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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta uma metodologia de avaliação do impacto das ocupações 
irregulares no território, consubstanciado em um Índice de Impacto Territorial 
(IT).5 O método parte da abordagem proposta por Pastakia (1998) de elaboração 
de uma Matriz de Rápida Avaliação de Impactos (Riam – Rapid Impact Assessment 
Matrix). Tem como objetivo subsidiar as decisões intersetoriais de governo para 
ações de desobstrução em parcelas irregularmente ocupadas do território do Dis-
trito Federal, buscando a ponderação entre diferentes tipos de vulnerabilidades 
territoriais, sejam de ordem urbana, fundiária, ambiental ou social.

Historicamente, no Distrito Federal, o processo de ocupação irregular do 
território se valeu de uma ausência da ação do Estado na promoção de medidas de 
gestão efetivas do espaço, desde a promoção de uma política habitacional ampla e 
inclusiva à fiscalização do processo de ocupação irregular de áreas urbanas e rurais. 

A implantação do IT, bem como a consolidação de sua aplicação na avaliação 
de ocupações irregulares, auxiliam na governança territorial do Distrito Federal e 
configuram-se como fatores aptos a instrumentalizar práticas de gestão destinadas 
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à proteção da qualidade de vida urbana da população. Ainda, a existência e opera-
cionalização do IT permite gerar um marco de referência para acompanhamento 
e controle das ocupações irregulares no território e subsidiar a criação de novos 
instrumentos de controle urbano para promoção da regularização.

A metodologia desenvolvida parte do método proposto por Pastakia (1998) 
para avaliação de impactos ambientais. No processo de construção da metodolo-
gia, diversas questões se mostraram relevantes, sendo necessário identificar quais 
critérios e categorias são relevantes e devem ser incorporadas ao método para a 
construção de um modelo de governança territorial aplicado ao Distrito Federal.

Este capítulo encontra-se dividido em cinco seções, além desta introdução. 
A segunda seção apresenta os fundamentos conceituais do método proposto, com 
uma revisão dos principais artigos que subsidiaram a metodologia proposta. A ter-
ceira seção apresenta a metodologia para o desenvolvimento do Índice de Impacto 
Territorial. A quarta seção consiste em um estudo de caso, tendo sido escolhidas 
duas áreas de regularização, no território do Distrito Federal – uma caracterizada 
como de interesse social. Por fim, a quinta seção traz as considerações finais do 
capítulo, com os apontamentos relativos à metodologia proposta. 

2 FUNDAMENTOS CONCEITUAIS

Para a percepção das potencialidades da utilização do IT na análise, categorização 
e comparação entre diferentes ocupações territoriais, torna-se necessário clarificar 
a importância de ferramentas gerenciais desse tipo na solução de conflitos e nas 
tomadas de decisão voltadas para a implantação de uma boa governança. É sig-
nificativo direcionar estudo em relação à razão, ou justificativa da adoção de tais 
instrumentos: a natureza dos conflitos de valores na governança pública. 

Contudo, a incompatibilidade entre os valores a serem adotados não libera 
o gestor público de ter de fazer escolhas entre eles. Origina-se assim um campo de 
conflito que expressa a dificuldade na tomada de decisões na esfera pública. De 
acordo com Graff e Paanakker (2014), a uma decisão administrativa correta, deve-se 
seguir a escolha dos meios adequados para se alcançar determinados fins. Valores 
de performance, como efetividade e, em especial, eficiência devem ser alcançados, 
observando-se os devidos valores de procedimento, como integridade, transparên-
cia, legalidade e honestidade. Isso aumenta a complexidade das escolhas de gestão, 
caracterizadas por difíceis ponderações entre valores incompatíveis e incomensu-
ráveis. Essa é uma das mais significativas características da administração pública 
contemporânea: os conflitos entre valores insolúveis e o pluralismo de valores.

Frequentemente, aceitando o risco de se cair em uma abordagem generalista, 
as administrações públicas têm-se demonstrado altamente centralizadoras, buro-
cratizadas. Problemas de gestão relativamente simples muitas vezes não podem 
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ser resolvidos por serem direcionados a diversos setores, técnicos e analistas. Tal 
quadro enseja o contorno da burocracia, partindo-se diretamente para as ações 
que respondam aos problemas que afligem a população. Tal conduta, se adotada, 
coloca em risco os valores de procedimento associados à boa governança em prol 
dos valores de performance. É sempre importante avaliar as consequências a longo 
prazo de medidas imediatas, se proporcionam soluções efetivas, eficientes, obser-
vando o devido rito legal e demais procedimentos afetos à boa governança, ou se 
simplesmente evitam o enfrentamento do problema. 

Para tanto, estabelecer prioridades configura-se como um dos primeiros 
passos para diminuir o peso da decisão na gestão pública. Trata-se de um exercício 
multidimensional, que envolve discussões técnicas relacionadas ao grau de dificul-
dade para a implantação da gestão administrativa, assim como às escolhas entre as 
necessidades específicas da região e os interesses políticos. Discussões sobre prio-
rização também evidenciam a necessidade de encarar difíceis escolhas relacionadas 
à alocação de recursos, energia e capital político (Grindle, 2002).

A priorização voltada para uma boa governança configura-se como uma difícil 
tarefa. Significa selecionar atividades por meio de uma série de critérios: envolve 
discriminar o imediato do mediato, ordenar e hierarquizar, avaliar a viabilidade, 
a capacidade e a eficiência das medidas, além de seus impactos políticos. Priori-
dades diferem conforme a escala da territorialidade abarcada, bem como segundo 
as características e efeitos da administração pública empreendida nessas áreas. 
Esforços para definir prioridades indiscutivelmente gerarão conflitos. Determinar 
a hierarquia das atividades a serem desenvolvidas é essencial, se algum avanço em 
direção a uma boa governança é desejado. Buscam-se formas de fazer a implantação 
de uma agenda de governança mais tangível e prática, principalmente, em face 
da capacidade limitada dos governos. Trata-se de desenvolver formas alternativas 
de gestão aptas a apresentarem resultados tanto imediatos, quanto a longo prazo 
(Grindle, 2002).

