanto a ter celular e telefone fixo, os 12,5% 
correspondem exclusivamente ao Vila do Boa em regularização (Figura 24). 
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Figura 24– Uso de serviço de comunicação e informação – telefone celular e fixo 

Dos 40 entrevistados no bairro Vila do Boa e expansão, 50% afirmaram 
ter internet em casa e 50% não. Na área de expansão, mesmo com ausência de 
infraestrutura, muitas pessoas contratam um tipo de serviço fora do circuito das 
operadoras como NET, OI, VIVO etc.  

 

Figura 25– Uso de serviço de comunicação e informação - Internet 

Outra informação obtida com as entrevistas foi quanto a utilização dos 
serviços de saúde existente em São Sebastião – centros de saúde e UPA. Dos 
40 entrevistados, 87,5% declararam recorrer a estes serviços quando 
necessário. Apenas um percentual de 12,5% afirmou que não fazem uso. 
Importante ressaltar, que os centros de saúde e UPA não estão exatamente 
próximos a essas localidades (Figura 26).  
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Figura 26- Utilização da rede de saúde pública (Centros de Saúde e UPA) 

Reforça-se aqui, aspectos em desequilíbrio quanto a infraestrutura, no 
Bairro Vila do Boa em regularização. Redes de energia, com ligações puxadas 
para as residências e devidamente fornecida pela CEB e iluminação pública 
estão presentes tanto nas ruas internas, quanto nas principais. Já meio fio, 
asfaltamento, rede pluvial, entre outros não estão presentes em ruas internas, 
apenas nas principais. (Foto 8). 

    

Foto 8 – Contrate entre ruas do Bairro Vila do Boa em Regularização 
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3.6 Deslocamentos diários 

Os deslocamentos realizados para fazer compras se concentram em 
92,34% das vezes na cidade de São Sebastião. Outros dizem que fazem 
compras no comércio de outras cidades, muitas vezes, voltando do trabalho para 
casa.  

 

Figura 27– Cidades onde realizam compras diversas e diárias 

Nas residências que têm estudantes, do universo de 40 entrevistados, 
32,50% se deslocam a pé para as escolas. De ônibus vão 20% dos estudantes 
e de carro e transporte escolar público vão um total de 5%. Dentro do universo 
pesquisado para a enquete, 40% não respondeu e o motivo é por não ter 
estudantes em casa. Há uma escola no Vila do Boa em regularização que, dada 
a expansão significativa, muitas crianças ou jovens em idade escolar têm que 
caminhar longas distâncias, com mobiliário e infraestrutura, para este ir e vir, 
precários ou inexistentes (Figura 28). 

 

Figura 28– Descolamentos dos estudantes 
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Quanto a qualidade e disponibilidade do transporte público nesta região, 
na Vila do Boa e expansão, 45% o consideram como péssimo. Dentre o que 
entendem como bom são 32,5% e apenas 5% muito bom. O que ficou claro é 
que há necessidade de melhorar (Figura 29).  

 
Figura 29– Qualidade do transporte público 

As formas de deslocamento e a avaliação quanto ao transporte público 
demonstram os pontos de necessidade na região. Os ônibus que servem ao 
bairro transitam pelas Avenida São Lucas, que serve a Vila do Boa em 
regularização e a Avenida Nacional, que compreende a expansão. Durante o 
campo foi possível registras esses veículos coletivos passando, inclusive em 
frente a escola classe situada na Vila do Boa em regularização. (Foto 9).  

 

Foto 9 – Transporte público se deslocando por rua onde se situa a Escola Classe Vila do Boa 
em regularização. 
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3.7 Lazer  

O lazer na região do Vila do Boa e expansão é bastante precário. Muitos 
não responderam ou não souberam responder, 32,5%, exatamente pela 
indisponibilidade para tal. Outros 35% disseram que costumam de divertirem, de 
algum modo, em casa mesmo, ou vão para casas de amigos e chácaras de 
parentes, correspondendo a 10%. Os demais, 22,5%, vão a cachoeiras, rios, 
bares ou casas noturnas, festas religiosas ou se reúnem com vizinhos.  

