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5. ESTRUTURA URBANA

A estrutura urbana do DF pode ser
descrita por dois elementos: o padrão de
distribuição da população nas áreas urbanas e o
padrão de deslocamentos cotidianos da
população.

O padrão de distribuição da população
explicita a morfologia das localidades, no que se
refere à intensidade da ocupação do solo urbano
(segundo modelos mais ou menos compactos) e à
tipologia das edificações da área (casas isoladas,
casas geminadas, habitações coletivas, grandes
equipamentos, grandes superfícies comerciais,
entre outros).

O padrão de deslocamentos evidencia a
localização do trabalho e da moradia no território,
as principais infra-estruturas de conexão e as
distâncias percorridas diariamente pela população.

5.1 Padrão de distribuição da população

A visão do território do Distrito Federal
destaca o padrão extensivo de ocupação do solo
urbano. Embora as densidades líquidas sejam
altas em certas localidades do DF, inclusive no
Plano Piloto, quando computados os espaços
livres e sistema viário, as densidades brutas do DF
atingem valores baixos. Isto decorre da forma
como os elementos edificados se distribuem no
espaço urbano e da quantidade de espaços livres,
que determinam o grau de compacidade das

cidades, assim como o nível de otimização de
infra-estrutura. Estruturas mais compactas tendem
a gerar maiores concentrações de pessoas, fator
fundamental na viabilidade de um sistema de
transporte coletivo eficiente.

A área central do DF, que compreende
o Plano Piloto, o Cruzeiro, o Sudoeste-Octogonal
e a Candangolândia, abarcava, em 1991, 17,36%
da população do DF, mas, em 2006, a sua
participação se reduziu a 12,48%.

A área adjacente a Brasília, em um raio
de até 10 km do centro político-administrativo,
portanto, mais próxima do principal centro de
emprego, serviços e equipamentos, possui a
menor proporção de moradores do DF (2,58%)
como resultado da ocupação extensiva do solo
urbano. As localidades do Lago Sul, Lago Norte,
Park Way caracterizam-se pela predominância de
lotes com dimensão superior a 800m2.

Também adjacentes à área central, as
localidades de Candangolândia, Núcleo
Bandeirante, Guará e Riacho Fundo,
comparativamente às anteriores, apresentam um
padrão mais intensivo de uso do solo.

De forma oposta, Ceilândia e
Taguatinga são as cidades que possuem mais
habitantes no DF. Juntamente com Samambaia e
Águas Claras configuram a região com maior
número de moradores, congregando 36,66% da
população do DF, em 2006, que já chegou a
representar 44,97%, em 1991.

O padrão mais intensivo de ocupação
do solo urbano, com os lotes de menor dimensão
e com maior potencial construtivo (lotes entre
125m2 e 250m2), permite que nesta região se
concentre uma população três vezes maior do que
a da área central de Brasília, em uma mancha
urbana de dimensões equivalentes.

Planaltina é a quarta RA em número de
moradores no DF. Junto com Brazlândia,
Sobradinho e Sobradinho II abarca 18,27% da
população do DF. Já a região sul-sudoeste
concentra 16,13% da população, o equivalente a
124.933 habitantes.

A comparação do padrão de
distribuição da população nas regiões
mencionadas explicita que a tipologia de habitação
coletiva não necessariamente reflete maior
intensidade de utilização do solo urbano.

No Plano Piloto, onde predomina a
habitação coletiva, as grandes áreas destinadas a
espaços livres e ao sistema viário não definem,
entretanto, a ocupação do solo segundo um
modelo compacto.

Modelos tendendo à compacidade da
malha urbana estão mais presentes em
localidades com residências unifamiliares ou
edifícios de menor altura em lotes de menor
dimensão como Taguatinga, Ceilândia, Recanto
das Emas, Paranoá, São Sebastião, Planaltina e
Sobradinho. (vide Mapa 8)
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MAPA 8  -  TAMANHO DOS LOTES NO DF
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Os parcelamentos irregulares no Jardim Botânico,
em Vicente Pires e Arniqueira, em Sobradinho e
entorno de Planaltina reforçam o padrão de
ocupação horizontal do solo urbano, embora
sejam observados casos que seguem modelos
mais compactos e intensivos enquanto outros são
mais dispersos e extensivos, à maior dimensão
dos lotes. Esta variedade relaciona-se em grande
medida à renda da clientela a que se destinam tais
áreas residenciais.

Se nas cidades tradicionais, altas
densidades costumam ser observadas próximas
ao principal centro de emprego e serviços,
otimizando a utilização de terras de grande valor e
grande acessibilidade, no caso do DF, o perfil da
distribuição espacial da população contraria o
padrão clássico da maioria das cidades. Tal
realidade se expressa no Gradiente de Densidade
de População – GDP igual a 0,12%, encontrado
para o ano 2000. Isto significa dizer que a variação
percentual da densidade pela distância em relação
ao centro é negativa, indicando densidades mais
altas na periferia do que no centro.

Outro aspecto da estrutura urbana
refere-se à presença de obstáculos físicos que
impedem a articulação urbana, como infra-
estrutura de saneamento e de transporte (redes
adutoras, linhas de transmissão, a ferrovia, o
metrô, entre outros). Samambaia é o caso
exemplar de ruptura do tecido urbano exercida
pelas redes de energia elétrica que impossibilitam
a utilização de grande reserva de terras, além de
estabelecer importantes distâncias e vazios

urbanos que fragmentam a área urbana desta
localidade. Por outro lado, cabe ressaltar o grande
número de áreas institucionais de grandes
dimensões localizadas próximas à área central
que configuram outra importante reserva de terras.
(vide Figura 23)

5.2  Padrão de deslocamentos da população

Esse modelo de ocupação territorial,
disperso e de baixa densidade, orienta o padrão
de deslocamentos.

FIGURA 23  -  OBSTÁCULOS FÍSICOS
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A Região Brasília concentra quase
metade dos locais de trabalho tanto principal como
secundário (44,80% e 47,42% respectivamente),
sendo que na área central, onde estão localizados
os Ministérios, Câmara Federal, Senado Federal e
outros Órgãos Federais estão alocados cerca de
50.000 postos de trabalho.

Os municípios limítrofes ao DF como
Planaltina de Goiás, Águas Lindas, Santo Antônio
do Descoberto, Valparaíso, Novo Gama, Cidade
Ocidental e Padre Bernardo apresentam elevada
dependência da rede de serviços e empregos
ofertados pelo DF. Estima-se que mais de 30% da
população ocupada do entorno trabalha em
Brasília. Essa realidade gera uma demanda
significativa por deslocamentos diários.

A estrutura monocêntrica do DF implica
grandes distâncias da moradia com relação ao
local de trabalho. Bertaud (2001) estabeleceu um
índice de medição desta relação,
independentemente da área e da densidade da
cidade, permitindo que Brasília fosse comparada
com outras 15 cidades. O DF e seus municípios
limítrofes (isto é a área metropolitana de Brasília)
foi a que alcançou piores resultados,
demonstrando que grandes distâncias devem ser
percorridas diariamente pela população,
aumentando o custo operacional da cidade,
crescendo o uso de energia para o transporte e
aumentando o percentual da renda e do tempo
livres da população alocados nos deslocamentos.

Observa-se, assim, que o padrão de
distribuição da população nas áreas urbanas e o
padrão de deslocamentos cotidianos da população
determinam, como característica do Distrito
Federal, o alto consumo de terras urbanas.

FIGURA 24 – MOBILIDADE DIÁRIA
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5.3  A urbanização pós 97

Após 1997, algumas tendências no
padrão de urbanização do Distrito Federal tornam-
se mais consistentes. Por um lado, o processo de
dispersão da residência, iniciado em meados dos
anos 1980 e intensificado nos anos 1990,
consolida-se, configurando o principal desafio da
revisão do PDOT.

O panorama da dispersão, motivado
principalmente pelo aumento do número de
“condomínios” foi considerado pelo PDOT de
1997, que buscou traçar diretrizes de
recentralização (mediante o aproveitamento das
áreas urbanas existentes e procurando controlar o
crescimento extensivo). A dispersão no Distrito
Federal produz impactos negativos sobre o
território, como o aumento das distâncias a serem
percorridas no território, o incremento do
transporte privado e o colapso das infra-estruturas
viárias existentes, provocando a necessidade
contínua e crescente de ampliação da rede viária.
A característica da dispersão, por oposição à
concentração, inviabiliza, na maioria das vezes, a
implantação de sistemas de transporte coletivo,
assim como requer um custo mais alto na
implantação de infra-estruturas de saneamento,
coleta de resíduos e oferta de serviços públicos.
Além disso, ressalta-se que o crescimento urbano
disperso promove o rápido esgotamento das áreas
adequadas à ocupação urbana e pressiona áreas
de maior fragilidade ambiental.

O crescimento urbano nos municípios
limítrofes do DF consolida a tendência de

descentralização da população em direção ao
entorno do Distrito Federal, em busca de terras
mais baratas e com titularidade, desprovidas,
porém, de infra-estrutura. O crescimento do
entorno suplanta, em intensidade, o crescimento
das áreas centrais. O crescimento do entorno, em
apenas 6 anos, 2000-2006, obteve uma expansão
de 28,90%.

Finalmente, observa-se o progressivo
abandono da área central do DF, como resultado
da mobilidade interna da população, isto é, da
mudança de residência dos indivíduos/famílias no
interior da cidade, fato que se contrapõe com a
grande pressão sobre a área tombada, em termos
de tráfego e serviços, como resultado da
concentração de empregos na região do Plano
Piloto.

A área central, compreendendo Brasília,
Cruzeiro, Sudoeste, Lago Norte e Lago Sul,
destaca-se como a que mais expulsa população,
apresentando uma troca liquida negativa de
aproximadamente -41.226 pessoas (Pesquisa

Domiciliar de Transporte, CODEPLAN, 2000). Na
área que compreende Taguatinga, Sobradinho,
Guará, Núcleo Bandeirante e Candangolândia,
constata-se relativo equilíbrio em suas trocas
migratórias. Em contrapartida, a região que
abrange Gama, Brazlândia, Planaltina, Ceilândia,
Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto
das Emas e Riacho Fundo I e II, apresentou troca
líquida de 36.880 pessoas.