A governança territorial, portanto, seria a maneira pela qual territórios são 
administrados e políticas são implementadas, com particular referência à distri-
buição de papéis e responsabilidades entre os diferentes níveis de governo e oas 
processos subjacentes à negociação e à construção de consenso (Stead, 2013). Na 
busca de uma governança territorial, que se refere à aplicação dos princípios de 
governança sobre o uso e ocupação do solo urbano e rural, é vital a coordenação 
vertical e horizontal entre políticas e atores. Contudo, desta coordenação, deve 
advir uma “coesão territorial”, critérios de avaliação de impactos territoriais e o 
desenvolvimento de visões territoriais, todos articulados com políticas intersetoriais.

Segundo Stead (2013) e Zaid e Pelling (2015), a governança se dá pela 
implantação de formas compartilhadas de planejamento e gestão das dinâmicas 
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socioespaciais e pela indicação das consequências espaciais das várias políticas ori-
ginárias, tanto do setor público, quanto do privado. Ressalte-se assim a necessidade 
de que a administração pública aperfeiçoe ferramentas de prospecção em relação 
aos efeitos e processos de uso e ocupação do solo. É justamente essa capacidade de 
identificação e de resposta a novas e irresolutas vulnerabilidades que caracteriza ou 
instrumentaliza um sistema de governança resiliente ou adaptativo.

Nesse sentido, justifica-se o desenvolvimento de ferramentas que instrumen-
talizem a coordenação intersetorial entre agentes responsáveis pela gestão do uso e 
ocupação do solo direcionada para a implantação de um modelo de boa governança 
territorial. Essas ferramentas caracterizar-se-iam pela diminuição do tempo de res-
posta do governo, sem perder o foco em uma visão estratégica, de longo prazo, apta 
à indicação de cenários futuros relacionados ao processo de ocupação territorial e à 
priorização de ações a serem tomadas. Para tanto, devem proporcionar a comuni-
cação entre diversos setores afetos à implantação das políticas de desenvolvimento 
territorial, ajudar na resolução de conflitos de valores e instrumentalizar o alcance 
de uma boa governança, observados os valores de performance e de procedimento.

Uma ferramenta aparentemente apta à resposta das necessidades supracitadas 
da administração pública seria a utilização da Matriz Multicriterial de Análise, 
método desenvolvido por Pastakia (1998), como uma ferramenta de comparação 
entre diferentes impactos observados nos processos de análise de Estudos de Im-
pacto Ambiental (EIA). A sua transposição para a análise de cenários relacionados 
à gestão territorial possibilitaria a tomada de decisões e a priorização entre aspectos 
afetos ao ordenamento territorial, normalmente imponderáveis, de forma objetiva 
e sem estabelecer juízo de valor entre eles.

Observa-se que o método foi desenvolvido para enfrentamento de aspectos 
relacionados à natureza do EIA que se sobrepõem a uma série de obstáculos à 
implantação de um modelo de boa governança. Esses estudos, quando envolvem 
amplas extensões geográficas, costumam ter alto custo, devido à complexidade 
de informações a serem adquiridas para subsidiá-los. Ressaltem-se ainda outros 
problemas, como o recorrente atraso na obtenção de informações, dificuldades 
de comunicação entre os agentes intersetoriais, além de resultados de avaliação 
complexos, de difícil assimilação, ao fim da análise. Esses fatores conjugados aca-
bam por dificultar o objetivo de tais estudos, a tomada de decisões sobre a gestão 
territorial, e configuram falhas relacionadas a aspectos de performance – efetividade 
e eficiência – e a aspectos de procedimento, como a transparência (Pastakia, 1998; 
Li, Xie e Hao, 2014; Uphan e Smith, 2014).

A Riam foi desenvolvida para melhorar a transparência dos julgamentos reali-
zados nos estudos de impacto ambiental, pela decomposição do processo, de forma 
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que, pela sua padronização e codificação, possibilita o registro claro dos processos de 
tomada de decisão, conferindo objetividade ao estudo. O sistema de gradação decorrente 
da utilização da matriz registra quantitativamente análises multidisciplinares baseadas 
em critérios predefinidos. Os valores identificados na matriz são então traduzidos em 
escalas que descrevem a amplitude dos impactos – positivos ou negativos –, atribuídos 
às alternativas sob estudo (Pastakia, 1998; Li, Xie e Hao, 2014;Uphan e Smith, 2014).

Decorre disso uma síntese de informações relativamente transparentes que 
simplificam julgamentos técnicos, tornando as tomadas de decisões decorrentes 
significativamente claras. Com isso, gestores públicos, mesmo carecendo do conhe-
cimento técnico afeto aos especialistas, utilizam o método como ferramenta para 
deliberações envolvendo conhecimentos de áreas específicas, facilitando inclusive 
a comunicação institucional (Pastakia, 1998; Gilbuena Junior et al., 2013; Uphan 
e Smith, 2014). 

O método se baseia em uma definição prévia de critérios de análise, bem 
como em valores coletados dentro de cada critério, a fim de proporcionar um valor 
independente e preciso para cada condição analisada. De acordo com Pastakia e 
Jensen (1998), na Riam, esses critérios são divididos em dois grupos. O primeiro 
define a importância da condição, sendo agrupados os critérios que individual-
mente podem mudar o valor do impacto obtido. Deles, obtém-se um valor (A) 
decorrente da simples multiplicação entre os valores encontrados em cada critério. 
Esse procedimento garante que o peso de cada valor seja assegurado na avaliação. 
O segundo destina-se à qualificação do impacto analisado e reúne critérios que, 
sozinhos, não seriam capazes de alterar o escore obtido pelo método. Pela soma 
dos índices encontrados, resulta um valor (B), do qual se assegura a participação 
de índices que, coletivamente, podem exercer certa influência no resultado final 
do método Riam.

Por fim, o escore final de avaliação (ES) decorre da multiplicação da soma dos 
valores encontrados no grupo (B), multiplicada pelo valor encontrado no grupo 
(A), de forma que:

(ES) = (A1 x A2) x (B1 + B2 + B3).  (1)

Na equação, (ES) é o escore de avaliação, (A1) e (A2) seriam os critérios do 
grupo (A) – Importância da condição e (B1), (B2) e (B3), configurariam os critérios 
do grupo (B) – qualificação do impacto.

