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__________________________________________________________________________ 
Apresentação 
 
Este documento corresponde a Etapa 2 – Diagnóstico da Situação Habitacional de Interesse 

Social do Distrito Federal – descrito a partir do processo de elaboração do Plano Distrital de 

Habitação de Interesse Social – Plandhis, que foi submetido à apreciação pública em 

oficinas realizadas com os delegados da Conferência Distrital das Cidades Extraordinária, 

que deram contribuições da sociedade civil para qualificação do Plano. As oficinas 

promoveram atividades de participação social para a contemplação e validação do 

Diagnóstico Preliminar.  

 

Além das oficinas a participação social deu-se também pela rede mundial de computadores 

onde o público em geral pode acessar o documento em sua íntegra e enviar suas 

contribuições por meio de correio eletrônico. 

 

Os interessados encaminharam sugestões para o correio eletrônico 

diagnosticopreliminar@sedhab.df.gov.br, dos dias 07 de maio até o dia 05 de junho de 

2012.  
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__________________________________________________________________________ 
1. Introdução 
 
 
O Plano Distrital de Habitação de Interesse Social, em elaboração pela Dihab/Suhab em 

conjunto com a sociedade civil organizada, está sendo concebido dentro dos pressupostos 

da Política Nacional de Habitação. É uma iniciativa que ao mesmo tempo em que atende ao 

disposto na Lei Federal n° 11.124, de 16 de julho de 2005, busca conhecer para enfrentar as 

Necessidades Habitacionais do Distrito Federal entendidas como o déficit por Novas 

Unidades Habitacionais no DF, bem como as residências que necessitam de Regularização 

Fundiária e/ou Qualificação.  

 

São objetivos do Plano: 

 Cumprir a decisão do GDF em suprir as carências habitacionais; 

 Criar um instrumento de planejamento das ações de curto, médio e longo prazo 

constituído por ações e medidas institucionais, econômicas e jurídicas efetivando o 

papel do Distrito Federal no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - 

SNHIS; 

 Adequar-se ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social;  

 Fortalecer a relação entre os diversos órgãos do GDF no trato da questão 

habitacional, tomando como pressuposto o contexto político-institucional, seja ao 

nível da perspectiva de investimentos anunciados pelo governo federal, seja ao nível 

de expectativa do governo local de renovar a política habitacional na esfera Distrital; 

 Compreender que as necessidades habitacionais vão além da demanda por novas 

unidades e que correspondem também à necessidade de qualificação de diversas 

habitações do Distrito Federal, bem como a demanda por regularização fundiária, 

quer seja de interesse social, quer seja de interesse específico. 

 

A Política Distrital de Habitação deve compreender que as leis de mercado são excludentes 

para a camada da população de menor renda, e definir a intervenção do GDF no processo 

de promoção/produção de habitação de interesse social, de qualificação de moradias e de 

regularização fundiária. 

 

Os princípios que norteiam a concepção metodológica e todas as atividades próprias da 

elaboração deste diagnóstico são os mesmos que norteiam todas as fases do Plano Distrital 

de Habitação de Interesse Social: 
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 A moradia entendida como um direito humano social, ou seja, como um lugar 

onde se mora com garantias de segurança e salubridade, com garantias de posse da 

terra e com garantias de acesso às infraestruturas e aos serviços urbanos, 

assegurando a habitabilidade. 

 O direito à participação popular através do planejamento participativo, princípio 

instituído pela Constituição Federal e regulamentado na Lei Federal n°. 10.257/2001, 

mais conhecido como Estatuto da Cidade, que previu a criação de vários 

mecanismos de participação. Este princípio possibilitou a contribuição compartilhada 

dos diversos atores, nas diversas etapas de elaboração deste diagnóstico iniciado 

ainda durante a Conferência Distrital das Cidades Extraordinária buscando, com isso, 

garantir o controle social e a transparência nas decisões e procedimentos. 