Assim, a consolidação destas
urbanizações residenciais dispersas e o
crescimento urbano das cidades limítrofes ao DF
propiciou que o DF e entorno se configurassem
como cidade difusa (INDOVINA, 1990), um espaço
de dinâmicas territoriais onde se observam novos
elementos não considerados até 1997. A cidade
difusa privilegia lógicas de fluxo, no lugar da
tradicional importância das relações de
proximidade entre os espaços. Com isso, nesta
Área Metropolitana em formação não se percebem
perímetros urbanos claros, mas uma mancha de
urbanização contínua, com maior ou menor
intensidade de uso.

TABELA 9 - IMIGRANTES, EMIGRANTES E TROCAS LÍQUIDAS DO MOVIMENTO INTRA-URBA NO
- DISTRITO FEDERAL – 1996/2000
Unidades Territoriais Imigrantes Emigrantes Trocas Líquida

Área Central 21.279 62.505 -41.226

Área Adjacente 56.115 51.769 4.346

Área Periférica 74.320 37.440 36.880
Fonte: Codeplan – Pesquisa Origem-Destino Domiciliar - 2000
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Para ordenar a leitura dos processos de
urbanização identificados a partir de 1997, foram
estabelecidas as seguintes categorias por: (a)
consolidação, (b) adensamento, (c) expansão, por
(d) dispersão ou (e) polarização. (Mapa 9)

a) Consolidação

Constitui o processo de ocupação de
espaços urbanos com destinação prévia, em geral,
cumprindo os projetos urbanísticos registrados em
cartório. Se for considerado que foram criados
novos núcleos urbanos no DF até a década de 90,
é natural que muitas áreas, nos últimos 15 anos,
ainda continuem em fase de consolidação.

Desde 1997 foram consolidadas as
áreas do Setor de Administração Federal Sul –
SAFS, no Plano Piloto e as quadras SQSW 300,
SQSW 305, CLSW 300A, CLSW 300B do Setor
Sudoeste, além de diferentes áreas de Águas
Claras.

b) Adensamento

O reaproveitamento dos espaços
degradados e obsoletos, de modo a otimizar o uso
das infra-estruturas existentes, gerando maiores
densidades, caracteriza o adensamento. Nesta
forma de crescimento não há alteração do
perímetro urbano.

O adensamento ocorreu principalmente
em Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas e
Santa Maria, coincidindo com as diretrizes do
PDOT/1997 que estimulava a indução da
ocupação das áreas ociosas. Constituem

exemplos o Projeto Becos QNO
1,3,4,5,6,7,9,11,13,15 ou o Centro Urbano
Samambaia.

c) Expansão

A criação de novas áreas urbanas
contíguas aos núcleos urbanos configura um
processo de expansão, em que se prolongam as
infra-estruturas existentes, aumentando o
perímetro urbano. Trata-se de um crescimento nas
bordas da cidade.

Observa-se a presença desse processo
de urbanização em casos como o Setor de
Oficinas – Brazlândia, a Expansão Setor M Norte,
ou o Setor de Oficinas do Lago Norte.

Grande parte da expansão urbana
observada remete à criação de novas áreas
residenciais, como o Riacho Fundo II, a QE 42/44
do SRIA II, a Área de Expansão Guará II ou o
Setor Habitacional Boa Vista.

d) Dispersão

O parcelamento de glebas rurais, de
propriedade pública ou privada, relativamente
desconectadas dos núcleos urbanos consolidados,
em unidades de menor dimensão, caracteriza o
crescimento por dispersão. Materializada nos
denominados “condomínios”, a dispersão
representa a principal forma de crescimento da
mancha urbana do Distrito Federal nos últimos 10
anos.

É o caso dos Setores Grande Colorado,
Boa Vista, Região dos Lagos, São Bartolomeu,
Jardim Botânico, Nacional, Orixá e Tororó.

e) Polarização

Trata-se de um processo de
urbanização derivado do cenário de dispersão
territorial. A intensa mobilidade nos deslocamentos
casa-trabalho torna o sistema rodoviário um
elemento de grande visibilidade e extremamente
acessível para certas atividades, como os centros
comerciais. Por outro lado, a dispersão da
residência gera um novo mercado de consumo
que tem de se deslocar até o núcleo urbano mais
próximo para comprar bens cotidianos. Neste
contexto, novas atividades comerciais passam a
associar-se àquelas típicas das estradas, como
postos de abastecimento de combustíveis, criando
grandes centros comerciais ao longo das
principais vias de acesso ou na confluência de
urbanizações dispersas.

Além disso, áreas produtivas, sedes
empresariais, campi universitários acabaram
buscando terrenos de grandes dimensões e menor
valor em pontos estratégicos do território onde
podem se beneficiar da ampla acessibilidade
garantida pela rede rodoviária em permanente
ampliação.
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MAPA 9  -  CRESCIMENTO URBANO DO DF - 1997-2003
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Percebe-se que no DF as polaridades emergentes
tendem a se localizar:

• ao longo da via EPIA: além de conectar o
quadrante norte e o quadrante sul, a EPIA é
também o principal ponto de confluência das
demais vias de conexão com o quadrante
sudoeste (EPCL, EPTG e EPNB). As principais
polaridades estão concentradas nos trechos
mais próximos à EPCL, EPGU e EPNB.
Observam-se, também, polaridades
relacionadas com a dispersão da residência, no
entroncamento do Balão do Colorado, próximo
ao Taquari e nas proximidades com os
condomínios de Sobradinho (Colorado e Boa
Vista). Constituem exemplos o conjunto de
centros comerciais próximos ao Parkshopping e
Carrefour Sul – Freepark, CTIS, Casapark; a
Feira dos Importados, o Makro e a CEASA.

• ao longo da EPTG: de acordo com a
Pesquisa Domiciliar de Transporte
(CODEPLAN, 2000), o ponto de confluência
entre a EPIA e a EPTG registra-se o maior
volume de veículos. Esta via estabelece a
conexão com Águas Claras, Taguatinga e
Ceilândia, e, em sua extensão manifesta-se a
dispersão da residência na área de Vicente
Pires, Colônia Agrícola Samambaia e
Arniqueira. Como conseqüência observa-se ao
longo da EPTG o surgimento de atividades de
suporte a estas áreas residenciais, como um
agrupamento comercial em torno da
churrascaria Buffalo Bio, com faculdades e um
pólo verde, um novo supermercado e bares.

• Ao longo da EPNB: nesta via de conexão
com Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo,
Samambaia, Recanto, observam-se áreas
produtivas que se estabelecem em sua
extensão, como a ADE Placa das Mercedes, o
Setor Bernardo Sayão e a ADE de Águas
Claras.

5.4 Patrimônio Ambiental Urbano

As dinâmicas da urbanização nestes
últimos anos não impediram a manutenção de
diferentes elementos que compõem o patrimônio
cultural do Distrito Federal. As pressões sobre o
conjunto urbano tombado, a degradação do
patrimônio vernáculo e dos testemunhos da
história da construção de Brasília são, contudo,
problemas a serem enfrentados para garantir a
preservação destes espaços.

Patrimônio vernáculo urbano

As áreas antigas dos assentamentos
urbanos preexistentes à construção de Brasília –
Planaltina e Brazlândia – compõem o patrimônio
vernáculo urbano.

Em Brazlândia, a maioria das
edificações representativas desapareceu, ao
contrário de Planaltina, cujo Setor Tradicional
ainda reúne significativo acervo cultural, com
arquitetura característica do vernáculo goiano.
Contudo, os centros de ambas as cidades ainda
guardam características do parcelamento urbano

próprio dos assentamentos tradicionais do Centro-
Oeste brasileiro, dos séculos XVIII e XIX.

Testemunhos da construção de Brasília –
Edifícios e acampamentos pioneiros

Implantados como apoio à construção
de Brasília, transformaram-se em realidades
sociais que influenciaram na conformação da
ocupação do território, sendo que suas edificações
em madeira apresentam elementos característicos
da arquitetura moderna.

A Vila Planalto é o único destes
acampamentos que conserva remanescentes de
edificações representativas, bem como grande
parte do seu traçado urbano original. Considerada
um dos principais testemunhos da época da
construção de Brasília, foi tombada pelo Governo
do Distrito Federal pelo Decreto nº 11079, de
21.04.88.

A Candangolândia reúne poucas
edificações remanescentes do primeiro
acampamento da NOVACAP, um conjunto de
residências características da fase pioneira e a
Igreja São José Operário.

A Vila Metropolitana tem preservadas,
do acampamento original, a sua praça central
onde se localizam as edificações da escola,
tombada como patrimônio histórico pelo Governo
do Distrito Federal, e a Igreja Nossa Senhora
Aparecida, a primeira em madeira de Brasília.
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O conjunto do Hospital Juscelino
Kubitschek de Oliveira, que sediou o primeiro
hospital da cidade, foi tombado pelo Governo do
Distrito Federal, quando foi realizado o processo
de restauração de suas edificações. Localizado
próximo ao Núcleo Bandeirante abriga o Museu
Vivo da Memória Candanga.

A Vila Paranoá foi removida para um
local próximo ao acampamento original. A área do
antigo acampamento foi transformada em Parque
Vivencial. A última edificação remanescente foi a
Igreja São Geraldo, tombada como patrimônio
histórico pelo Governo do Distrito Federal, que
recentemente desabou por falta de conservação.

Conjunto urbanístico e paisagístico do Plano
Piloto de Brasília

Os preceitos do movimento
moderno da arquitetura estão materializados
no conjunto urbano do Plano Piloto,
consolidado como um dos mais importantes
acervos da arquitetura e do urbanismo do
século XX.