 

Figura 30– Formas como os moradores desenvolvem atividade de lazer 

Um espaço coletivo, junto à única escola de ensino fundamental 
existentes na Vila do Boa em regularização, pode ser caracterizada como área 
de lazer público. Há, ainda, um campo de futebol com grama sintética onde 
costumam acontecer treinos de futebol com crianças e jovens do local. Este 
campo de futebol está na área da ADA (Foto 10).  
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Foto 10 – Espaço público de lazer e encontros, situado atrás da Escola Classe da Vila do Boa. 

3.8 Percepção da região onde vivem, incluindo o loteamento  

Foram dadas opções aos respondentes, nesta enquete, para avaliarem 
como percebem a região onde vivem. Com a possibilidade de responderem até 
três itens, os resultados revelaram que o maior problema na região é segurança, 
50% do total. Em segundo lugar, aparece o transporte coletivo, seguidos da falta 
de lazer e equipamentos públicos. Os apontamentos foram relacionados em 
ordem de colocação pelos entrevistados. Neste sentido, pode-se compreender 
que as carências estão todas relacionadas a serviços, infraestrutura e 
equipamentos públicos (Figura 31). 
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Figura 31– Percepção sobre os problemas mais graves na região em que vivem 

Uma segunda pergunta, foi quanto a percepção de segurança na região.  
Entre considerar a área muito segura e segura, soma-se o total de 45% das 
respostas. E entre pouco segura e totalmente insegura somam-se outros 45%. 
Por estes números, há compatibilidade com a resposta anterior, confirmando que 
o local não é visto como seguro. Apesar dessas respostas, no momento das 
entrevistas, mais de um morador disse que o local é seguro, embora existam 
intrigas entre “gangues” e, que já ocorreram mortes. Apesar desses fatos, não é 
o suficiente para haver furtos a pessoas e imóveis. O local, na afirmação de 
muitos entrevistados, é considerado pacífico ou, ao menos, há sensação de 
segurança. 

 
Figura 32– Percepção quanto a segurança da região onde vivem. 
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Arguidos sobre como percebem a edificação de empreendimentos 
residenciais e comerciais na área do Alto Mangueiral, 97% das respostas foram 
positivas. Entendem que essas edificações podem favorecer na valorização da 
região, segurança, além frentes de trabalho e melhoria na renda da população 
local e, no caso da expansão, possibilidade de regularizar as moradias.  

 

Figura 33– Percepção quanto implantação de empreendimentos no Alto Mangueiral 

3.9 Associação comunitária  

Dentre os 40 entrevistados do bairro Vila do Boa e expansão, 75% 
afirmaram que não participam de associações de qualquer ordem. Por outro 
lado, 12,5% afirmaram participar de associações eclesiásticas, comunitária e 
não governamental. Mesmo com percentual pequeno, durante as entrevistas foi 
confirmada a existência de uma associação comunitária na Vila do Boa, mas 
especificamente na área que chamam de expansão e não na Vila do Boa em 
regularização.  

 
Figura 34– Participação em associação comunitária. 
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O último questionamento, também sobre associação comunitária, mas 
desta vez a fim de saber se veem importância em participar, 70% não respondeu 
ou não sabem, Apenas 2,5% disseram que não acham importante. Isto corrobora 
o contexto narrado por grande parte dos entrevistados na área de expansão - 
estão lá individualmente, e não como um grupo articulado em busca de moradia.  

 
Figura 35– Importância das associações comunitárias na região. 

4 Associações comunitárias e apontamentos gerais sobre a expansão 

O termo de referência desse EIA/RIMA, pede tratamento quantitativo e 
qualitativo das associações comunitárias na cidade de São Sebastião, bem 
como a verificação de conflitos.  

Pela condição local, foi dada prioridade ao levantamento de possíveis 
organizações ou grupos comunitários no Bairro Vila do Boa e expansão. Os 
motivos para essa atenção devem-se ao fato de ser o local mais problemático 
entre os demais e merecendo destaque.  

Durante o campo, foram identificadas organizações que trabalham com 
vistas a promover melhorias na área e possível regularização dos lotes que estão 
parcelados na área da expansão. Neste sentido, com o intuído ouvir e 
compreender melhor os movimentos organizados, foi solicitada uma reunião com 
um membro da Associação Comunitária (Senhora Luciana) e uma entidade sem 
fins lucrativos que atua na área, denominada IANN – Instituto de Artes Nivaldo 
Nunes.  