 O conceito amplo de demanda habitacional que considera como necessidade 

habitacional todas aquelas famílias que não moram de maneira adequada, quer seja, 

por questões fundiárias, quer seja, por questões de insalubridade ou adensamento 

excessivo ou por questões de sustentabilidade ambiental, além daquelas que não 

tem efetivamente solução de moradia ou que comprometem a renda familiar em mais 

de 30% com pagamento de aluguel. Este diagnóstico preliminar aponta, portanto, 

como problemas habitacionais: 

 

1 – Famílias que habitam sem regularidade fundiária; 

2 – Famílias que habitam em Unidades Habitacionais com necessidade de 

qualificação, quer seja, por falta de sanitários, por falta de reboco em algumas 

paredes, por falta de calçada, ou por adensamento excessivo; 

3 – Famílias que habitam próximas de áreas de risco ou áreas ambientalmente 

sensível; 

4 – Famílias em situação de rua; 

5 – Famílias que comprometam mais de 30% da renda familiar com o pagamento de 

aluguéis. 

 

O público-alvo deste Plano Distrital de Habitação de Interesse Social são famílias das 

mesmas faixas de renda para as quais se voltam os diferentes programas e ações do 

governo federal com a particularidade local que estabelece para o Distrito Federal que o 

interesse social deve contemplar a renda familiar de até 12 salários mínimos. Serão, no 

entanto, priorizadas no Plandhis as famílias com renda até três salários mínimos. 

 

Por fim cabe esclarecer que para compor o Diagnóstico, somaram-se dados consultados 

junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab (Novo 



7 

 

Cadastro da Habitação), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (Censo 2010 e 

Contas Regionais 2009), Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan 

(Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD), Fundação João Pinheiro – FJP, 

Zoneamento Ecológico-Econômico do DF – ZEE-DF e Projeto Renovando a Cidadania. 
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__________________________________________________________________________ 
2. Histórico do Distrito Federal 

 

No início da colonização a ideia de uma capital no interior do país já era presente, mas a 

primeira sede administrativa do Brasil foi São Salvador (atualmente Salvador), 

posteriormente transferida para a cidade do Rio de Janeiro.  

 

A partir de 1813, Hipólito José da Costa, em repetidos artigos do Correio Braziliense, 

reivindicaria “a interiorização da capital do Brasil”. Em 1821, José Bonifácio preparou a 

minuta de reivindicações sob o título de "Aditamento ao projeto de Constituição para fazê-lo 

aplicável ao reino do Brasil", em que se sugere "no centro do Brasil, entre as nascentes dos 

confluentes do Paraguai e Amazonas, fundar-se-á a capital desse Reino, com a 

denominação de Brasília". José Bonifácio de Andrade e Silva, tão logo viu proclamada a 

Independência do Brasil, ofereceu à Assembleia Constituinte texto onde demonstraria as 

vantagens "de uma nova capital do Império no interior do Brasil, em uma das vertentes do 

rio São Francisco, que poderá chamar-se Petrópole ou Brasília...". 

 

Em 1877, o historiador Varnhagen estudou a primeira verificação prática do local. Apontou, 

então, como local mais apropriado “para a futura capital da União Brasílica o triângulo 

formado pelas lagoas Formosa, Feia e Mestre d’Armas”. Determinava assim, com oitenta e 

três anos de antecedência, o ponto onde se iria instalar a nova capital.  

 

Com o advento da República, aumenta a ideia de defesa e de desenvolvimento do país, 

afirmando-se expressamente, no art. 3º da Constituição Republicana de 1891: "Fica 

pertencente à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.000 km², que será 

oportunamente demarcada, para nela estabelecer-se a futura Capital Federal". Floriano 

Peixoto deu objetividade ao texto, constituindo a Comissão Exploradora do Planalto Central 

do Brasil (1892), sob a chefia do geógrafo Luiz Cruls, que apresentou substancioso relatório, 

delimitando, na mesma zona indicada por Varnhagen uma área retangular. Uma comissão 

constituída em 1953 e presidida (em 1954) pelo general José Pessoa, completou os estudos 

já realizados, delineou a área da futura capital entre os rios Preto e Descoberto, abrangendo 

parte do território de três municípios goianos (Planaltina, Luziânia e Formosa), o que foi 

aprovado.   