A primeira medida tomada para sua
preservação foi a Lei nº 3751, de 13.04.60, que
dispunha da organização administrativa da nova
capital e estabelecia no seu artigo 38 que qualquer
alteração no conjunto urbano de Brasília deveria
ser submetida ao Congresso Nacional.

O reconhecimento pela UNESCO, com
a sua inscrição na Lista do Patrimônio Mundial,

exigiu a adoção de novos instrumentos jurídicos
que definissem as diretrizes gerais de preservação
da cidade. O Decreto nº 10829, de 14.10.87, do
Governo do Distrito Federal e, posteriormente, o
tombamento federal, regulamentado através da
Portaria nº 314, de 08.10.92, respaldaram o
compromisso internacional assumido pelo governo
brasileiro.

A legislação vigente reporta-se aos
conceitos básicos contidos no Relatório do Plano
Piloto de Lúcio Costa e no documento Brasília
Revisitada, também de autoria do urbanista. O
caráter diferenciador de que se reveste o
tombamento de Brasília é a preservação das
quatro escalas estruturadoras da concepção
urbanística da cidade: monumental, residencial,
gregária e bucólica. No entanto, esta legislação
apresenta aspectos problemáticos, pois submete
aos mesmos critérios de preservação uma área de
aproximadamente 112,25 km2, composta por
setores e núcleos urbanos extremamente
diferenciados (Reis, Barroso, Ribeiro, 1995). Na
área tombada estão mantidas as normas de
ocupação vigentes na data do tombamento e,
ainda, são consideradas non aedificandi todas as
áreas livres públicas não parceladas.

6. HABITAÇÃO

Os problemas da habitação no Distrito
Federal não diferem substancialmente daqueles
encontrados em outras cidades grandes e médias

do Brasil. Alguns desses problemas, como o preço
da moradia, a distância dos locais de residência
em relação às áreas que concentram atividades
de trabalho, educação e lazer ou a condição
inadequada dos domicílios, por falta de cômodos e
uso de material construtivo precário, são tão ou
mais intensos do que em outras partes do país.

Para o período de 2000 a 2010, a
política habitacional se desenvolve a partir das
seguintes perspectivas:

1) demograficamente, observa-se um declínio da
taxa de crescimento (TCA), que se encontra em
2,57%, em 2006, e deve passar para 2,34%, em
2010, mais apoiada no crescimento vegetativo e
no envelhecimento da população do DF do que na
migração. Apesar disso, projeções feitas pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente (SEDUMA) indicam que o Distrito
Federal ainda terá um acréscimo de mais 529.611
moradores nessa década;

2) até 2010 são necessárias 187.185 moradias
para suprir a provável demanda por imóvel das
famílias do DF, de acordo com as estimativas do
trabalho Estudo da Demanda Habitacional no
Distrito Federal (SEDUH, 2005);

3) na configuração espacial do DF, bastante
modificada pelas ações públicas e privadas,
formais ou informais, referentes à habitação,
encetou-se um progressivo alastramento da
mancha urbana, acentuando-se a dualidade
centro-periferia;



Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - Documento Técnico – Versão Final – Novembro / 2007 73

4) a área central do DF praticamente esgotou a
sua capacidade de assimilar novos moradores,
restando apenas um novo setor a ser ocupado, o
Noroeste. Nas áreas mais próximas ao centro e
até na periferia, coloca-se a exigência da política
habitacional de preencher os vazios urbanos e
aumentar a densidade de população, uma vez que
o DF apresenta muitas limitações ambientais e a
estabilização demográfica ainda demorará duas
décadas para ser atingida;

5) a temática ecológica tornou-se mais aguda, pois
43% do território do DF possui restrições à
ocupação urbana, devido ao grande número de
Unidades de Conservação;

6) com 533.578 habitantes vivendo em
parcelamentos urbanos informais, em 2006, ou
seja, 22,39% da população do DF, a urgência da
regularização fundiária para a política habitacional
coloca-se pela premência em solucionar
problemas ambientais e normativos que tendem a
se agravar.

6.1 Demanda Habitacional 2005-2010

Em termos conceituais e
metodológicos, o Estudo da Demanda
Habitacional no Distrito Federal (EDH-DF) define
que a demanda habitacional representa a
disposição ou capacidade de diferentes grupos na
sociedade de adquirir um imóvel, mencionando
que os problemas habitacionais não podem ser
percebidos somente pela existência de favelas e
invasões que, no DF, correspondem a um

percentual reduzido em comparação com outras
capitais.

A questão habitacional seria mais
abrangente, porque envolve a produção e o
consumo de moradias no contexto do mercado
imobiliário, das variadas necessidades
habitacionais de todos os grupos de família e
renda e da importância que a indústria da
construção civil adquire para a economia do
Distrito Federal.

A demanda habitacional pode ser
aumentada ou reduzida conforme vários fatores:
1) o preço da habitação; 2) o preço dos bens
substitutos; 3) a renda dos compradores; 4) as
características das habitações; 5) a preferência
dos compradores; 6) o crescimento populacional
perfil demográfico; 7) facilidades de acesso ao
crédito; 8) os juros dos financiamentos; 9) o preço
dos bens relacionados à habitação; 10)

expectativas dos consumidores quanto ao
aumento de preços; 11) o preço do solo; 12) o
valor do aluguel e 13) programas públicos
governamentais.

Diante da impossibilidade de juntar
todos esses fatores que influenciam a demanda
habitacional, o EDH-DF implementa uma
generalização ao defender que o estoque de
moradias existente coincide com a demanda
habitacional, ainda que seja atendida
precariamente. Isso se justifica pelo pressuposto
assumido no estudo de que todas as famílias e
indivíduos são obrigados a morar em algum lugar
para que possam satisfazer suas necessidades de
proteção, relacionamento, alimentação, descanso
etc.

Assim, pelo método adotado, é possível
prever qual será, no futuro, a quantidade de
domicílios que irá comportar o acréscimo de

TABELA 10 – DEMANDA HABITACIONAL RESULTANTE DA EXPANSÃO DEMOGRÁFICA NO
DISTRITO FEDERAL PARA O PERÍODO 1960/1970 – 1970/1980 – 1980/1991 – 1991/2000 –
2000/2010

Período Acréscimo de População Demanda por Habitações
1960 / 1970 397.328 92.187
1970 / 1980 639.443 156.726
1980 / 1991 424.159 112.509
1991 / 2000 442.075 130.022
2000 / 2010 529.611 187.185

Fonte: Macro Análise do Setor Informal da Habitação (Brandão, 2003).
  Estudo da Demanda Habitacional (SEDUH, 2005). Estimativas IBGE 2005.
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famílias. Isto é exemplificado no EDH-DF da
seguinte maneira: 1) realiza-se uma projeção da
população por Regiões Administrativas do DF, por
sexo e grupos etários, com base nos Censos de
1991 e 2000; 2) é encontrado o número de
famílias para o período de 2005 e 2010; 3) a partir
desse número provável, descobre-se o estoque de
domicílios, composto por todos os tipos de
habitação (domicílios improvisados, permanentes
próprios, alugados, apartamentos, de famílias
conviventes etc.).

No EDH-DF, os resultados obtidos para
o estoque de domicílios contabilizarão 737.600
residências para o DF, em 2010, um aumento de
34% se comparado ao estoque existente em 2000
(550.414).

A demanda habitacional, por sua vez,
corresponde à diferença do estoque de habitações
entre os períodos de tempo. Devem ter sido
acrescentadas 90.304 moradias, de 2000 a 2005,
para atender ao crescimento populacional
estimado para esse período. Entre 2005 e 2010,
com base nas projeções populacionais efetuadas,
96.882 domicílios deverão ser acrescidos. Desse
modo, a demanda habitacional representa a
quantidade a mais de domicílios que existirá em
relação ao ano 2000, abarcando tanto as moradias
novas que precisam ser construídas pelo mercado
imobiliário, quanto as que reclamam por reforma.

Em outra etapa, os domicílios são
desagregados por faixas de renda e por RAs,
revelando quais grupos sociais e localidades
demandam moradia. Ao contemplar o fluxo de

demanda de todos os grupos e estratos sociais, o
EDH-DF oferece também a vantagem de poder
dividir a demanda habitacional de duas formas: 1)
a demanda habitacional subsidiável para as
famílias com renda de até 3 salários-mínimos, que
precisam contar com programas habitacionais do

governo e; 2) a demanda habitacional não-
subsidiável, cujas famílias teriam que procurar, no
mercado, os seus interesses.

Agrupados, os grupos entre 5 e 20
salários-mínimos são os maiores demandantes por
imóvel, representando 40,19% das necessidades

TABELA 11 - PROJEÇÃO DO ESTOQUE DE DOMICÍLIOS E DEMANDA HABITACIONAL PARA
O DISTRITO FEDERAL – 2005 / 2010

Estoque de
Domicílios 2000 (a) 2005 (b) 2010 (c)

Demanda
Habitacional

2000/2005
(b) - (a)

Demanda
Habitacional

2005/2010
(c) - (b)

Demanda
Habitacional

2000/2010
(c) - (a)

Domicílios
Permanentes 547.464 637.267 733.627 89.803 96.360 186.163

Domicílios
Improvisados 2.950 3.452 3.974 502 522 1.024

Total
Domicílios
DF

550.414 640.718
737.600 90.304 96.882 187.186

Fonte:  Censo Demográfico 2000, IBGE.
Projeções 2005/2010 - Estudo da Demanda Habitacional no Distrito Federal, SEDUH (2005).
Obs: domicílios permanentes respondem pelos imóveis construídos exclusivamente para servir de moradia e domicílios

improvisados, em que a habitação se encontra em uma unidade não-residencial (loja, fábrica, terreno invadido) sem
dependências próprias à moradia e, geralmente, representadas por barracos, prédios em construção, abrigos sob viadutos.