Os escores de avaliação são então escalonados em classes de impacto, desde 
extremamente positivos a extremamente negativos, conforme o quadro 1.
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QUADRO 1
Conversão dos escores de impacto em classes de impacto

Escala de avaliação de impactos (IT)

Faixa de valor (IT) Classe de impacto territorial

+72 a +108 Extremamente positivo

+36 a +71 Significativamente positivo

+19 a +35 Moderadamente positivo

+ 10 a +18 Positivo

+01 a +09 Pouco positivo

Zero Inalterado

-01 a -09 Pouco negativo

-10 a -18 Negativo

-19 a -35 Moderadamente negativo

-36 a -71 Significativamente negativo

-72 a -108 Extremamente negativo

Fonte: Pastakia e Jansen (1998).

Ressalte-se ainda que o método Riam requer que os componentes de avaliação 
específicos decorram de uma definição prévia de escopo. Nos estudos de impacto 
ambiental, esses componentes se enquadram nas seguintes categorias: impactos 
físico-químicos, biológico-ecológicos, sociológico-culturais e econômico-operacio-
nais (Pastakia e Jansen, 1998). Pode-se, entretanto, aferir que, de acordo com o 
problema a ser enfrentado, ou com a finalidade do estudo, após a avaliação prévia 
de escopo, outras categorias de impacto poderiam ser propostas, diferentes daquelas 
direcionadas para a elaboração de estudos de impacto ambiental.

Desde o seu desenvolvimento, o método Riam tem sido usado de forma bem-
-sucedida em avaliações diversas, da disposição de esgotos e otimização de usinas 
de energia termais à implantação de aterros sanitários. Contudo, o Riam tem sido 
recentemente utilizado em avaliações com escopo diversos ou mais abrangentes, 
como sua utilização para aferição de um índice de avaliação de sustentabilidade 
bioenergética (Uphan e Smith, 2014) ou seu emprego enquanto ferramenta de 
subsídio ao planejamento urbano, na Cidade de Guangzhou, na China em 2014 
(Li, Xie e Hao, 2014). Nessas aplicações, o método Riam demonstrou-se uma 
ferramenta que permite a pesquisadores organizar pesquisas complexas e propor 
efetivos e claros registros das análises realizadas. 
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Além disso, quando comparado com outros métodos, sua estrutura simples 
permite que o usuário desenvolva múltiplas análises para comparar diferentes 
opções em um estudo de caso. Isso pode ser realizado por meio de reanálises e no 
aprofundamento de investigações, todas desenvolvidas de forma expedita e precisa 
(Li, Xie e Hao, 2014; Mondal e Dasgupta, 2010) 

O método se demonstra como ferramenta para a tomada de decisões estraté-
gicas, como a priorização de áreas irregulares para desobstrução devido às seguin-
tes características: permite a aplicação em casos com variáveis interdisciplinares; 
demonstra transparência nas decisões tomadas; possibilita a implementação de 
ações em curto prazo – agilidade e tempestividade de ações; subsidia a tomada 
de decisões por meio da adoção de critérios objetivos, decorrentes de uma análise 
sistemática; facilita a comunicação intersetorial, integrando diferentes áreas; pos-
sibilita a sistematização e integração de conhecimentos técnicos, facilitando sua 
utilização por gestores públicos para a tomada de decisões; permite, por meio de 
dados técnicos claros, a hierarquização e priorização de ações a serem tomadas, 
e propicia a eficiência, no serviço público, por meio da diminuição de custos, 
racionalização de processos e encurtamento de prazos.

3 PROPOSTA METODOLÓGICA: O ÍNDICE DE IMPACTO TERRITORIAL

Conforme a seção anterior, a Riam caracteriza-se como ferramenta de subsídio à 
implantação de um modelo de governança territorial, possibilitando a hierarquização 
de ações e a tomada de decisões relativas à gestão dos territórios urbano e rural. 
Contudo, quais critérios e categorias a serem utilizados para análise instrumentali-
zariam a tomada de decisões para o estabelecimento de um modelo de governança 
territorial aplicado ao Distrito Federal? 

Com base nessa questão, é proposta, neste capítulo, uma Matriz de Análise 
Rápida de Impacto Territorial (Marit), por meio da qual se busca aferir o Índice 
de Impacto Territorial (IT) de ocupações ao longo do Distrito Federal, a fim de se 
avaliar a ordem dos impactos resultantes no território pelo traçado de Classes de 
Impacto Territorial. A Marit decorre do método original de Pastakia (1998), mas 
com adaptações destinadas à proposta de um instrumento de apoio à governança.

Antes, contudo, de se apresentar o método proposto, cabe discorrer sobre a 
primeira adaptação, decorrente da escolha das categorias de análise, o que, segundo 
Pastakia e Jansen (1998), seria a avaliação prévia do escopo.

Para tanto, busca-se respaldo nos objetivos gerais do Plano Diretor de Ordena-
mento Territorial e Urbano do Distrito Federal (PDOT), aprovado pela Lei no 803, 
de 25 de abril de 2009 (Distrito Federal, 2009). O instrumento elenca, em seu art. 8º, 
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dezesseis objetivos gerais a serem alcançados para a implementação da Política Urbana 
do Distrito Federal. Poder-se-ia então categorizá-los como objetivos para uma boa 
governança territorial, conforme o quadro 2 a seguir.

QUADRO 2
Objetivos gerais do PDOT para a implantação de um modelo de boa governança 
territorial no Distrito Federal

I – Melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades socioespaciais;

II – consolidação, resguardo e valorização do conjunto urbanístico do Plano Piloto de Brasília como sítio urbano tombado e 
Patrimônio Cultural da Humanidade;

III – proteção, recuperação, valorização e aproveitamento das potencialidades do patrimônio cultural do Distrito Federal;

IV – proteção, preservação e recuperação do patrimônio ambiental do Distrito Federal;

V –  ampliação das oportunidades de trabalho, equilibrando-se sua localização em relação à distribuição da população urbana e 
rural no território do Distrito Federal;

VI – promoção da participação da sociedade no planejamento, gestão e controle das políticas de ordenamento territorial;

VII – distribuição equilibrada de áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários;

VIII –  promoção da mobilidade urbana e rural, de modo a garantir a circulação da população por todo o território do Distrito 
Federal;

IX –  otimização e priorização da ocupação urbana em áreas com infraestrutura implantada e em vazios urbanos das áreas consol-
idadas, respeitada a capacidade de suporte socioeconômica e ambiental do território; vazios urbanos das áreas consolidadas, 
respeitada a capacidade de suporte socioeconômica e ambiental do território;

XI – diversificação da oferta de imóveis residenciais compatíveis com as demandas da sociedade;

XII – promoção do desenvolvimento de novas centralidades no território do Distrito Federal;

XIII –  promoção do desenvolvimento territorial e econômico do Distrito Federal, articulado ao desenvolvimento metropolitano e 
regional;

XIV – garantia da implantação de infraestrutura e equipamentos públicos adequados para atendimento da população;

XV –  valorização da ordem urbanística como função pública, promovendo a integração dos assentamentos informais passíveis de 
regularização à cidade legal;

XVI –  valorização da ordem fundiária como função pública, promovendo-se a regularização fundiária das terras urbanas e rurais, 
públicas e privadas, e integrando-as à cidade legal.