 

Em 1955, o doutor Ernesto Silva, presidente da Comissão de Planejamento da Construção e 

da Mudança da Capital Federal, lançou o concurso nacional do Plano Piloto de Brasília. 
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Plano de Metas  
 
Candidato a presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, afirmou o seu 

empenho "de fazer descer do plano dos sonhos a realidade de Brasília" e apresentou ao 

povo brasileiro o seu Plano de Metas, cujo lema era “cinquenta anos em cinco”, em que 

pretendia desenvolver o país cinquenta anos em apenas cinco de governo. O plano tinha 

metas distribuídas em grupos: energia, transportes, alimentação, indústria, educação, e, a 

meta principal, Brasília.  

 

O Plano de Metas visava estimular a diversificação e o crescimento da economia brasileira, 

baseado na expansão industrial e na integração dos povos de todas as regiões do Brasil 

através da nova capital localizada no centro do território brasileiro absorvendo, assim, o 

excedente de mão-de-obra da região Nordeste do Brasil e estimulando o desenvolvimento 

do interior, desafogando a economia saturada do Centro-Sul do país. 

  

Sendo assim, Brasília não poderia isolar-se no Planalto e para integrá-la ao país, foram 

construídas estradas dos quatro pontos cardeais ao centro do Brasil. A construção de 

estradas de ferro e, mais tarde, o aparecimento das rodovias contribuiu para o povoamento 

e o desenvolvimento socioeconômico da região Centro-Oeste. 

 

Em 12 de março de 1957, instalou-se a Comissão Julgadora do Concurso Público para a 

escolha do Plano Piloto da cidade de Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer foi escolhido para 

chefia do Departamento de Urbanística e Arquitetura, enquanto o projeto urbanístico ficou a 

cargo de Lúcio Costa. As obras, lideradas pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer 

começaram com entusiasmo em fevereiro de 1957 e duraram três anos e dez meses. A 

cidade foi inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek, em 21 de abril de 1960. 

 

Para a construção de Brasília, vieram pessoas de várias regiões do país, sobretudo do 

Sudeste e do Nordeste. Eram os pioneiros, em busca de melhores condições de vida, 

deslumbrados pela possibilidade de trabalho e atraídos pela proposta de uma remuneração 

melhor. Eles se instalaram na chamada "Cidade Livre", hoje Núcleo Bandeirante e também 

na Vila Planalto.  

 

A cidade recebeu sotaques, cultura e costumes de indivíduos que vinham de todas as 

regiões do Brasil, sendo assim, a cultura produzida na capital se caracteriza pela 

diversidade de manifestações culturais e de costumes, e talvez por isso a população não 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u422.jhtm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquiteto
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcio_Costa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
http://pt.wikipedia.org/wiki/1957
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
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incorpore à sua pronúncia qualquer dos sotaques regionais trazidos de tantos locais, sendo 

antes disso a síntese de todas as culturas do país marcando então sua própria identidade. 

 

O sucesso da transferência da capital para a região Central só estaria concluído com a 

emancipação política da cidade que passou a eleger seus governantes e respectivos 

legisladores a partir de 1990, quando foi realizada a primeira eleição direta no Distrito 

Federal. 

 
Habitação de Interesse Social 
 
A habitação de interesse social no Distrito Federal remonta desde a época da fundação da 

Capital Federal, com a criação da Sociedade de Habitações Econômicas de Brasília – 

SHEB (1962), posteriormente a Sociedade de Habitação de Interesse Social – SHIS (1964), 

o Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – IDHAB (1994) e 

atualmente a Companhia de Desenvolvimento Habitacional – CODHAB (2007). 