TABELA 12 - PROJEÇÃO DO ESTOQUE DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
SEGUNDO O TIPO DE IMÓVEL PARA O DISTRITO FEDERAL - 2005 / 2010

Tipo de Domicílio
Permanente

2000 2005 2010

Casas 406.102 472.711 544.189
Apartamentos 115.973 135.017 155.433
Cômodos 25.388 29.538 34.004
Total Domicílios DF 547.464 637.267 733.627Fonte: Censo Demográfico 2000, IBGE.

Projeções 2005/2010 - Estudo da Demanda Habitacional no Distrito Federal, SEDUH (2005).
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de moradias, em 2005, e 37,60%, em 2010. A
classe alta, com mais de 20 salários-mínimos, fica
com 21,94% da demanda, em 2005, e 20,53%, em
2010. De maneira geral, ao longo desse período
que vai de 2000 a 2010, o grupo com renda de até
3 salários é, isoladamente, o grupo que mais
demanda por moradia no DF (27,68%), seguido
pela faixa de 5 a 10 salários-mínimos (21,62%) e
pela classe alta com mais de 20 salários-mínimos
de renda (21,21%).

A análise da demanda habitacional, por
Regiões Administrativas, destaca que Planaltina,
Sobradinho, Recanto das Emas e São Sebastião
são as localidades com maior premência por
novas moradias para o período entre 2005 e 2010.

No grupo com até 3 salários-mínimos,
essas quatro RAs acumulam 66,45% da demanda
do Distrito Federal.

Nos grupos seguintes, de 3 a 5 salários-
mínimos e de 5 a 10 salários-mínimos, essas
quatro RAs mantêm os maiores percentuais,
sendo de 55,65% e 45,27%, respectivamente.
Somente nas faixas de renda mais altas é que
aparecem outras RAs nas primeiras posições. No
grupo de 10 a 20 salários-mínimos, Sobradinho e
Planaltina ainda permanecem entre as cinco
localidades com maior demanda, mas também se
incluem Taguatinga, Cruzeiro e Guará.

No grupo de renda mais alta, com mais
de 20 salários mínimos, o Cruzeiro é a RA que
mais exige habitações para esse segmento,
ficando com 14,49%. Sobradinho, que foi

ressaltada nos grupos anteriores, também se
conserva entre as primeiras RAs desse segmento
de renda com 13,28%, do DF. Das cinco principais
RAs no grupo de mais de 20 SM, encontram-se
ainda Taguatinga, Guará e Brasília.

Em uma avaliação do conjunto das
RAs, Sobradinho tem a maior demanda
habitacional do DF (13,94%), seguida por
Planaltina (12,36%), Recanto das Emas (9,85%),
São Sebastião (8,91%) e Taguatinga (7,82%).
Esses percentuais foram calculados a partir da
diferença entre o total de domicílios projetados

para 2005 para o DF e RAs (Tabela 14) e a
quantidade de domicílios para 2010 (Tabela 16),
sendo sintetizados na Tabela 17, isto é: Tabela 16
- (menos) Tabela 15 = Tabela 17 (demanda
habitacional).

TABELA 13 - PROJEÇÃO DO ESTOQUE DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
SEGUNDO A CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO PARA O DISTRITO FEDERAL - 2005 / 2010

Condição de Ocupação dos
Domicílios Permanentes 2000 2005 2010

Próprio Pago 269.973 314.269 361.789
Próprio Pagando 60.909 70.925 81.650
Alugado 125.549 146.149 168.248
Cedido Empregador 23.551 27.382 31.522
Cedido 54.228 63.094 72.634
Outra Condição 13.250 15.447 17.783
Total Domicílios DF 547.464 637.267 733.627
Fonte: Censo Demográfico 2000, IBGE.

Projeções 2005/2010 - Estudo da Demanda Habitacional no Distrito Federal,
SEDUH (2005).
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TABELA 14 - DEMANDA HABITACIONAL POR GRUPOS DE RENDA NO DISTRITO FEDERAL - 2005 / 2010

Domicílios Permanentes e Improvisados por Ano
Demanda

Habitacional 2000 /
2005

Demanda
Habitacional 2005 /

2010
Demanda Habitacional 2000 /

2010
Grupos de Renda Domiciliar por

Salário Mínimo 2000 2005 2010

Abs. % Abs. % Abs. %
Até 3 SM 145.860 171.713 197.677 25.853 28,63 25.964 26,8 51.817 27,68
De 3 a 5 SM 81.957 96.521 111.115 14.564 16,13 14.594 15,06 29.158 15,58
De 5 a 10 SM 113.881 134.084 154.359 20.203 22,37 20.275 20,93 40.478 21,62
De 10 a 20 SM 90.763 106.852 123.009 16.089 17,82 16.157 16,68 32.246 17,23
Mais de 20 SM 111.734 131.548 151.440 19.814 21,94 19.892 20,53 39.706 21,21
Total DF 550.414 640.718 737.600 90.304 100,00 96.882 100,00 187.186 100,00

Fonte: Censo Demográfico 2000, IBGE.
            Projeções 2005/2010 - Estudo da Demanda Habitacional no Distrito Federal, SEDUH (2005).
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TABELA 15 - DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES E IMPROVISADOS POR CLASSES DE RENDA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS E DF - 2005

Domicílios por Classes de Renda Domiciliar (Salários Mínimos)

Região Administrativa

até 3 SM % 3 a 5 SM % 5 a 10 SM % 10 a 20
SM % Mais de

20 SM % TOTAL %

 RA I - Brasília 3.420 1,99 2.441 2,53 7.073 5,28 14.161 13,25 43.324 32,93 70.419 10,99

 RA II - Gama 9.974 5,81 6.077 6,30 9.153 6,83 7.422 6,95 3.885 2,95 36.511 5,70

 RA III - Taguatinga 12.232 7,12 9.217 9,55 17.501 13,05 19.190 17,96 18.649 14,18 76.790 11,98

 RA IV - Brazlândia 6.359 3,70 2.688 2,78 2.580 1,92 1.506 1,41 731 0,56 13.864 2,16

 RA V - Sobradinho 10.849 6,32 5.931 6,14 8.572 6,39 8.375 7,84 8.197 6,23 41.924 6,54

 RA VI - Planaltina 18.141 10,56 7.491 7,76 8.160 6,09 3.894 3,64 1.729 1,31 39.416 6,15

 RA VII - Paranoá 11.247 6,55 4.754 4,93 3.994 2,98 1.739 1,63 985 0,75 22.718 3,55

 RA VIII - Núcleo Bandeirante 2.307 1,34 1.502 1,56 2.853 2,13 3.160 2,96 4.878 3,71 14.701 2,29

 RA IX - Ceilândia 29.960 17,45 19.880 20,60 27.811 20,74 14.382 13,46 4.139 3,15 96.171 15,01

 RA X - Guará 5.601 3,26 2.939 3,04 6.409 4,78 9.714 9,09 11.975 9,10 36.638 5,72

 RA XI - Cruzeiro 907 0,53 858 0,89 3.567 2,66 8.267 7,74 17.407 13,23 31.006 4,84

 RA XII - Samambaia 18.459 10,75 10.753 11,14 11.311 8,44 4.722 4,42 1.362 1,04 46.607 7,27

 RA XIII - Santa Maria 10.782 6,28 6.082 6,30 6.402 4,77 2.744 2,57 1.003 0,76 27.013 4,22

 RA XIV - São Sebastião 7.979 4,65 4.040 4,19 4.525 3,37 1.494 1,40 1.758 1,34 19.796 3,09

 RA XV - Recanto das Emas 15.315 8,92 6.979 7,23 6.312 4,71 1.679 1,57 392 0,30 30.677 4,79

 RA XVI - Lago Sul 301 0,18 122 0,13 362 0,27 704 0,66 7.315 5,56 8.804 1,37

 RA XVII - Riacho Fundo 4.481 2,61 2.602 2,70 3.855 2,88 2.112 1,98 1.174 0,89 14.224 2,22

 RA XVIII - Lago Norte 1.578 0,92 500 0,52 623 0,46 540 0,51 5.794 4,40 9.035 1,41

 RA XIX - Candangolândia 901 0,52 600 0,62 1.314 0,98 1.026 0,96 432 0,33 4.273 0,67

 Distrito Federal 171.713 100,00 96.521 100,00 134.084 100,00 106.852 100,00 131.548 100,00 640.718 100,00
Fonte: Projeções 2005/2010 - Estudo da Demanda Habitacional no Distrito Federal, SEDUH (2005).
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TABELA 16 - DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES E IMPROVISADOS POR CLASSES DE RENDA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS E DF - 2010

  Domicílios por Classes de Renda Domiciliar (Salários Mínimos)
Região Administrativa

até 3 SM % 3 a 5 SM % 5 a 10 SM % 10 a 20
SM % Mais de

20 SM % TOTAL %

 RA I - Brasília 3.544 1,79 2.529 2,28 7.328 4,75 14.672 11,93 44.888 29,64 72.961 9,89

 RA II - Gama 10.976 5,55 6.687 6,02 10.072 6,53 8.167 6,64 4.275 2,82 40.176 5,45

 RA III - Taguatinga 13.439 6,80 10.126 9,11 19.229 12,46 21.085 17,14 20.491 13,53 84.370 11,44

 RA IV - Brazlândia 7.082 3,58 2.994 2,69 2.873 1,86 1.677 1,36 815 0,54 15.440 2,09

 RA V - Sobradinho 14.345 7,26 7.843 7,06 11.335 7,34 11.073 9,00 10.839 7,16 55.434 7,52

 RA VI - Planaltina 23.655 11,97 9.768 8,79 10.640 6,89 5.077 4,13 2.255 1,49 51.394 6,97

 RA VII - Paranoá 13.142 6,65 5.555 5,00 4.667 3,02 2.032 1,65 1.151 0,76 26.546 3,60

 RA VIII - Núcleo Bandeirante 2.704 1,37 1.761 1,58 3.343 2,17 3.704 3,01 5.717 3,78 17.229 2,34

 RA IX - Ceilândia 31.486 15,93 20.892 18,80 29.227 18,93 15.115 12,29 4.349 2,87 101.068 13,70