Como método para abordagem foram realizadas perguntas direcionadas 
a cada lideranças, esclarecendo o desenvolvimento de seus trabalhos junto a 
população local. Depois, em uma espécie de roda de conversa, com lançamento 
de questões provocativas, foram ouvidos conjuntamente. O objetivo foi de 
verificar, espontaneamente, o posicionamento de cada, com possível 
divergências e convergências de interesses, não combinados. 

O local da conversa foi na tenda do Instituto IANN, situado dentro da área 
da ADA, em um domingo, do dia 11 de abril de 2021. À medida em que a 
conversa foi acontecendo, mais pessoas chegaram, reunindo aproximadamente 
umas uns oito ou dez, ao final. Importante frisar que não houve intenção de reunir 
a comunidade, apenas conversar com as iniciativas já citadas (entidades 
comunitárias).  
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O Instituto de Artes Nivaldo Nunes tem o nome do seu fundador, está 
registrada em cartório como uma entidade sem fins lucrativos. A finalidade é 
promover atividades recreacionais, sobretudo, com as crianças da área da 
expansão. Futebol, rodas de leitura, judô, aulas de desenho são algumas das 
atividades promovidas há cerca de três anos, tempo em que Nivaldo Nunes 
reside no local. A forma de ação é por divulgação livre e, de boca em boca, levam 
os pais a trazerem seus filhos para as atividades. O Instituto IANN e a moradia 
do seu fundador estão dentro da ADA, próximos a área com campo de futebol 
de grama sintética.  

Outra ação realizada por intermédio do Instituto citado são rodas de 
conversas com mulheres. Foram procurados pela Rede Gol para desenvolver 
junto a essa comunidade o projeto Amando, já desenvolvido em cidades do 
Distrito Federal, como o Paranoá. Os trabalhos são muito recentes e, devido a 
pandemia, Sars Convid-19, tiveram que ser interrompidas. A abordagem dessas 
conversas está direcionada, a princípio, em conhecer os problemas e auxiliar as 
mulheres em suas agruras. A questão é que, conforme uma das mulheres que 
tem participado e auxiliado no projeto (Senhora Neide), as mulheres têm 
interesse inicial em cursos que as capacitem, em formas de melhorar suas 
condições e potencialidades. Desta feita, visualiza-se um processo até chegar a 
apontarem seus possíveis problemas familiares e pessoais como, por exemplo, 
a violência doméstica. Estão com um projeto específico que é de realizar um 
trabalho com jovens adolescentes, mas ainda em estudo. De todo modo, a 
receptividade tem sido boa e esperam retomar as reuniões quando a crise 
sanitária passar.  

Por sua vez, sobre a associação comunitária, na verdade existe uma 
Prefeitura do Vila do Boa Expansão, registrada em cartório, portanto, com oficial 
mas de funcionamento aparentemente pouco dinâmico mesmo estruturada com 
prefeito, vice-prefeito, secretário de comunicação etc. A prefeita está afastada 
devido a problemas de saúde. Quem tem representado a área em reuniões junto 
aos órgãos do governo do Distrito Federal e a administração de São Sebastião 
é senhora Luciana (sem sobrenome apresentado). A senhora Luciana diz que 
atua como uma liderança de atuação independente, porque não aceitou ocupar 
o cargo de prefeita. A forma de eleição dos dirigentes, na verdade, não foi 
realizada por votação junto à comunidade, mas por decisão interna no momento 
da criação 