 
Nas últimas duas décadas foram priorizadas pelo GDF a distribuição de lotes mal 

urbanizados, sem, entretanto, primar por uma rigorosa seleção dos contemplados ou 

mesmo assegurar que os atendidos tivessem condições de consolidar no lote um 

atendimento habitacional completo. 

 
Os ciclos de distribuição de lotes como solução de moradia produziram diversas distorções 

desde a sua origem, quando a distribuição era promovida pelos órgãos ligados ao serviço 

social sem a participação dos órgãos que lidavam com a questão habitacional. 

 
Se por um lado à farta distribuição de terra comprometeu o desenvolvimento urbano do 

Distrito Federal, por outro, é fácil perceber que não foi o suficiente para diminuir o déficit, o 

que pôde ser facilmente constatado por dados oficiais que apontam o DF como a Unidade 

da Federação onde o maior número de pessoas, em termos percentuais, não é proprietária 

do lugar onde vive. 

 
Efetivamente, até junho de 2006 o Governo do Distrito Federal não possuía uma legislação 

consolidada que fornecesse diretrizes à Política Habitacional. Em 26 de junho de 2006, foi 

aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal a Lei Distrital n°. 3.877 que dá as 

diretrizes da Política Habitacional, tanto aquela de interesse social quanto a de mercado. 

 
Embora represente algum avanço, a lei deixa vácuos em questões como a regularização 

fundiária e a qualificação de moradias uma vez que a cultura local não entende estes 

aspectos como problemas habitacionais.  
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__________________________________________________________________________ 
3. Inserção Regional e Caracterização do Distrito Federal 
 
 
Inserção Regional 

 

O Distrito Federal está localizado na região Centro Oeste, fazendo fronteira com os Estados 

de Goiás e Minas Gerais tendo divisa com as cidades de Formosa, Planaltina de Goiás, 

Padre Bernardo, Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaiso, 

Cidade Ocidental e Cristalina em Goiás, e Cabeceira Grande em Minas Gerais. O conjunto 

dessas cidades forma a Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno – RIDE.  
 

 

 
 
Considerando-se que as cidades da RIDE mais próximas ao Distrito Federal servem ainda 

como dormitórios, a demanda habitacional dessas regiões acaba também pressionando a 

questão habitacional do DF conforme demonstrado a seguir:  
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Nas cidades mais próximas como o Novo Gama, Valparaíso, Santo Antônio do Descoberto e 

Águas Lindas, a relação com o DF se dá de maneira mais intensa sendo a Capital do País 

utilizada para a geração de emprego e renda destas populações bem como para a utilização 

dos serviços de saúde e educação. Por outro lado, desde a criação do Programa Minha 

Casa, Minha Vida diversas cidades da RIDE têm investido na construção de novas unidades 

habitacionais o que coloca o Entorno em vantagem, com relação ao DF na oferta de novas 

soluções habitacionais já que o Distrito Federal, até a presente data, ainda não contratou 

nenhuma unidade habitacional pelo MCMV. 

 

 

 

Cidade Déficit Habitacional Unidades construídas 

Abadiânia 345 25 

Água Fria 137 22 

Águas Lindas 2.664 856 

Alexânia 547 230 

Cabeceiras 180  

Cidade Ocidental 1.468 1.816 

Cocalzinho 403 995 

Corumba de Goiás 251 32 

Cristalina 1.160 36 

Formosa 2.414 1.673 

Luziânia 4.167 2.426 

Mimoso 73 33 

Novo Gama 2.827 617 

Padre Bernardo 768 675 

Pirenópolis 558 17 

Planaltina de Goiás 3.406 2.679 

Santo Antônio do Descoberto 1.368 1.696 

Valparaíso de Goiás ---- 11.365 

Vila Boa 115 ---- 
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Legenda 

      Déficit Habitacional            Unidades construídas pelo MCMV 

 

Cruzando os dados do déficit habitacional com as unidades habitacionais construídas nas 

cidades goianas mais próximas do DF, por meio do MCMV, é possível constatar que em 

algumas delas as unidades construídas ultrapassam o déficit habitacional diagnosticado. 