 RA X - Guará 6.366 3,22 3.340 3,01 7.284 4,72 11.040 8,97 13.610 8,99 41.640 5,65

 RA XI - Cruzeiro 1.058 0,54 1.000 0,90 4.158 2,69 9.636 7,83 20.289 13,40 36.140 4,90

 RA XII - Samambaia 20.278 10,26 11.812 10,63 12.426 8,05 5.187 4,22 1.497 0,99 51.200 6,94

 RA XIII - Santa Maria 12.651 6,40 7.136 6,42 7.512 4,87 3.220 2,62 1.177 0,78 31.696 4,30

 RA XIV - São Sebastião 11.458 5,80 5.802 5,22 6.497 4,21 2.145 1,74 2.525 1,67 28.427 3,85

 RA XV - Recanto das Emas 20.079 10,16 9.150 8,23 8.276 5,36 2.201 1,79 514 0,34 40.220 5,45

 RA XVI - Lago Sul 306 0,15 124 0,11 368 0,24 717 0,58 7.450 4,92 8.966 1,22

 RA XVII - Riacho Fundo 5.943 3,01 3.450 3,10 5.113 3,31 2.801 2,28 1.557 1,03 18.865 2,56

 RA XVIII - Lago Norte 1.791 0,91 568 0,51 707 0,46 613 0,50 6.576 4,34 10.255 1,39

 RA XIX - Candangolândia 1.027 0,52 684 0,62 1.497 0,97 1.169 0,95 492 0,32 4.869 0,66

 Distrito Federal 197.677 100,00 111.115 100,00 154.359 100,00 123.009 100,00 151.440 100,00 737.600 100,00
Fonte: Projeções 2005/2010 - Estudo da Demanda Habitacional no Distrito Federal, SEDUH (2005).
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TABELA 17 - DEMANDA HABITACIONAL DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES E IMPROVISADOS POR CLASSES DE RENDA
DOMICILIAR NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS E DISTRITO FEDERAL - 2010

Demanda Habitacional por Classes de Renda Domiciliar (Salários Mínimos)
  Região Administrativa

até 3 SM % 3 a 5 SM % 5 a 10
SM % 10 a 20

SM % Mais de
20 SM % TOTAL %

 RA I - Brasília 124 0,48 88 0,60 255 1,26 511 3,16 1.564 7,86 2.542 2,62

 RA II - Gama 1.002 3,86 610 4,18 919 4,53 745 4,61 390 1,96 3.665 3,78

 RA III - Taguatinga 1.207 4,65 909 6,23 1.728 8,52 1.895 11,73 1.842 9,26 7.580 7,82

 RA IV - Brazlândia 723 2,78 306 2,10 293 1,45 171 1,06 84 0,42 1.576 1,63

 RA V - Sobradinho 3.496 13,46 1.912 13,10 2.763 13,63 2.698 16,70 2.642 13,28 13.510 13,94

 RA VI - Planaltina 5.514 21,24 2.277 15,60 2.480 12,23 1.183 7,32 526 2,64 11.978 12,36

 RA VII - Paranoá 1.895 7,30 801 5,49 673 3,32 293 1,81 166 0,83 3.828 3,95

 RA VIII - Núcleo Bandeirante 397 1,53 259 1,77 490 2,42 544 3,37 839 4,22 2.528 2,61

 RA IX - Ceilândia 1.526 5,88 1.012 6,93 1.416 6,98 733 4,54 210 1,06 4.897 5,05

 RA X - Guará 765 2,95 401 2,75 875 4,32 1.326 8,21 1.635 8,22 5.002 5,16

 RA XI - Cruzeiro 151 0,58 142 0,97 591 2,91 1.369 8,47 2.882 14,49 5.134 5,30

 RA XII - Samambaia 1.819 7,01 1.059 7,26 1.115 5,50 465 2,88 135 0,68 4.593 4,74

 RA XIII - Santa Maria 1.869 7,20 1.054 7,22 1.110 5,47 476 2,95 174 0,87 4.683 4,83

 RA XIV - São Sebastião 3.479 13,40 1.762 12,07 1.972 9,73 651 4,03 767 3,86 8.631 8,91

 RA XV - Recanto das Emas 4.764 18,35 2.171 14,88 1.964 9,69 522 3,23 122 0,61 9.543 9,85

 RA XVI - Lago Sul 5 0,02 2 0,01 6 0,03 13 0,08 135 0,68 162 0,17

 RA XVII - Riacho Fundo 1.462 5,63 848 5,81 1.258 6,20 689 4,26 383 1,93 4.641 4,79

 RA XVIII - Lago Norte 213 0,82 68 0,47 84 0,41 73 0,45 782 3,93 1.220 1,26

 RA XIX - Candangolândia 126 0,49 84 0,58 183 0,90 143 0,89 60 0,30 596 0,62

 Distrito Federal 25.964 100,00 14.594 100,00 20.275 100,00 16.157 100,00 19.892 100,00 96.882 100,00
Fonte: Projeções 2005/2010 - Estudo da Demanda Habitacional no Distrito Federal, SEDUH (2005).
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Essas projeções de população, associadas ao
surgimento de novos domicílios, partem da
premissa de que estratos sociais que mantém
afinidades de renda, educação e faixa etária
buscam se agrupar em determinadas áreas da
cidade. As famílias demandantes, provavelmente,
procurarão imóveis em sua própria vizinhança ou
em áreas que guardem similitudes com seu status
social. Nesse movimento de expansão, um bairro
ou RA com determinadas características
socioeconômicas pode transferir sua população
excedente para novos setores na cidade ou até
alastrar-se por áreas já ocupadas por populações
com um perfil diverso. Contudo, como as
projeções foram feitas para as dezenove RAs
existentes até o Censo 2000, fica difícil separar
algumas variáveis de ocupação do espaço que
seriam mais evidentes diante das novas 10 RAs.

6.2 Condição dos Domicílios e Infra-estrutura
Urbana

Além da demanda habitacional, outro
conceito importante do EDH-DF é o de
necessidades habitacionais, entendido como a
condição material a ser resolvida urgentemente
para melhorar a moradia. As necessidades
habitacionais possuem uma natureza processual,
isto é, não se esgotam. Uma vez satisfeita alguma
inadequação imediata do domicílio, outros
problemas se apresentam. Todavia, essas
inadequações não implicam na construção de
novas moradias, mas sua reparação. Entre as
necessidades habitacionais encontram-se as

seguintes: 1) custo (aluguel) da habitação em
relação à renda familiar; 2) acessibilidade física à
habitação; 3) acessibilidade em termos de custo e
tempo de deslocamento aos locais de trabalho e
espera por transporte; 4) segurança quanto à
estabilidade da habitação; 5) condições de
conforto no interior da habitação; 6) dimensão e
qualidade dos espaços em relação às
necessidades da família e 7) abastecimento de
água e esgotamento sanitário.

Para que o EDH-DF pudesse avaliar as
necessidades habitacionais, foram feitas projeções
para 2005 e 2010 baseadas em duas pesquisas, a
PISEF (Perfil Socioeconômico das Famílias do
Distrito Federal), feita pela CODEPLAN em 1997,
e na POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares)
do IBGE, realizada em 2002/2003. O EDH-DF
constatou que, em 2005, 7,85% dos domicílios
tinham paredes de madeira ou taipa; 71,93%
possuíam cobertura por telha de amianto e em
47,07% das moradias não existia forro. Conforme
o caso, essas deficiências trazem problemas de
aquecimento e resfriamento do ambiente
doméstico para seus moradores. Quanto ao
número de quartos, 2,6% dos domicílios não
tinham esse cômodo e 23,53% tinham apenas um
quarto. A área da moradia era de, no máximo,
40m2, em 22,18% dos domicílios, em 2005, e
6,38% não tinham banheiro; acarretando
problemas de conforto e higiene. Os gastos com
aluguel, taxas e serviços da moradia consumiam
46% da renda das famílias que ganhavam até 3
salários-mínimos. Estas várias inadequações, que
podem ser cumulativas, revelam um aspecto da

qualidade das habitações do Distrito Federal,
indicando a importância de programas específicos
de reforma das moradias.

Quanto à infra-estrutura urbana
disponibilizada pelo GDF, por meio do Censo 2000
do IBGE, verifica-se que dos 547.656 domicílios
particulares permanentes do Distrito Federal,
485.652 (88,68%) são servidos pela rede geral de
abastecimento de água e 86,54% possuíam
canalização em pelo menos um cômodo. Com
esses indicadores, o Distrito Federal se coloca à
frente dos percentuais do Brasil, onde o acesso à
rede de abastecimento era de 77,82% e os
domicílios com água canalizada chegavam a
72,92%. Todavia, em comparação com as capitais
brasileiras, o DF ocupou a 16ª posição em
cobertura da rede de água, cuja média foi de
93,09% entre as 27 cidades-sede de governos
estaduais. Entre os domicílios com canalização
interna, o DF também permaneceu abaixo da
média das capitais, ficando com 89,78%.

Entre os demais domicílios, 38.424 (7%
do total de domicílios particulares permanentes do
DF) são abastecidos por poço ou nascente na
propriedade e, destes, 83% contam com água
canalizada em pelo menos um cômodo. Outras
formas de abastecimento de água são utilizadas
por 4,3% dos domicílios restantes (23.580) e
49,1% destes dispõem da água com canalização
interna na moradia. Uma proporção de 2,6%
(14.358) dos domicílios particulares permanentes
do DF não possui água canalizada no terreno ou
na habitação. Em um estudo mais recente,
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promovido pela Secretaria de Planejamento do
GDF em 2004, a Pesquisa Distrital por Amostra de
Domicílios (PDAD) mostrou que o percentual de
moradias com acesso à rede pública de água
havia aumentado para 93,7%.