Senhora Luciana fala com propriedade sobre a área, relatando todas as 
dificuldades observadas, bem como as convocatórias que recebe dos órgãos 
distritais e da administração, deixando claro que há reconhecimento do seu 
papel como representante da comunidade, nestes referidos órgãos. A líder expor 
as dificuldades de trabalho, já que, se a população não é procurada, poucos 
tomam conhecimento do que está sendo realizado e ou reivindicado. Os 
informes são transmitidos por ela, dentro do que é possível, de casa em casa, 
junto aos conhecidos, para que estes passem a outros. Uma ação recente e 
importante para a área foi a melhoria na condição das ruas que, em virtude das 
chuvas, estavam intransitáveis, sobretudo aquelas com mais declive, em que 
ravinas e erosões prejudicavam e criavam riscos para a passagem das pessoas 
e automóveis. 
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Sobre a ligação desse Instituto e da liderança comunitária com 
associações que existem em São Sebastião, a colocação foi de que não há 
nenhuma, a não ser com a Administração Regional. Fora esta, no Vila do Boa 
em regularização, tem uma espécie de grupo, que funciona pelo WhatsApp, 
chamado S.O.S Vila do Boa. Um nome específico para contato não foi 
apresentado, mas o objetivo é ajuda comunitária quando algum problema 
acontece.  

À medida que chegavam mais pessoas, perguntas aleatórias foram 
colocadas no intuito de saber mais sobre o contexto dessa Expansão. Uma 
primeira foi quanto a origem das famílias que estão ido morar ali. Expuseram que 
muitas pessoas são originárias de estados como Piauí e Maranhão e que 
chegaram ao local a partir de informações de amigos e parentes de que havia 
oportunidade de moradia e uma vida melhor no DF. Há muitos que moram de 
aluguel em bairros de São Sebastião e por não conseguirem mais pagar o 
aluguel, resolveram ocupar um espaço ali.  

Sobre o tempo que em estão morando na Expansão, entre as lideranças, 
estão por cerca de três ou quatro anos e moravam de aluguel em São Sebastião. 
Os demais, igualmente. Ressaltaram que a expansão teve expressivo aumento 
no número de lotes a partir da pandemia, ou seja, do ano de 2020 para cá. Muitas 
pessoas estão sem renda para pagar o aluguel e decidiram arriscar uma moradia 
na área. Além disso, disseram que houve derrubadas de imóveis em construção, 
durante o governo anterior. No presente, a fiscalização é muito precária e isto 
tem favorecido a presença de “grileiros”, vendendo lotes sendo que esse tipo de 
ação não foi o que deu origem a área. Na expansão, a chegada era de modo 
espontâneo e não organizada e por necessidade real de moradia.  

Sobre o perfil dos moradores, a colocação é que muitos não têm emprego 
fixo, fazem bicos e que a pandemia agravou os problemas com desemprego, 
resultado em mais pobreza do que já se tem como característica na área. 
Pessoas sem ter o que comer e nem como trabalhar.  

O que mais desejam é o direito a moradia, legalmente, com a oferta dos 
serviços e infraestrutura que necessitam. Enfatizaram que estão à margem da 
sociedade no presente, sem endereço, sem água, energia, sem esgoto. Sujeitos 
à doenças causadas pela precariedade do meio; sujeitos a riscos com incêndios, 
que já ocorreram, inclusive.  

O endereçamento que organizaram na região, mas que, sem registro 
oficial não recebem correspondências é por rua, da seguinte forma: 

 Rua Nacional 

 Rua Embaixada 

 Rua Independência 

 Rua Jesus Cristo 

 Rua 21 de Abril 

 Rua dos Candangos 

 Rua Vitória  
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 Rua Esperança.  

Ponderaram sobre a questão da violência, afirmando que, pelas 
condições de semelhança entre todos, há um respeito ao que é do outro, não 
observando furtos e assaltos. Deste modo, consideram a região relativamente 
segura.  

Afirmaram, ainda, que muitos candidatos políticos, à época das eleições, 
vão até o local com promessas. Frisaram um candidato a deputado, em 
específico, que fez muita campanha, mas sequer em São Sebastião morava e, 
depois de eleito, nunca mais retornou e nada faz por eles.  

Por fim, uma lista que inclui duas entidades de ação em São Sebastião e 
outras duas na Vila do Boa e Expansão, estão abaixo relacionadas. Lembrando 
o ponto frisado inicialmente neste item, que apenas as duas últimas entidades 
foram entrevistadas dada a prioridade neste EIA/RIMA (Tabela 21):  

Tabela 21– Identificação de associações e entidades sem fins lucrativos em São Sebastião e 
ADA 

Nome da 
associação 

Propósito Endereço Telefone/Site 

Ascom – 
associação 
comunitária 
de São 
Sebastião/DF 

Entidade sem fins 
lucrativos, 
reconhecida 
como 
Beneficente, 
criada em 2002. 
Trabalha com 
programa e 
projetos para 
atendimento a 
crianças e 
adolescente em 
situação de 
vulnerabilidade. 