Como já citado acima, essas cidades têm relação direta com o DF. Portanto, isso leva a crer 

que alguns dos inscritos no Novo Cadastro da Habitação podem ter equacionado sua 

necessidade habitacional no Estado de Goiás, porém, não deixaram de manter o seu 

cadastro no Distrito Federal. 

 

A título de exemplo, podem-se citar as cidades de Valparaíso, Santo Antônio do Descoberto 

e Cidade Ocidental que se enquadram como regiões em que o quantitativo de unidades 

construídas ultrapassou o déficit diagnosticado. 

 

Não coincidentemente estas mesmas cidades mantém, até pela proximidade geográfica, 

mais relação com o Distrito Federal do que com Goiânia, o que sobrecarrega a infraestrutura 

viária e urbanística do DF. 

 

Também existem casos de cidades que não chegaram a construir nem a metade de sua 

necessidade. E ainda existe o caso de cidade que ergueu mais que o dobro do seu déficit, 

como Cocalzinho. 
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Para todas essas há um fator em comum, o GDF não dispõe de nenhum instrumento que 

possibilite identificar quantos desses beneficiados com estas unidades ainda constam como 

demanda no Novo Cadastro da Habitação. 

 

Caraterização do Distrito Federal 

 
O Distrito Federal possui 5.787,784 km² de área sendo 68,52% considerada rural, 11,28% 

de proteção ambiental e 1,65% de contenção urbana e 18,55 % de zona urbana. 

 

 
 

O último levantamento do IBGE, Censo 2010, aponta que a população do DF é 2.570.160 

milhões de habitantes, com densidade demográfica de 444,07 habitantes por Km². De 

acordo o Censo 2010, do IBGE, essas pessoas estão distribuídas da seguinte maneira: 

 

 

 

Especificação % 

Zona Urbana 18,55 

Zona de Contenção Urbana 1,65 

Zona Rural 68,52 

Zona de Proteção Ambiental 11,28 

Total 100,00 

Especificação Total % 

População residente   2.570.160 100,00% 

População residente 
urbana   

2.482.210 96,57% 

População residente 
rural   

87.950 3,43% 

Homens   1.228.880 47,81% 

Homens na área 
urbana   

1.180.777 96,08% 

Homens na área rural   48.103 3,92% 

Mulheres   1.341.280 52,19% 

Mulheres na área 
urbana   

1.301.433 97,02% 

Mulheres na área 
rural   

39.847 2,98% 
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O DF é divido administrativamente em 31 (trinta e uma) regiões administrativas, muitas das 

quais criadas na última década sem a definição das poligonais, o que tem causado 

problemas de natureza diversa para órgãos que lidam com a questão urbana.  Por ocasião 

da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT – foi introduzida pela Lei 

Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, a divisão por Unidade de Planejamento 

Territorial. 

 

As Unidades de Planejamento Territorial (UPT) foram criadas pelo PDOT para 

regionalização do território do DF, através da agregação de regiões administrativas que 

possuem similaridades e algum grau de dependência de infraestrutura viária e de 

equipamentos e serviços urbanos, pois tal regionalização propicia a integração e o 

desenvolvimento regional. 

  

Para a definição das Unidades de Planejamento foram adotados os seguintes parâmetros: a 

poligonal da área tombada do Conjunto Urbanístico de Brasília; os limites das regiões 

administrativas; os principais corredores de transporte do Distrito Federal; a morfologia 

urbana; as afinidades econômicas e as bacias hidrográficas. 
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Configuram-se assim, sete Unidades de Planejamento Territorial que estão organizadas da 

seguinte maneira: 

 

 

 

 UPT Central - Brasília, Candangolândia, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal; 

 UPT Central Adjacente I - Lago Sul, Park Way, Lago Norte e Varjão; 

 UPT Central Adjacente II - SIA, Guará, Riacho Fundo, Águas Claras, SCIA, Núcleo 

Bandeirante e Vicente Pires; 

 UPT Oeste - Taguatinga, Brazlândia, Ceilândia e Samambaia; 