O esgotamento sanitário, no DF, tende
a acompanhar a infra-estrutura da rede de água,
mas se mantém em proporção um pouco menor.
83,48% dos domicílios permanentes são servidos
por rede pública, segundo o Censo 2000. Diante
das outras capitais brasileiras, o Distrito Federal
alcançou o 4º. Lugar. Na ausência de rede
coletora, 6,25% das moradias possuem a fossa
séptica. 9,45% dos domicílios possuem fossas
rudimentares, trazendo problemas ambientais e de
saúde para as vizinhanças onde estão instaladas.

Em outro indicador, também de
saneamento, 96,14% das residências são
beneficiadas pela coleta de lixo, com 90,53% com
lixo recolhido diretamente dos domicílios e 5,61%
com coleta por caçambas. Além da coleta, outras
maneiras de destinar o lixo, como a queima e o
abandono em terreno baldio, eram praticados por
3,86% ou 21.137 domicílios do Distrito Federal, no
ano 2000. Infelizmente, esses dados já se
mostram defasados, pois os investimentos para
ampliar o esgotamento sanitário e o serviço de
limpeza urbana foram continuados no DF desde a
realização do Censo do IBGE em 2000, como
aponta a PDAD de 2004, em que a rede pública
de esgoto aumentou sua proporção para 87,2% e
a coleta de lixo para 98,1%.

TABELA 18 – COBERTURA DA REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E COLETA DE LIXO NOS
DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS E DISTRITO
FEDERAL – 2000

Domicílios
permanentes

Rede de
água

Rede de
esgoto

Coleta de
LixoRegiões Administrativas

Abs. % % %

RA I - Brasília 62.611 99,52 98,50 99,70

RA II - Gama 34.492 94,64 91,77 95,54

RA III - Taguatinga 67.027 88,84 86,59 97,89

RA IV - Brazlândia 13.470 63,09 56,33 85,68

RA V - Sobradinho 33.631 73,63 53,56 95,05

RA VI - Planaltina 37.753 56,42 49,50 91,01

RA VII - Paranoá 14.018 81,29 78,77 85,78

RA VIII - Núcleo Bandeirante 10.013 90,73 64,05 96,46

RA IX - Ceilândia 90.259 96,61 95,83 97,59

RA X - Guará 31.557 86,87 86,42 88,66

RA XI - Cruzeiro 20.284 99,93 99,83 99,99

RA XII – Samambaia 41.294 98,25 97,53 98,94

RA XIII - Santa Maria 23.474 96,09 94,74 97,98

RA XIV - São Sebastião 16.429 72,40 65,09 94,82

RA XV - Recanto das Emas 23.165 86,51 79,94 97,90

RA XVI - Lago Sul 6.778 96,34 43,01 99,69

RA XVII - Riacho Fundo 10.536 93,06 90,19 96,92

RA XVIII - Lago Norte 6.929 87,05 31,01 95,92

RA XIX - Candangolândia 3.936 96,54 95,40 99,39

Total DF 547.656 88,68 83,48 96,14
Fonte: Censo Demográfico 2000, IBGE.
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Entre as 19 Regiões Administrativas do
Distrito Federal, não podendo contar com as dez
novas RAs criadas a partir de 2003, nota-se certa
regularidade nas condições de infra-estrutura. Oito
RAs estão acima da média do DF na cobertura por
abastecimento de água, rede de esgoto e coleta
de lixo, seis estão abaixo do padrão e cinco
decaem em um ou outro serviço. Nos três
indicadores, o Cruzeiro e o Plano Piloto, na área
central, ocupam as melhores posições, assim
como Samambaia, Ceilândia e Santa Maria, que
também apresentam bons percentuais.
Taguatinga, Candangolândia e Riacho Fundo
preenchem o restante do primeiro grupo melhor
posicionado em infra-estrutura pública. No grupo
de RAs com indicadores inferiores à média, estão
três Regiões Administrativas que possuem a maior
concentração de parcelamentos irregulares no DF:
Sobradinho, Planaltina e São Sebastião.
Planaltina, no caso, tem a menor cobertura por
rede de água (56,42%) e a terceira menor em rede
de esgoto (49,50%). Fazem parte do grupo, ainda,
Paranoá, Brazlândia e Lago Norte. No quesito
esgotamento sanitário, o Lago Norte e  o Lago Sul,
que são RAs com população de renda elevada,
tiveram os piores resultados, sendo as localidades
onde as fossas sépticas têm destaque no DF.

Em contraste com o Distrito Federal,
nos 23 municípios de Goiás e Minas Gerais que
compõem o Entorno do DF, verifica-se um quadro
de grave precariedade na infra-estrutura. A
cobertura da rede de água chegava a 54,59% dos
domicílios, de acordo com o Censo 2000, e
somente 11,11% possuíam rede de esgoto. Nos

municípios mais próximos ao DF, que reúnem uma
população de 440.974 moradores, a rede de
esgoto tinha uma proporção menor que 0,6% em
Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto e
Planaltina de Goiás. No Novo Gama e em
Valparaíso, a rede de esgoto atingia 16,49% e
18,07%, respectivamente; e na Cidade Ocidental,
50,40%. Em Águas Lindas, município que mais
cresce no Entorno, a rede de água estava
disponível a 1,85% dos domicílios.
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7.  MEIO RURAL

7.1 A multifuncionalidade do espaço rural

O meio rural deixou de ser o local de
atividades exclusivamente rurais e vem dando
espaço, também, para ocupações não-agrícolas,
tais como áreas de lazer, áreas dedicadas ao
ecoturismo e ao turismo rural, agroindústrias
surgidas com a verticalização da produção, áreas
de moradia para trabalhadores destas
agroindústrias, atividades ligadas à proteção
ambiental, entre outras.

Além disso, a diversificação das
atividades agropecuárias intensivas, que hoje
incorporam olericultura de alta tecnologia,
floricultura, fruticultura de mesa, piscicultura,
criação de pequenos animais (rã, escargot, aves
exóticas) alteram a dinâmica do meio rural.

Segundo Balsadi (2001), há nove tipos
de dinâmicas acontecendo no meio rural,
mutuamente influentes:

● a dinâmica que engloba as atividades
econômicas diretamente ligadas à agricultura,
fornecendo bens e serviços que são insumos da
produção (transporte e comércio de insumos,
máquinas e equipamentos, fornecimento de
crédito, prestação de serviços de engenheiros e
veterinários etc.) e, também, processando,
comercializando e transportando os produtos
agropecuários, o que representa os

TABELA 19 – COBERTURA DA REDE DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO E COLETA DE LIXO NOS
DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES NOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DISTRITO
FEDERAL EM 2000

Domicílios
permanentes

Rede de
água

Rede de
esgoto

Lixo
coletado

2000
Municípios do Entorno do DF

Abs. % % %
Buritis 5.078 72,04 4,96 67,64
Unaí 18.519 79,29 55,76 76,11
Abadiânia 3.214 60,24 0,31 58,40
Água Fria de Goiás 1.144 46,85 0,35 41,00
Águas Lindas de Goiás 26.388 1,85 0,06 32,78
Alexânia 5.505 64,38 0,42 73,84
Cabeceiras 1.805 69,92 0,06 53,35
Cidade Ocidental 10.301 81,92 50,40 80,90
Cocalzinho de Goiás 3.803 46,23 0,32 52,67
Corumbá de Goiás 2.582 47,83 4,53 43,69
Cristalina 8.749 69,69 2,95 68,72
Formosa 19.783 77,41 0,45 81,25
Luziânia 35.832 38,98 3,80 71,30
Mimoso de Goiás 752 39,76 0,00 34,84
Novo Gama 18.620 68,14 16,49 84,09
Padre Bernardo 5.681 54,76 0,18 49,94
Pirenópolis 5.789 63,76 4,20 57,92
Planaltina de Goiás 18.219 73,65 0,58 72,36
Santo Antônio do Descoberto 12.995 63,59 0,27 53,22
Valparaíso de Goiás 24.551 42,96 18,07 92,77
Vila Boa 785 85,99 0,13 67,01
Total Entorno 230.095 54,59 11,11 68,74

Fonte: Censo Demográfico 2000, IBGE.
            DATASUS, 2006.
             Loteamentos Irregulares



Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - Documento Técnico – Versão Final – Novembro / 2007 84

encadeamentos a montante e a jusante dos
complexos produtivos;

• a dinâmica que engloba as ocupações
geradas pelo consumo da população rural,
incluindo tanto os bens e serviços de consumo
da população rural;

• a dinâmica vinculada à mão-de-obra
excedente da agricultura, a qual busca emprego
não-agropecuário nas próprias zonas rurais, ou
nas cidades, sem abandonar a unidade familiar;

• a dinâmica relacionada à demanda por
bens e serviços não vinculados diretamente à
produção agropecuária, como artesanato, lazer,
turismo rural, os quais podem ser desenvolvidos
(ou produzidos) no próprio meio rural, apesar de
serem consumidos majoritariamente por
residentes nos centros urbanos;

• a dinâmica ligada à expansão dos serviços
públicos para as áreas rurais (educação, saúde,
seguridade, administrativo etc.);

• a demanda por terras para uso não-agrícola
por parte das (agro)industrias e empresas
prestadores de serviços, que buscam o meio
rural como alternativa de locação para fugir das
externalidades negativas dos centros urbanos;

• a demanda da população de baixa renda
por terrenos para autoconstrução de suas
moradias em áreas rurais situadas nas
proximidades das cidades e que possuem infra-
estrutura mínima de transportes e de serviços
públicos (água e energia elétrica);

• a demanda da população urbana de alta
renda por áreas de lazer e/ou segunda
residência;

• as “novas atividades agropecuárias”, cuja
organização da produção e, principalmente, o
seu circuito de realização estão assentados em
nichos de mercado urbanos.