Qd 02, 
Conjunto 01, 
lote 08, Bloco 
"B" (ao lado 
30ª DP) 
Cep 71697-
041 - São 
Sebastião/DF 

 

(61) 3011-4549 

 

https://www.ascomdf.org/sobre-nos 

 

Amuss – 
Associação de 
Mulheres de 
São 
Sebastião/DF 

Entidade sem fins 
lucrativos com o 
objetivo de 
ajudar, apoiar e 
acolher as 
mulheres.  

Q 201 CASA 34 
SÃO 
SEBASTIÃO DF 

 

https://www.facebook.com/assmuss/ 

IANN – 
Instituto de 
Artes Nivaldo 
Nunes 

Entidade 
beneficente, 
voltada a ensino 
de arte e cultura 
para crianças em 

Sem 
informação 

Representante – Nivaldo Nunes 
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Nome da 
associação 

Propósito Endereço Telefone/Site 

São Sebastião 
mas, também, 
atua em outras 
RAs do DF. Há 
ainda um 
trabalho ativo 
com mulheres 

Prefeitura 
comunitária 
do Vila do Boa 
Expansão ou 
Associação 
Comunitária  

Desenvolve 
atividades em 
prol de melhorias 
na região da 
expansão, 
inclusive direito 
de moradia. 

Sem 
informação 

Representante - Luciana 

5 Considerações finais 

A região próxima a ADA e a área ocupada dentro da sua perimetral, têm 
sofrido significativa ocupação, estimada pela liderança comunitária em torno de 
1800 a 2000 mil famílias. O perfil socioeconômico é de baixa renda e muito 
provavelmente estão ali quantitativos contabilizados no déficit habitacional do 
Distrito Federal. 

Ao mesmo tempo, reapresenta o retrato que é reproduzido há muitas 
década no Brasil. A conquista a moradia pelas populações de baixa e baixíssima 
renda neste país, via de regra, estão atrelados a um processo histórico de 
carências – de recursos econômicos, de políticas públicas inclusivas que 
permitam garantir esse direito, de financiamentos favoráveis, da própria 
especulação imobiliária excludente, do ciclo de vida familiar. São, portanto, 
problemas histórico, econômico, políticos, técnicos e ambientais se se 
perpetuam, sobretudo nas grandes cidades. O resultado é um processo de 
favelização, como o que se vê no referido local, incorrendo em impactos 
ambientais, do ponto de vista do próprio meio que se realiza na precariedade, 
quanto aos impactos ao meio físico pré-existentes a acomodação que se 
concretizou. 

De modo geral, na região que contempla a Vila do Boa e Expansão, há 
expectativas positivas quanto a construção do Alto Mangueiral, principalmente 
porque veem possíveis vantagens tanto pelo ângulo da oportunidade de geração 
de emprego e renda, quando pela compreensão das autoridades competentes, 
incluindo órgãos de planejamento, frente à situação atual, de total 
ilegalidade/irregularidade como vivem.  

O parecer desse diagnóstico socioeconômico, como indicativo de 
adequação é que sejam realizados estudos aprofundados nesta área. Em 
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específico, estudos de viabilidade de permanência ou remanejamento (se for o 
caso), incluindo estudo urbanismo. Entende-se, ainda, que será mais adequada 
a implementação de empreendimentos, no Alto Mangueiral, se integrados 
devidamente às áreas pré-existentes, compondo organicidade morfológica e 
consequentemente, integração socio espacial e ambiental. Recomenda-se, que 
áreas verdes e espaços livres públicos de convívio social, bem como um sistema 
de mobilidade seja constituído de modo favorável ao deslocamentos das 
pessoas com segurança, preferencialmente com distintos modais. Para as áreas 
residenciais, recomenda-se que não sejam construídas em forma de 
condomínios fechados, pois este formato afeta a urbanidade local segregando 
as pessoas dos espaços públicos, institucionais e comerciais.  
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