 UPT Norte - Sobradinho, Planaltina e Sobradinho II; 

 UPT Leste - Paranoá, Itapoã, Jardim Botânico e São Sebastião;  

 UPT Sul - Gama, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo II. 
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__________________________________________________________________________ 
4. Dados Demográficos 

 
 
Os dados demográficos do Distrito Federal são computados desde a sua criação. A primeira 

pesquisa feita pelo IBGE, em 1960, constatou que existiam 140.164 habitantes. Em 1970, 

outra pesquisa foi realizada e o número de habitantes saltou para 537.492, quantitativo que 

já ultrapassava a previsão feita pelos técnicos da época da fundação de Brasília de que no 

ano de 2000 a região teria algo próximo de 500 mil habitantes. Nessa primeira década 

houve um crescimento de 383,47% da população do Distrito Federal.  

 

No ano de 1980, mais uma aferição da população foi realizada pelo IBGE verificando que a 

quantidade de habitantes batera a marca de 1 (hum) milhão alcançando 1.176.908. A taxa 

de crescimento populacional da década 70-80 declinou em relação à década anterior, 

porém, a população continuou aumentando. O crescimento foi de 118,96%. 

 

O IBGE voltou a conferir a população do Distrito Federal em 1991. Foram contabilizados 

1.601.094 habitantes. No período de 80 a 91, a taxa de crescimento continuou ascendente, 

entretanto, apresentando uma brusca queda em relação às demais décadas. A taxa foi de 

36,04%. 

 

No ano de 2000, o IBGE realizou mais uma pesquisa para quantificar a população do 

Distrito Federal. Foi constatado que a região ultrapassava o quantitativo de 2 (dois) milhões 

de pessoas somando 2.051.146. Neste período o crescimento populacional foi de 28,10%. 

 

A última pesquisa sobre a quantidade de habitantes do Distrito Federal foi feita em 2010, 

onde se constatou que a região possui mais de 2,5 milhões de pessoas. O IBGE divulgou 

que 2.570.160 pessoas vivem no Distrito Federal. Já a taxa de crescimento populacional, 

continua caindo, porém, com o aumento de 25,30% da população. 

 

Crescimento Populacional do Brasil – por Década a partir de 1960 

População do Brasil - Censos 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

  Censo 1960 Censo 1970 Censo 1980 Censo 1991 Censo 2000 Censo 2010 

Quantidade de 
Habitantes 70.070.457 93.139.037 119.002.706 146.825.475 169.799.170 190.755.799 

Percentual 
crescimento ------ 32,92 27,76 23,37 15,64 12,34 
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Crescimento Populacional da Região Centro-Oeste – por Década a partir de 1960 

População da Região Centro-Oeste - Censos 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

  Censo 1960 Censo 1970 Censo 1980 Censo 1991 Censo 2000 Censo 2010 

Quantidade de 
Habitantes 

2.678.380 4.629.640 7.003.515 9.412.242 11.616.745 14.058.094 

Percentual ------ 72,85 51,27 34,39 23,42 21,01 

 

Crescimento Populacional do DF – por Década a partir de 1960 

População do DF – Censos 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

  Censo 1960 Censo 1970 Censo 1980 Censo 1991 Censo 2000 Censo 2010 

Quantidade de 
Habitantes 140.164 537.492 1.176.908 1.601.094 2.051.146  2.570.160  

Percentual 0 383,47 118,96 36,04 28,10 25,30 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 – DF 

 
Por meio desses dados, pode-se fazer uma comparação de crescimento populacional entre 

o Brasil, a região Centro-Oeste e o Distrito Federal. É tomado como referência o ano de 

1960 como ponto de partida da análise. Nesse ano, no Brasil e na região Centro-Oeste 

existiam 70.070.457 e 2.678.380 de habitantes, respectivamente, e no Distrito Federal, 

140.164 habitantes. 

 

A partir de 1970, é possível fazer o comparativo de crescimento populacional entre décadas. 