No Distrito Federal a EMATER
reconhece oito formas de ocupação do espaço
rural que reúnem características rurais:

• Áreas de moradia e/ou lazer;

• Áreas com atividades de subsistência, com
exploração agropecuária, agroflorestal ou
agrosilvopastoril que supra pelo menos 50% das
necessidades nutricionais das famílias e que
tenha característica de produção de economia
familiar;

• Áreas de produção com explorações
agropecuária, agroflorestal ou agrosilvopastoril
para consumo ou comercialização, produção de
artesanato ou insumos agropecuários utilizando
matéria-prima da propriedade;

• Áreas de agroindústria, contendo
estabelecimento específico que processe
produtos agropecuários conforme a legislação
sanitária ou contendo unidade de
processamento artesanal de produtos de origem
animal ou vegetal;

• Áreas de prestação de serviços, que
utilizem elementos oriundos do espaço rural ou
da natureza ou que abriguem entidades

dedicadas à terapia ocupacional, à pesquisa, à
educação ou a atividades beneficentes que
utilizem elementos oriundos do espaço rural ou
da natureza;

• Áreas que integrem ou que contenham
como parte da propriedade unidades de
conservação aprovadas pelo órgão gestor
ambiental das seguintes categorias: reserva
particular do patrimônio natural, reserva
extrativista, monumento natural, reserva de
desenvolvimento sustentável, refúgio de vida
silvestre, áreas de preservação permanente e
reservas legais.

Em razão destas considerações, nas
quais se constata a complexidade dos fatores que
influenciam a estrutura da ocupação rural, é
necessário que as políticas públicas para a área,
assumam um enfoque integrador das atividades
agrícolas e não-agrícolas, ao mesmo tempo em
que utilizem diferentes instrumentos de política
social e econômica para promover um modelo de
desenvolvimento rural que permita aos seus
habitantes melhorarem suas condições de
trabalho, renda e qualidade de vida.

7.2 Caracterização física do espaço rural do DF

De acordo com Peluso e Cândido
(2001), as atividades agropecuárias do DF são
exercidas por 4,4% da população total. As áreas
de maior produção agropecuária comercial estão
concentradas, principalmente, nas bacias do rio
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Preto, do alto São Bartolomeu e do alto
Descoberto.

No território do DF, diferentes estratos
de paisagem e solo oferecem diferentes condições
para as atividades rurais.

Na bacia do rio São Bartolomeu, a área
de planalto do Taquara/Pipiripau oferece
excelentes condições para a produtividade rural,
como conseqüência dos solos profundos, com boa
capacidade de infiltração, pouca declividade,
condições físicas e químicas próprias para a
agricultura e pecuária. Dados tais aspectos,
observa-se na área a presença de agricultura
empresarial intensiva, que potencializa ao máximo
a utilização do solo. Esta área caracteriza-se como
a que mais emprega, na produção de hortaliças, a
tecnologia da plasticultura, tanto o cultivo
protegido (estufas) como a cobertura do solo com
filme plástico (mulching).

A região da Taquara/Pipiripau, maior
produtora de pimentão de alta tecnologia do país,
se caracteriza ainda pela produção de flores. A
área se distingue, ainda, pelo emprego maciço de
tecnologias de irrigação que visam reduzir o
consumo de água, garantindo assim a
preservação dos recursos hídricos da região.

Na área do baixo São Bartolomeu, mais
acidentada, observa-se pouca atividade comercial
agrícola. Merece registro, no entanto, o fato de
que esta bacia acomoda vários viveiros de
produção de frangos de corte. Caracterizam,
ainda, a região atividades rurais de subsistência,

com pequenas áreas de cultivo de hortaliças e
frutas, mescladas com a ocupação por chácaras
de recreio.

FIGURA 25 – MULCHING

FIGURA 26 – CULTIVO PROTEGIDO
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A bacia do Rio Preto apresenta características
semelhantes às do alto São Bartolomeu,
favoráveis à agricultura e pecuária intensivas.
Como principais cultivos da região destacam-se os
grãos, frutas, hortaliças e tubérculos. É bastante
utilizado nesta bacia o sistema de irrigação por
pivô central.

Na bacia do rio Maranhão, como
conseqüência do relevo acidentado, o meio rural
caracteriza-se principalmente pela moradia e
atividades de subsistência. A área do Lago Oeste,
apesar das condições favoráveis à agricultura,
passou a caracterizar-se nos últimos anos como
área de chácaras de recreio.

Na bacia do rio Descoberto, a área do
PICAG (Projeto Integrado de Colonização
Alexandre Gusmão) apresenta grande
produtividade, principalmente com o cultivo de
hortaliças. A área do Rodeador produz
principalmente soja e hortaliças, embora em
quantidades muito inferiores às produzidas na
bacia do rio Preto. Além disso, em outras áreas,
cultiva-se cenoura e beterraba com sistemas de
irrigação por aspersão. A produção de morango é
bastante intensa e conhecida devido à divulgação
na mídia, que culmina com a Festa do Morango.
Este cultivo, assim como o plantio de alface utiliza
o mulching sem cultivo protegido.

A produção rural do Distrito Federal
está distribuída em glebas que seguem modelo de
parcelamento rural cuja origem remonta à
construção de Brasília.

7.3 Estrutura do parcelamento rural

Originalmente, o parcelamento rural do
DF foi estruturado com base no conceito de
colônias agrícolas e núcleos rurais abrangendo a
maior parte das propriedades. As colônias
agrícolas foram concebidas como agrupamentos
de propriedades de pequena dimensão, em geral
de 2ha, localizadas próximas a cursos d’água e
destinadas à produção de hortaliças. Já os
núcleos rurais estavam destinados à pecuária ou
cultivo de grãos e por isso abarcavam
propriedades de maior dimensão, variando de 2ha
a 400ha, localizadas em áreas distantes dos
núcleos urbanos. Em decorrência desta distância
de áreas urbanas, o núcleo rural possuía uma
agrovila, isto é, um núcleo de povoamento urbano-
rural, como definido pela legislação, que deveria
abrigar serviços, prestar assistência e apoio aos
produtores rurais daquela região. O núcleo rural
também poderia contar com um CAAR – Centro
Administrativo de Apoio Rural, com serviços
semelhantes ao da agrovila, mas em menor
dimensão. Entretanto, tais unidades não foram
implantadas.

Pontualmente, a estrutura do
parcelamento rural contou com outras três
categorias: os Combinados Agrourbanos (CAUBs I
e II), o Núcleo Hortícola Suburbano Vargem Bonita
e o Programa de Assentamento Dirigido - PAD/DF.
Tanto nos CAUBs, como na Vargem Bonita as
glebas rurais foram destinadas exclusivamente à
produção rural. A moradia dos produtores ocupava

uma pequena área do Combinado ou do Núcleo,
organizada como agrovila.

Tais propriedades foram ocupadas por
produtores rurais, a partir de 1957, por meio de
contratos de arrendamento por 15 anos
renováveis por mais 15 anos. A partir de 1998,
passaram a contratos de concessão de uso por 50
anos renováveis por mais 50 anos, o que significa
praticamente a detenção da propriedade da gleba
por várias gerações. Tais contratos são passíveis
de ser transferidos aos herdeiros.

A partir de 1988, com a atuação da
Câmara Legislativa do Distrito Federal e com o
surgimento dos “condomínios”, levando à
dispersão da residência pelo território, a estrutura
original do parcelamento rural foi alterada.

Como resultado, criaram-se núcleos
rurais em áreas urbanas, como no caso da
encosta do Setor Habitacional Taquari, ou em
situações inadequadas à produção agropecuária.
Constituíram-se núcleos rurais com propriedades
com dimensão inferior ao módulo rural mínimo
(2ha) ou em áreas ocupadas irregularmente, sem
contratos de concessão ou arrendamento,
conferindo aparente legalidade a situações ilegais
e irregulares. Entre 1993 e 1999 a Câmara
Legislativa emitiu leis que criaram
aproximadamente 60 áreas, teoricamente, de
categoria rural.

Por outro lado, com a expansão da
mancha urbana, muitos núcleos rurais tornaram-se
próximos de áreas urbanas e muitas colônias
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agrícolas foram praticamente envolvidas por
espaços urbanos. A pressão urbana sobre estas
áreas foi, assim, inevitável.

Este panorama do meio rural a partir do
final da década de 80 gerou numerosas situações
conflituosas em termos fundiários e de gestão,
decorrentes principalmente da ambigüidade que
as áreas rurais assumiram: um estado híbrido
entre o espaço rural e espaço urbano.

7.4 Áreas Rurais Remanescentes
estabelecidas pelo PDOT/97

a) Antecedentes

No PDOT/1997 foram estabelecidas
algumas categorias de Áreas Especiais de
Proteção. Uma destas categorias, denominada
como Áreas Rurais Remanescentes - ARR visava
garantir a permanência de atividades agropastoris
ao longo dos córregos cujos leitos permeiam
Zonas Urbanas.

Ao longo dos nove anos, decorridos
entre a criação das ARR e os dias atuais, algumas
delas não respeitaram o objetivo inicial. Assim, foi
acontecendo, principalmente, o fracionamento
irregular de chácaras em lotes habitacionais
individuais ou na forma de condomínios. Em casos
mais graves as chácaras foram ocupadas com
habitações coletivas. Diante desta situação de
reparcelamento das ARRs foi instituído um Grupo
de trabalho com o objetivo de verificar a situação

rural ou urbana destas áreas de modo a corrigir ou
reafirmar sua categoria para o macrozoneamento,
no processo de revisão do PDOT.

b) Critérios estabelecidos pela Equipe
Executiva da revisão do PDOT para
tratamento das Áreas Rurais
Remanescentes.

• As ARRs que mantiveram as características
originais de uso e ocupação do solo deixam de
ser áreas rurais sobrepostas às Zonas Urbanas
e passam a integrar a Zona Rural.

• As ARRs que perderam as
características originais de uso e ocupação
do solo passam a integrar a Zona Urbana.

No segundo critério se enquadraram
especificamente as ARRs situadas na grande
conurbação que se formou no DF entre o Plano
Piloto e Taguatinga e em ocupações irregulares,
como por exemplo, nas encostas do Setor
Habitacional Taquari, instituídas como Núcleos
Rurais em 1998, um ano após a edição do
PDOT/97.