Fonte: PDOT (2009).

Cabe destacar os incisos IV, XV e XVI, que vão ao encontro da manutenção 
das ordens ambiental, urbanística e fundiária, respectivamente. Ratificam, pois, a 
importância da gestão de tais aspectos para um modelo de governança territorial. 

Essas categorias foram, inclusive, institucionalizadas pelo governo do Distrito 
Federal. Em 26 de agosto de 2015, por meio do Decreto no 36.694/2015, criou-
-se o Comitê de Governança do Território do Distrito Federal (Distrito Federal, 
2015). A finalidade do comitê é assegurar a manutenção da ordem urbanística, 
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fundiária e ambiental. Ratificam-se as três categorias de análise que, pela avalia-
ção prévia de escopo, instrumentalizariam uma investigação sobre o impacto de 
ocupações no território do Distrito Federal e a implantação de um modelo de 
boa governança territorial.

Por sua vez, governança territorial implica, antes de tudo, condições gerais 
de governança. A ordem almejada decorrente da integração desses três aspectos 
não seria suficiente. Necessita-se de uma quarta categoria que espelhe a qualidade 
da implantação das demais políticas setoriais, a forma como se encontram dispo-
nibilizados à população os serviços públicos existentes, bem como os efeitos da 
gestão pública sobre a população do Distrito Federal ao longo do território. Nesse 
sentido, buscou-se um indicador que espelhasse tal quadro, clarificando, de certa 
forma, a qualidade de vida das populações e as desigualdades sociais existentes no 
território, objeto do primeiro objetivo geral do PDOT, inciso I.

Proposto pelo Ipea, em conjunto com o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) procura 
dar destaque a diferentes situações indicativas de exclusão e vulnerabilidade social 
no território. Apresenta uma perspectiva que vai além da identificação da pobreza 
entendida apenas como insuficiência de recursos monetários, pois considera três 
dimensões: IVS Infraestrutura Urbana; IVS Capital Humano; e IVS Renda e 
Trabalho. Essas dimensões correspondem a conjuntos de ativos, recursos ou es-
truturas, cujo acesso, ausência ou insuficiência indicam que o padrão de vida das 
famílias encontra-se baixo, sugerindo, no limite, o não acesso e a não observância 
dos direitos sociais (Ipea, 2015). 

O IVS acaba por espelhar o reflexo dos avanços e retrocessos das gestões 
empreendidas no território até então. Possibilita direcionar ações de remoção, 
regularização ou reabilitação em ocupações socialmente vulneráveis. Afinal, de 
acordo com Beilin e Wilkinson (2015), “somos todos, em certo grau, como socie-
dade, vulneráveis. Reconhecer a nossa vulnerabilidade não é uma coisa ruim, em 
vez disso, cria laços entre nós”. Assim, o IVS elenca-se como quarta categoria de 
análise, para o estabelecimento de um Índice de Impacto Territorial, completando 
o escopo de análise.

Elencam-se assim quatro categorias de análise, aptas a instrumentalizar a go-
vernança territorial: i) impactos urbanísticos; ii) impactos ambientais; iii) impactos 
fundiários; e iv) vulnerabilidade social.
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3.1  A construção da matriz de análise rápida de impacto territorial e Índice 
de Impacto Territorial 

Para a aplicação da Marit e o consequente cálculo do Índice de Impacto Territorial, 
cada categoria de análise resultou em um mapa temático de impacto,6 todos ela-
borados a partir de informações constantes do Sistema de Informações Territoriais 
e Urbanas do DF (Siturb) e disponíveis no Atlas da Vulnerabilidade Social (Ipea, 
2015). A espacialização dos componentes visa clarificar e representar as variáveis 
relevantes de cada categoria e suas interações no território. Destarte, foram ela-
borados os seguintes mapas temáticos de impactos: mapa de impactos ambientais 
(mapa 1), mapa de impactos urbanísticos (mapa 2), mapa de impactos fundiários 
(mapa 3) e mapa de vulnerabilidade social (mapa 4).

Adotaram-se, observando-se as características dos mapas de impacto desen-
volvidos e atendo-se ao método original de Pastakia, cinco escalas, relacionadas à 
abrangência dos impactos estudados por categoria: internacional, nacional, regional, 
local com repercussão nas áreas lindeiras e local. Às escalas internacional e nacional 
foram atribuídas a nota 4; às demais, as notas 3, 2 e 1, respectivamente. As notas 
mais altas verificadas em cada categoria são levadas à matriz e, quando não se ob-
serva impacto de qualquer natureza em dada categoria, a ela é atribuída a nota 0. 

A importância da condição (A) é resultado do somatório da média aritmé-
tica ponderada dos valores máximos obtidos nas dimensões ambiental, urbana 
e fundiária (A.1.1) e do resultado do IVS ponderado (A.1.2) multiplicado pela 
magnitude do impacto (A2). O processo de ponderação tem como fim estabelecer 
a importância relativa das dimensões no resultado da condição. As três dimensões 
territoriais compõem 75% do resultado, enquanto o IVS representa 25%. Desse 
modo, tem-se a seguinte formulação: 

A = (A1.1 + A1.2) x A2                                                                           (3)

O enquadramento da ocupação nas dimensões ambiental, fundiária e urbana 
resulta em um valor, sempre considerando o valor máximo de cada componente 
segundo a escala de 1 a 4. Após a média aritmética dos resultados para as três 
dimensões, multiplica-se a nota por 0,75, correspondente ao peso dos três com-
ponentes iniciais – urbano, fundiário e ambiental –, no grupo A, obtendo-se assim 
o valor (A.1.1). 