Dando prosseguimento a análise, verifica-se que o DF apresentou uma taxa de crescimento 

acima do Brasil e da região Centro-Oeste. Enquanto que no Brasil e no Centro-Oeste a taxa 

de crescimento aferida foi de 32,92% e 72,85%, respectivamente. No DF constatou-se um 

crescimento de 383,47%, ficando bem acima da média nacional e regional. Já na década 

seguinte, 70-80, o Distrito Federal continuou com crescimento populacional acima da taxa 

do Brasil e do Centro-Oeste. A taxa foi de 118,96% para o DF, 27,76% para o Brasil e 

51,27% para o Centro-Oeste. 

 

Já em 1991, o crescimento populacional do Distrito Federal foi de 36,04% e no Brasil e 

região Centro-Oeste de 23,37% e 34,39%, respectivamente. A taxa de crescimento do DF 

se aproxima da do Centro-Oeste, porém, as duas continuam acima da taxa do Brasil. Em 

2000, o Brasil e o Centro-Oeste cresceram 15,64% e 23,42%, respectivamente, e no DF o 

crescimento foi de 28,10%. 
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No último Censo do IBGE, realizado em 2010, verificou que o DF e a região Centro-Oeste 

continuam a crescer mais que o Brasil. O Distrito Federal apresentou taxa de crescimento 

de 25,30% e o Centro-Oeste 21,01%. Já a taxa do Brasil ficou em 12,34%.  

 

Observa-se que as taxas de crescimento populacional do DF e do Centro-Oeste caem para 

abaixo de 30%, porém, se mantém acima da taxa de crescimento do Brasil. 

 

 

Legenda 

      Brasil           Centro-Oeste        Distrito Federal 

 

Os números nos permitem refletir sobre uma máxima adotada há vários anos no senso 

comum dos especialistas e urbanistas do Distrito Federal que acreditavam que o 

atendimento habitacional de interesse social teria promovido o inchaço populacional do DF. 

Uma fria análise demonstra que o grande boom se deu durante a década de 70, período da 

consolidação da nova capital, e que nas décadas seguintes as taxas de crescimento 

guardam perfeita coerência com o crescimento da região Centro-Oeste, o que desmistifica a 

tese de que a Política Habitacional provocou crescimento acelerado. 

 
4.1 – Situação Socioeconômica 
 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) é utilizado para medir o crescimento econômico de uma 

determinada região (pode ser cidade, estado, região ou país) por um período (mês, 

bimestre, trimestre, semestre ou ano). É calculado por meio da soma de bens e serviços 

finais produzidos na região pesquisada. Na esfera mundial, a medição desse índice 

econômico teve início nos anos 50 sob responsabilidade do Fundo Monetário Internacional – 



20 

 

FMI. Aqui no Brasil, atualmente é medido pelo IBGE e é realizado anualmente. É por meio 

do PIB que se tem um panorama da situação econômica de uma região. 

 

O último balanço do PIB divulgado pelo IBGE foi do ano de 2009. Nesse levantamento foi 

feito um comparativo entre o ano de 2008 e 2009. O Distrito Federal se manteve na terceira 

posição entre as dez primeiras cidades brasileiras. O PIB do DF ficou em R$ 

131.487.268.000,00, com crescimento de R$ 13.915.316.000,00. Veja na tabela a seguir os 

dados referentes ao levantamento realizado pelo IBGE: 

 
Ranking do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, por cidade 

Cidade Posição PIB Crescimento 

2009 2008 

São Paulo 1 (0) 389.317.167.000 + 32.200.486.000 

Rio de Janeiro 2 (0) 175.739.349.000 + 20.962.048.000 

Brasília 3 (0) 131.487.268.000 + 13.915.316.000 

Curitiba 4 (0) 45.762.418.000 + 2.443.164.000 

Belo Horizonte 5 (0) 44.595.205.000 + 2.444.097.000 

Manaus 6 (0) 40.486.107.000 + 2.369.612.000 

Porto Alegre 7 (0) 37.787.913.000 + 1.013.209.000 

Salvador 8 12 32.824.229.000 + 3.155.787.000 

Guarulhos – São Paulo 9 (0) 32.473.827.000 + 507.580.000 

Fortaleza 10 15 31.789.186.000 + 3.438.564.000 

 
Os números que permitem colocar o DF como a terceira mais rica cidade do Brasil, em 

termos absolutos, devem ser lidos considerando-se a peculiaridade da grande quantidade 

de servidores públicos instalados na capital do país, o que eleva os salários recebidos.  