A urbanização nas áreas rurais
remanescentes, entretanto, manifestou-se de
forma diferenciada. Nas colônias agrícolas Águas
Claras, Arniqueira, Bernardo Sayão, IAPI,
Samambaia, Vereda da Cruz, Vereda Grande e
Vicente Pires, a gleba rural transformou-se em um
condomínio, mantendo íntegro seu perímetro
original, apesar da subdivisão interna. A estrutura

FIGURA 27 – CONDOMÍNIO NA COLÔNIA
AGRÍCOLA ÁGUAS CLARAS

FIGURA 28 – COLÔNIA AGRÍCOLA
BERNARDO SAYÃO

FIGURA 29 – PARCELAMENTOS NA
COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRA
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do parcelamento rural destas colônias agrícolas e
o arruamento rural ainda são perceptíveis, embora
a ocupação tenha passado por um processo
intenso de densificação.

Diferentemente, nos núcleos rurais do
Lago Norte, as glebas rurais foram subdividas em
lotes unifamiliares modificando o parcelamento. As
ocupações típicas das Áreas Rurais
Remanescentes das encostas do Setor
Habitacional Taquari são caracterizadas por

FIGURA 32 – ÁREA RURAL REMANESCENTE MONJOLO

FIGURA 30 - ÁREA RURAL
REMANESCENTE VEREDAS

FIGURA 31 - ARR URUBU / OLHOS
D’ÁGUA

FIGURA 33 – ÁREA RURAL REMANESCENTE GOVERNADOR
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grandes lotes ocupados principalmente por
residências unifamiliares e em alguns casos por
duas ou mais residências, provavelmente
pertencentes a membros de uma mesma família.

Outras antigas áreas rurais
remanescentes em Zona Urbana mantiveram-se
com sua característica rural.

FIGURA 34 – ÁREAS RURAIS CONFORME CARTOGRAMAS FZDF

FIGURA 35 - ÁREAS RURAIS
REMANESCENTES ALAGADOS E
CRISPIM
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QUADRO 2 - RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS ÁREAS RURAIS REMANESCENTES

Nome POOT 97 Proposta na revisão 2006 Uso predominante na área Área (ha)
Águas Claras ZUD ZUC² Chácaras transformadas em condomínios 209,4
Alagado ZUD ZRUC Mantém as características rurais 249,2
Arniqueira ZUD ZUEQ ZUC² Chácaras transformadas em condomínios 1.118,8
Bernardo Sayão ZUD ZUC² Chácaras transformadas em condomínios 43,5
Cabeceira do Valo ZUD ZRUC Mantém as características rurais 94,1
Cana do Reino ZUD ZRUC Mantém as características rurais 111,7
Cedro * ZUC¹ ZUUC² I Lotes entremeados com os conjuntos do Park Way -
Chácaras da Candangolândia * ZUC¹ ZUCT As chácaras estão dentro do Jardim Zoológico -
Chácaras da Vila São José ZUD ZUEQ Chácaras transformadas em condomínios 137,9
Chácaras do Trecho 3 do SMPW * ZUC¹ ZUUC² I Lotes entremeados com os conjuntos do Park Way -
Crispim ZUD ZRUC Mantém as características rurais 131,4
Governador ZUD ZRUC Mantém as características rurais 23,8
IAPI ZUD ZUC² Chácaras transformadas em condomínios 66,5
Jerivá A ZUUC¹ ZUUC² I Lotes residenciais unifamiliares 242,9
Jerivá B ZUUC¹ ZUUC² I Lotes residenciais unifamiliares 83,1
Mato Seco * ZUC¹ ZUUC² I Lotes residenciais unifamiliares -
Monjolo ZUD ZRUC Mantém as características rurais 1.452,0
Núcleo Bandeirante ZUD ZRUC Mantém as características rurais 37,8
Palha ZUUC ZUUC² I Lotes residenciais unifamiliares 70,3
Ponte Alta Norte ZUD ZRUC Mantém as características rurais 417,9
Ribeirão do Gama * ZUC¹ ZUUC² I Lotes entremeados com os conjuntos do Park Way -
Samambaia ZUD ZUEQ Chácaras transformadas em condomínios 231,4
Santa Maria ZUD ZRUC Mantém as características rurais 909,9
Taguatinga ZUD¹ ZRUC Mantém as características rurais 2.360,2
Tamanduá A / Taquari / Capoeira do Bálsamo ZUUC¹ ZUUC² I Lotes residenciais unifamiliares 405,1
Tamanduá B ZUUC¹ ZUUC² I Lotes residenciais unifamiliares 78,3
Torto ** ZUC¹ ZUUC² I Lotes residenciais unifamiliares -
Urubu / Olhos d’Água ZUUC¹ ZUUC² I Lotes residenciais unifamiliares 517,4
Vargem da Benção ZUD ZRUC Mantém as características rurais 1.084,6
Vereda da Cruz ZUD ZUEQ ZUC² Chácaras transformadas em condomínios 245,8
Vereda Grande ZUD ZUEQ ZUC² Chácaras transformadas em condomínios 257,9
Veredas ZUD ZRUC Mantém as características rurais 128,5
Vicente Pires ZUD ZUEQ ZRUC Chácaras transformadas em condomínios 1.831,3

* Criadas por emenda parlamentar, sem poligonal definida.
** Poligonal “autorizada” por Resolução da SeAF
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7.5. Aspectos socioeconômicos

O censo demográfico do IBGE,
realizado no ano 2000, identificou 22.938
domicílios particulares permanentes na zona rural
do Distrito Federal, totalizando 87.647 moradores.
Nas Regiões Administrativas de Sobradinho, São
Sebastião, Planaltina, Ceilândia e Brazlândia
encontram-se o maior número de residências
rurais particulares. A tabela 20 mostra a área e a
população na zona rural por Região
Administrativa.

Segundo levantamento da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito
Federal – EMATER-DF, realizado no ano de 2003,
existem 13.282 produtores rurais no Distrito
Federal, sendo que 5.397 são agricultores
familiares e o restante é patronal, sendo esta
parcela responsável por maior porção da produção
agrícola. Através do aprimoramento das técnicas
agrícolas e os incentivos governamentais a
produção vem crescendo, contudo, a participação
deste setor ainda é pouco significativa,
representando apenas 1% no total do PIB.

7.6 Patrimônio rural

Testemunho da linguagem arquitetônica
e dos métodos construtivos do vernáculo do
Centro-Oeste, o patrimônio rural representa papel
importante na constituição da memória do Distrito
Federal.

TABELA 20 - POPULAÇÃO E ÁREA RURAL ESTIMADA, POR REGIÕES ADMINISTRATIVAS
DISTRITO FEDERAL – 2000

Área (Km2) População
Região Administrativa

Total Rural Total Rural
Brasília (RA-I) 472,12 445,81 198.422 -
Gama (RAII) 276,34 260,97 130.580 7.836
Taguatinga (RAIII) 121,55 91,37 243.575 160
Brazlândia (RAIV) 474,83 469,59 52.698 12.149
Sobradinho (RAV) 572,59 560,27 128.789 15.509
Planaltina (RAVI) 1.534,69 1.523,37 147.114 12.451
Paranoá (RAVII) 853,33 850,49 54.902 8.568
Núcleo Bandeirante (RAVIII) 80,43 78,73 36.472 -
Ceilândia (RAIX) 230,33 201,23 344.039 12.465
Guará (RAX) 45,46 35,23 115.385 -
Cruzeiro (RAXI) 8,9 - 63.883 -
Samambaia (RAXII) 105,7 71,01 164.319 1.783
Santa Maria (RA XIII) 215,86 208,58 98.679 1.615
São Sebastião (RAXIV) 383,71 379,15 64.322 13.635
Recanto das Emas (RAXV) 101,22 92,42 93.287 3.476
Lago Sul (RAXVI) 183,39 155,19 28.137 -
Riacho Fundo (RAXVII) 56,02 53,85 41.404 -
Lago Norte (RAXVIII) 66,08 51,31 29.505 -
Candangolândia (RAXIX) 6,61 5,34 15.634 -
Distrito Federal 5.789,16 5.533,91 2.051.146 89.647

Fonte: Anuário Estatístico do Distrito Federal – 2003

NOTA - Incluem-se na Área Rural, os Parques Nacionais, Reservas Florestais, Áreas de Proteção Ambiental etc.
(1) Cálculo efetuado pela Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central, tomando como referência os memoriais descritivos
dos limites das Regiões Administrativas, lançadas sobre a base cartográfica 1:10.000. A área total do Distrito Federal, divulgada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, é de 5.822,1 Km2. (2) Cálculo efetuado a partir dos polígonos dos
setores censitários do IBGE (censo de 1991), classificados como urbanos ou de características urbanas. Os polígonos dos setores
censitários foram referenciados à base cartográfica do Distrito Federal escala 1:10.000.
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As sedes das fazendas Curralinho I e
Jacaré, em Brazlândia; Guariroba, na Ceilândia;
Gama e Ponte Alta, no Gama; Acalanto,
Guimarães, Monjolo, Bela Vista e Capitão dos
Porcos, em Planaltina; Sobradinho e Meigi, em
Sobradinho; e Jardim, no Paranoá, constituem o
patrimônio vernáculo rural do Distrito Federal,
parte significativa na memória da inauguração da
capital.

As granjas modelos são testemunhos
do programa de abastecimento hortifrutigranjeiro
elaborado no período de implantação de Brasília.
As granjas do Torto, Ipê, Riacho Fundo, das
Oliveiras, Águas Claras e Tamanduá possuíam
localização estratégica e, na hierarquia desse
programa, seriam centros de pesquisa e produção,
responsáveis por intermediar os produtores rurais
e os pontos de venda, espalhados por todo o
Distrito Federal – como atestavam os antigos
supermercados e mercadinhos populares da SAB.

Atualmente, embora somente a Granja
do Torto continue funcionando como centro de
pesquisa e exposição pecuária, as sedes das
granjas, mesmo desviadas dessa função, estão
bem conservadas e possuem grande valor
arquitetônico e artístico.