6.Os mapas de impacto foram elaborados com base no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal 
(PDOT), nos estudos para o Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal, no Sistema de Informações Territoriais 
e Urbanas do Distrito Federal (Siturb) e no mapa fundiário do Distrito Federal, atentando-se ainda à legislação urbanística 
e ambiental federal e distrital afeta.
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O quadro 3 apresenta alguns exemplos de categorização de impactos pela 
importância geográfica, observados os mapas urbanístico, ambiental e fundiário.

QUADRO 3
Exemplos de categorização da importância geográfica do impacto

Grupo A1.1 Estima a importância da extensão geográfica do problema

Nota Padrão de análise Agefis

4

Instrumento 
Mapas de impacto ambiental, urbanístico e fundiário

Impacto urbanístico altíssimo – áreas internacionais

Impacto sobre a área tombada de Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade

Impacto urbanístico altíssimo – áreas nacionais

Impacta a mobilidade nacional: compromete a logística de transporte intermodal em nível nacional (ferrovias e 
rodovias federais)

Impacto ambiental altíssimo – áreas internacionais

Impactos sobre a reserva da biosfera do Cerrado

Impacto ambiental altíssimo – áreas nacionais

Ocupações incidentes sobre Área de Proteção de Mananciais (APM) e áreas de recarga de aquífero

Impacto fundiário altíssimo – áreas internacionais

Ocupações em áreas de propriedade de embaixadas

Impacto fundiário altíssimo – áreas nacionais

Ocupações em terras da União

3

Impacto urbanístico alto

Ocupações urbanísticas na Macrozona Rural (PDOT): qualquer ocupação inferior ao admitido no módulo rural do 
Distrito Federal (área mínima de 2 hectares e 3 habitações)

Impacto ambiental alto

Ocupações incidentes sobre o Sistema Distrital de Unidades de Conservação (SDUC-DF) (Área de Relevante 
Interesse Ecológico – Arie, parques e reservas ecológicas), áreas não passíveis de ocupação em áreas de proteção 
ambiental (APA) 

Impacto fundiário alto

Terras de dominialidade da Terracap, do Governo do Distrito Federal (GDF) e demais ocupações e terras desapro-
priadas em comum

2

Impacto urbanístico médio

Ocupações urbanísticas em desacordo com o previsto nas normas urbanísticas e edilícias locais (Planilha de 
Parâmetros Urbanísticos – PUR, Normas de Edificação, Uso e Gabarito – NGB, Planos Diretores Locais – PDL)

Impacto ambiental médio

Áreas de Proteção Permanente (APP) fora de áreas de proteção ambiental

Impacto fundiário médio

Ocupações em áreas de propriedade privada acima de 50 ha

(Continua)
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Grupo A1.1 Estima a importância da extensão geográfica do problema

Nota Padrão de análise Agefis

3

Impacto urbanístico baixo

Ocupações urbanísticas que sobrecarregam a estrutura urbana local

Impacto ambiental baixo

Ocupações em áreas com sensibilidade geomorfológica (solos hidromórficos)

Impacto fundiário baixo

Ocupações em áreas de propriedade privada com até 50 ha

Fonte: Agefis (2016).

Para a composição final do valor de (A1.2), agrega-se uma nota relacionada 
ao Índice de Vulnerabilidade Social. Por meio do mapa de vulnerabilidade social, 
são atribuídas à área estudada as notas 4, 3, 2, 1 e 0, referente às condições de 
vulnerabilidade social muito alta, alta, média, baixa e muito baixa. Ressalte-se 
que, de acordo com o Ipea (2015), o Distrito Federal não apresenta áreas com 
IVS muito alto. 

A nota relacionada ao IVS é multiplicada por 0,25, que corresponde ao peso 
do componente no grupo A. O resultado é posteriormente somado ao valor das 
análises ambiental, urbanística e fundiária. O quadro 4 apresenta as categorias de 
vulnerabilidade social e as notas associadas.

QUADRO 4 
Categorias de vulnerabilidade social

Grupo A1.2 Estima o impacto relativo à vulnerabilidade social

Nota Padrão de análise Agefis

4
Instrumento – mapa de vulnerabilidade social

Qualquer valor entre 0,501 e 1 indica que o município possui muito alta vulnerabilidade social

3 Entre 0,401 e 0,500 são considerados de alta vulnerabilidade social

 2 IVS entre 0,301 e 0,400 são de média vulnerabilidade social

 1 Valores entre 0,201 e 0,300 indicam baixa vulnerabilidade social

 0 IVS entre 0 e 0,200 – considera-se que possuem muito baixa vulnerabilidade social

Fonte: Agefis (2016).

O segundo elemento a ser considerado na composição do valor (A) referente 
à importância da condição analisada é a magnitude do impacto (A2). Difere do 
método original,7 pois, em relação à análise de aglomerados urbanos, o impacto 
será sempre negativo. Assim, são atribuídas as notas -3, -2 e -1, que devem ser 

7. No método proposto por Pastakia (1998), o autor considera tanto impactos de natureza positiva como negativa, 
conforme processo de desenvolvimento de estudos de impacto ambiental.

(Continuação)
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multiplicadas pelo valor encontrado em (A.1), conforme a quantidade de categorias 
de impacto do item (A.1.1) – ambiental, urbanístico e fundiário – que incidem 
sobre a área. Ocorrendo uma categoria apenas, a nota seria -1; havendo duas, -2; 
e, caso se demonstrem todas as categorias, a magnitude do impacto seria -3.

Calculado o item (A), pela multiplicação das notas (A.1) e (A.2), passa-se 
então à aferição do componente (B) da fórmula de aferição do IT. Essa categoria 
destina-se à qualificação do impacto analisado, agrupando critérios que, singular-
mente, não seriam capazes de alterar o IT, mas conjuntamente podem influenciar 
de certa forma o resultado final. Por isso, o resultado final de (B) decorre do 
somatório dos critérios relativos à permanência e à característica da ocupação 
(B1), à reversibilidade do processo de ocupação (B2), à complexidade – relativa 
ao esforço institucional para atuar na área (B3) e quanto às taxas de criminalidade 
(B4), resultando a seguinte formulação: 

B = B1 + B2 + B3 + B4. (4)

Cabe ressaltar que os componentes B3 e B4 tratam de adaptação ao método 
proposto por Pastakia (1998), tendo sido considerados relevantes para a proposta 
de governança territorial a que se presta o indicador.

O componente B.1 refere-se à permanência da ocupação no território e seu 
grau de consolidação. As áreas são classificadas em consolidadas, em consolidação 
e iniciais, com notas 3, 2 e 1 respectivamente, conforme o quadro 5.

QUADRO 5
Grupo B.1 – permanência da ocupação

Grupo B.1 Permanência (característica da ocupação/construção)

Nota Achados Padrão de análise Agefis

1 Consolidada Ocupação com obras de urbanização completamente implantadas

2 Em consolidação Ocupação com obras de urbanização em fase de implantação (água, luz e pavimentação)

3 Inicial
Ocupação em processo de abertura de vias; sem urbanização; demarcação de lotes e vias 
(piqueteamento).

Fonte: Agefis (2016).

O componente B.2 remete à reversibilidade da ocupação e tem como objetivo 
diferenciar as áreas passíveis de regularização das não passíveis de regularização. 
São atribuídas a elas as notas 2 e 3, conforme o quadro 6.
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QUADRO 6
Grupo B.2 – reversibilidade da ocupação

Grupo B.2 Reversibilidade

Nota Achados Padrão de análise Agefis

2
Passível de 
regularização

Ocupações em Áreas de Regularização de Interesse Social (Aris), previstas no PDOT 
Ocupações em Áreas de Regularização de Interesse Específico (Arine), previstas no PDOT
Parcelamento Urbano Isolado (PUI)

3
Não passível de 
regularização

Ocupações não contempladas nas estratégias de regularização do PDOT

Fonte: Agefis (2016).

Já a componente B.3 refere-se à complexidade da ação. Destina-se a quanti-
ficar o esforço da gestão pública para realizar uma intervenção em uma dada área, 
pela quantificação dos órgãos envolvidos em ações de desobstrução. As áreas são 
classificadas como sem complexidade, simples ou complexas, remetendo-se a ações 
de pequeno porte, médio porte ou grande porte. São atribuídas notas 1, 2 e 3, 
respectivamente, conforme o quadro 7.

QUADRO 7
Grupo B.3 – complexidade da intervenção

Grupo B.3 Complexidade – relativa à quantidade de órgãos envolvidos nas ações de desobstrução

Nota Achados Padrão de análise Agefis

1 Sem complexidade A operação de demolição envolve auditores da Agefis e dois órgãos externos

2 Simples A operação de demolição envolve auditores da Agefis e três órgãos externos

3 Complexo
A operação de demolição demanda ações de fiscalização integrada: auditores da Agefis e 
quatro ou mais órgãos externos

Fonte: Agefis (2016).

Por fim, o componente B.4 é relativo ao grau de criminalidade nas áreas de 
intervenção (quadro 8). As notas variariam entre 1, 2 e 3, conforme os índices de 
criminalidade fornecidos, consubstanciados e mapeados em três categorias pela 
Secretaria de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal: criminalidade 
baixa, média e alta. Entretanto, dada a fluidez desse índice, entende-se que, para 
a fidedignidade da componente B.4, o mapeamento do índice de criminalidade 
deverá ser revisto periodicamente.
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QUADRO 8
Grupo B.4 – Criminalidade

Grupo B.4 Criminalidade 

Nota Achados Padrão de análise Agefis

1 Baixa Mapa de criminalidade do Distrito Federal (em desenvolvimento)

2 Média Mapa de criminalidade do Distrito Federal (em desenvolvimento)

3 Alta Mapa de criminalidade do Distrito Federal (em desenvolvimento)

Fonte: Agefis (2016).

Os resultados obtidos permitem avaliar a classe de impacto territorial em 
função dos critérios considerados. Quanto menor o Índice de Impacto Territo-
rial, maior o impacto no território; quanto maior, menor impacto no território. 
O quadro 9 apresenta a escala de avaliação de impactos territoriais, a fim de se 
comunicar e qualificar os índices encontrados, facilitando-se a comparação entre 
as ocupações estudadas.

QUADRO 9
Escala de avaliação de impactos territoriais

Escala de avaliação de impactos territoriais (IT)

Faixa de valor (IT) Classe de impacto territorial

Zero Inalterado

-01 a -09 Muito pouco negativo

-10 a -18 Pouco negativo

-19 a -35 Moderadamente negativo

-36 a -71 Negativo

-72 a -108 Significativamente negativo

-109 a -144 Extremamente negativo

Fonte: Pastakia e Jansen (1998).
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4  ESTUDO DE CASO: ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE ESPECÍFICO 
E DE INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL

O PDOT se baseia em quatro princípios básicos, quais sejam: i) a melhoria da 
qualidade de vida da população e a redução das desigualdades socioespaciais; ii) 
a proteção, preservação e recuperação do patrimônio ambiental do Distrito Fede-
ral; iii) a valorização da ordem urbanística como função pública, promovendo a 
integração dos assentamentos informais passíveis de regularização à cidade legal; 
e iv) a valorização da ordem fundiária como função pública, visando à regulari-
zação fundiária das terras urbanas e rurais, públicas e privadas, e integrando-as à 
cidade legal.

Dentro desse contexto, existem diversas áreas que se diferenciam quanto 
à forma de proteção e aos usos permitidos, bem como aquelas que precisam de 
maior atenção pela sua fragilidade e particularidades, além daquelas que podem 
ser utilizadas de forma sustentável e conservadas ao mesmo tempo. 

Para sua validação, a metodologia desenvolvida – o cálculo do IT, por 
meio da Marit – foi aplicada a duas áreas que fazem parte da rotina de acom-
panhamento permanente das ocupações e das tendências de crescimento do 
Distrito Federal – uma área de regularização de interesse específico (de média 
e alta renda) e uma área de regularização de interesse social. 

A primeira área destacada para análise é a Área de Regularização Específica 
(Arine) Ponte de Pedra, localizada no Setor Habitacional Ponte de Pedra, na Região 
Administrativa do Gama – RA II (conforme mapa 5 – mancha laranja).
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Abrange uma área de 700,35 ha, que inclui os parcelamentos Residencial das 
Palmeiras, Projeto Agronasa, Residencial Ponte Alta de Cima, Loteamentos Ponte 
Alta de Cima e Park do Gama, com população em torno de 6.500 habitantes. 
Encontra-se implantado tanto em áreas desapropriadas, quanto em terras desa-
propriadas em comum. O PDOT determina, como diretrizes de regularização, o 
percentual de área destinada aos equipamentos públicos e áreas verdes livres de no 
mínimo 15%, com densidade bruta de 30 habitantes por hectare. Observam-se 
assim disposições do instrumento legal pouco propícias ao adensamento da área 
(Geológica, 2012; Distrito Federal, 2009).

Na área, originalmente, eram permitidas apenas pequenas atividades produtivas, 
chácaras de lazer, agricultura doméstica, criação de animais, com tamanho mínimo 
do módulo rural de 2 ha. Contudo, é perceptível a expansão de áreas parceladas em 
módulos menores, o que culminou em um adensamento urbano sobre uma área 
com infraestrutura rural, cujos efeitos podem ser danosos, principalmente em área 
de mananciais destinadas ao abastecimento de água. 

A segunda área proposta para o estudo, conforme o mapa 6, é a Área de 
Regularização de Interesse Social (Aris) Sol Nascente, no Setor Habitacional Sol 
Nascente, localizado dentro dos limites da Região Administrativa de Ceilân-
dia – RA-IX. Abriga uma população em torno de 67 mil habitantes, cujo perfil 
predominante é de baixa renda, com precariedade dos serviços de saneamento e 
infraestrutura básica. O setor pode ser caracterizado como de grande sensibilidade 
ambiental, com solos susceptíveis à erosão e a afloramentos de água. Parte da área 
encontra-se em terras desapropriadas, e outra em terras desapropriadas em comum 
e, originalmente, era destinada ao parcelamento rural com concessão de uso para 
as atividades afins (Progea, 2009; Distrito Federal, 2009).
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A avaliação do IT para as duas áreas escolhidas foi feita a partir da aplicação 
do método consubstanciado na Marit. Na figura 1, é apresentado o resultado da 
sua aplicação nas duas áreas, nas quais estão simultaneamente envolvidos diversos 
fatores complexos, que demandariam, pelo processo normal de avaliação institu-
cional, esforço dos gestores na integração de demandas e restrições decorrentes de 
suas pastas. Para o cálculo do IT, foi selecionado o impacto incidente com maior 
nota em cada categoria de análise.

Adianta-se que o mapa de criminalidade do Distrito Federal, referente ao 
campo B4, ainda está em elaboração. Sem se desconsiderar essa variável, adotou-se, 
somente para este estudo de caso, o número de crimes violentos letais intencionais, 
em 2013, nas regiões administrativas do Gama e de Ceilândia, que englobam a 
Arine Ponte de Pedra e a Aris Sol Nascente, respectivamente. A região do Gama 
apresentou o total de 39 ocorrências no ano em tela, enquanto Ceilândia apresentou 
170 incidentes (SSP, 2016). Não há a intenção de aprofundamento nos aspectos 
complexos referentes às características da criminalidade no Distrito Federal, mas 
esses dados já permitem estimar que o índice de criminalidade em Ceilândia é 
superior ao do Gama. Assim, para cálculo do Índice de Impacto Territorial das 
áreas de estudo, foram arbitrados para o campo B4 os escores em 2 para o Ponte 
de Pedra e em 3 para o Sol Nascente, respectivamente.

A figura 1 sintetiza as avaliações realizadas sobre os mapas de impactos urba-
nísticos, ambiental e fundiário referentes à Arine Ponte de Pedra. São informações 
importantes a serem transpostas para a Marit, a fim de se aferir a importância e a 
magnitude do impacto causado pela ocupação (itens A1 e A2).

FIGURA 1
Quadro síntese de avaliação de impactos – Arine Ponta de Pedra: impactos relacionados 
às categorias de análise (Grupo A1) 

Nota 2 – Impacto urbanístico médio
Ocupações urbanísticas em desacordo com o previsto nas 
normas urbanísticas e edilícias locais (Planilha de Parâmetros 
Urbanísticos – PUR, Normas de Edificação, Uso e Gabarito – 
NGB, Planos Diretores Locais – PDL)

Nota 4 – Impacto ambiental altíssimo
Ocupação sobre Áreas de Proteção Manancial
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Nota 3 – Impacto fundiário alto
Terras de dominialidade da Terracap, do GDF e demais ocupações e 
terras desapropriadas em comum

Nota 2 – Indice de Vulnerabilidade Social (IVS) médio
IVS entre 0,301 e 0,400 são de média vulnerabilidade social

Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).

Já a figura 2, como se segue, sintetiza as mesmas informações em relação à 
Aris Sol Nascente.

FIGURA 2
Quadro síntese de avaliação de impactos – Aris Sol Nascente: impactos relacionados 
às categorias de análise (Grupo A1) 

Nota 3 – Impacto urbanístico alto
Ocupações em faixas de domínio rodovias distritais, coletoras de 
esgotamento sanitário, redes de drenagem, linhas de transmissão 
regionais no DF e em faixas reservadas em projetos para implan-
tação de infraestrutura urbana

Nota 2 – Impacto ambiental médio
Ocupação sobre Área de Proteção Permanente Local (APP de 
áreas úmidas)
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Nota 3 – Impacto fundiário alto
Terras de dominialidade da Terracap, do GDF e demais ocu-
pações e terras desapropriadas em comum

Nota 3 – Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) médio
IVS entre 0,301 e 0,400 são de média vulnerabilidade social

Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).

Após essa breve caracterização, os escores obtidos foram transpostos para a 
Matriz de Análise de Impacto Territorial para cálculo do Índice de Impacto Ter-
ritorial de cada área. Os resultados foram colocados lado a lado, no quadro 10. 

QUADRO 10
Aplicação da Marit para as áreas de estudo

(Continua)
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Fonte: Pastakia (1998); Gatner e Gama (2005).
Elaboração dos autores.

A Aris Sol Nascente apresentou Índice de Impacto Territorial -82,50, enquanto, 
na Área de Regularização de Interesse Específico Ponte de Pedra, o escore obtido foi 
-74,25. Ambas se enquadram na mesma classe de impacto: significativamente negativo 
(entre -72 e -108), a segunda pior, de acordo com a estratificação proposta. Destacam-se 
assim como áreas a serem priorizadas em ações de regularização fundiária no Distrito 
Federal, as quais exercem graves impactos sobre o território, demandando intervenções 
significativas, como a implantação de infraestrutura, projetos habitacionais, qualificação 
de espaços livres, remoção de invasões e desobstruções de áreas de interesse ambiental, 
entre outras. 

Observando isoladamente os critérios de análise e os escores parciais obtidos, as áreas 
apresentaram pontuações muito semelhantes, com algumas diferenciações decorrentes das 
especificidades de cada área. Na Arine Ponte de Pedra, destacam-se o impacto ambiental 
altíssimo – ocupação sobre Área de Proteção de Manancial –, embora os impactos urbanísticos 
e o Índice de Vulnerabilidade Social médio sejam menos graves do que no Sol Nascente. 

A Aris Sol Nascente, por sua vez, apresentou resultados coerentes com sua 
caracterização, no PDOT, como área de regularização de interesse social. Urba-
nisticamente, os impactos são graves, decorrentes das invasões existentes no local, 
interferentes com projetos de infraestrutura importantes para a drenagem da área. 
Além disso, a precariedade das condições de vida na localidade é corroborada pelo 
IVS – nota 3 – uma das poucas áreas no Distrito Federal enquadrada nessa categoria.  

(Continuação)
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Essa precariedade segue o índice de criminalidade adotado, significativamente 
superior ao da Arine Ponte de Pedra.

Assim, apesar de se encontrarem na mesma classe de impacto territorial, é 
possível aferir, dada a clareza do método, que a Aris Sol Nascente deve ser priorizada 
em relação à Arine Ponte de Terra. Essa visão é proporcionada pela integração dos 
critérios de análise demonstrados tanto no Grupo A, relacionado à gravidade de 
análise, quanto no Grupo B, relacionado à qualificação do objeto, sendo resultado 
do somatório de critérios qualitativos, tais como: i) a condição de permanência; 
ii) a reversibilidade do processo de ocupação; iii) a complexidade da ação; e iv) o 
risco em termos da segurança pública.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ocupações irregulares do território do Distrito Federal sinalizam um histórico 
de políticas pouco efetivas na promoção de um modelo de governança territorial. 
Observa-se a necessidade de se criarem instrumentos, não só para o monitoramento 
e controle das ocupações, como também para subsidiar a priorização das ações a 
serem tomadas em direção ao modelo de gestão almejado. 

Priorizar ações no território, em especial sobre um passivo de ocupações 
irregulares do solo, apresenta-se como um exercício multidimensional, que leva 
o gestor a encarar difíceis escolhas relacionadas à alocação de recursos, energia 
e capital político. A essas dificuldades, soma-se a incomensurabilidade entre os 
diversos aspectos relacionados à dinâmica da ocupação territorial e seus impactos 
decorrentes. Quase sempre tais decisões acabam por ser tomadas em um campo 
de conflito.

Por sua vez, conforme abordado no item 3 deste capítulo, a metodologia 
desenvolvida para a aplicação da Marit, consubstanciando um IT para o Distrito 
Federal, facilita esse processo. Isso se deve ao fato de incorporar diversas dimensões 
afetas ao planejamento e à gestão territorial, aderentes aos princípios do PDOT: a 
urbana, a ambiental e a fundiária. Indo além, utiliza-se o IVS como proxy de uma 
possível dimensão socioeconômica, refletindo a vulnerabilidade territorial a partir 
de um indicador multidimensional. 

Essas dimensões, uma vez agrupadas, na sintaxe proposta por Pastakia (1998), 
definem a importância da condição e permitem estimar a gravidade dos impactos 
das ocupações irregulares no território – já sinalizando áreas em que o poder público 
se deve fazer mais presente, perante a aplicação de políticas públicas intersetoriais. 
Por sua vez, ao agregar à análise aspectos relacionados à qualificação das ocupações 
estudadas, agregam-se também questões referentes à eficácia das ações a serem 
empreendidas, uma vez observadas as macrogravidades. O método em estudo 
assinala uma síntese significativa de informações, clarificando tomadas de decisões 
relacionadas à governança territorial. 
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Ressalte-se que o IVS apresenta-se como variável significativamente útil, pois 
acaba por apontar, no território, para as áreas em que o Estado, provavelmente, 
logrou menor ou maior êxito na promoção da qualidade de vida no Distrito Federal. 
Permite o enfoque de ações em áreas socialmente vulneráveis.

O estudo de caso desenvolvido para validação da metodologia focalizou 
duas áreas de regularização, de interesse específico e de interesse social, tendo o 
resultado indicado uma priorização de atendimento na área de regularização de 
menor renda. Assim, além de, em síntese, o método instrumentalizar a priorização 
de intervenções em trechos do território do Distrito Federal, pela análise dos 
escores parciais, comunica-se rapidamente o quadro que levou à decisão tomada. 
De forma transparente e rápida, permite a avaliação de variáveis interdiscipli-
nares; viabiliza a implementação de ações em curto prazo, sem perder o foco na 
efetividade do que está sendo proposto e seu horizonte futuro. 

Nesse sentido, a comunicação intersetorial é facilitada, melhorando o diálogo 
entre gestores públicos. Demonstra-se como ferramenta auxiliar na implantação 
de um modelo de boa governança territorial, possibilitando o desenvolvimento de 
valores de performance, sem prejuízo dos valores de procedimento.

Cabe, contudo, observar que, dadas as especificidades da estrutura fundi-
ária do território do Distrito Federal, com percentuais significativos de terras 
públicas – União e Distrito Federal –, particulares e desapropriadas em comum, 
a dominialidade já se configura como categoria de escopo para o traçado de 
um índice de impacto territorial. Todavia, considerando a aplicação do método 
em outros municípios no país, a dimensão fundiária provavelmente não alcan-
çaria a mesma complexidade observada no Distrito Federal. Caberiam assim 
outras variáveis não observadas neste estudo, inclusive para aperfeiçoamento 
do método à realidade distrital. Análises sobre o mercado de terras vigente, 
o custo da propriedade, bem como o comprometimento da função social da 
propriedade seriam fortuitas.

Percebe-se também a possibilidade de utilização dos critérios ao longo 
de todo o território. Seu cruzamento com possíveis unidades de paisagem, 
decorrente da síntese da leitura dos sistemas naturais e antrópicos, poderia 
viabilizar manchas de maior ou menor risco de impacto territorial.
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