 

 
 

Fonte: IBGE – 2009 – Contas Regionais 
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O PIB per Capita é calculado pela divisão de todo o PIB de uma região, estado ou cidade, 

pelo número de pessoas que habitam na mesma. Ainda analisando o último levantamento 

divulgado pelo IBGE em 2009, aponta-se que o Distrito Federal tem um PIB per Capita de 

R$ 50.438,00, ficando em primeiro lugar entre as unidades federativas do Brasil. Esse 

montante é quase o dobro do segundo colocado no levantamento que é o Estado de São 

Paulo com R$ 26.202,00. 

 

Nessa pesquisa também foi verificada que a região Centro-Oeste é primeira colocada em 

relação às demais regiões brasileiras com PIB per Capita de R$ 22.364,00.  

 

Confira a seguir os dados levantados pela pesquisa do IBGE: 

 
Ranking do Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Brasil, por Estado 

Estado Posição PIB per capita 

2009 2008 

Distrito Federal 1 (0) ▲ 50.438 

São Paulo 2 (0) ▲ 26.202 

Rio de Janeiro 3 (0) ▲ 22.102 

Santa Catarina 4 (0) ▲ 21.214 

Rio Grande do Sul 5 ▲ (1) ▲ 19.778 

Espírito Santo 6 ▼ (1) ▼ 19.145 

Mato Grosso 7 (0) ▲ 19.087 

Paraná 8 (0) ▲ 17.779 

Mato Grosso do Sul 9 ▲ (1) ▲ 15.406 

Amazonas 10 ▲ (1) ▲ 14.620 
 
 

 
Fonte: IBGE – 2009 – Contas Regionais 
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Ranking do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, por região 

Região Posição PIB per capita 

2009 2008 

Centro-Oeste 1 ▲ (1) ▲ 22.364 

Sudeste 2 ▼ (1) ▲ 22.147 

Sul 3 (0) ▲ 19.324 

Norte 4 (0) ▲ 10.625 

Nordeste 5 (0) ▲ 8.167 
 

 

 
Fonte: IBGE – 2009 – Contas Regionais 

 

A Renda per Capita é o indicador utilizado para se obter o grau de desenvolvimento 

econômico da região pesquisada. É calculada por meio da soma de todos os salários da 

população pelo seu número de habitantes. A pesquisa do IBGE de 2009 aponta o Distrito 

Federal como o primeiro colocado entre as unidades federativas do Brasil, com Renda per 

Capita de R$ 1.404,00, seguido de São Paulo com R$ 887,00 e Rio de Janeiro com R$ 

861,00.  

 

Os dados do IBGE quando confrontados com números locais (Pesquisa Distrital por 

Amostra de Domicílios – PDAD, da Companhia de Planejamento do DF) dão conta de que o 

DF é tão rico quanto desigual e que a pujança que os números poderiam indicar 

concentram-se em um pequeno universo da sociedade já que apenas algo em torno de 9% 

da população concentra renda entre 15 e 30 salários mínimos. 
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Abaixo seguem os dados da pesquisa IBGE dos dez primeiros estados: 

 

Ranking da Renda per Capita, por Estados 

Estado Posição Renda per capita (R$) 

2009 

Distrito Federal 1 1.404 

São Paulo 2 887 

Rio de Janeiro 3 861 

Santa Catarina 4 843 

Rio Grande do Sul 5 810 

Paraná 6 747 

Espírito Santo 7 691 

Goiás 8 685 

Mato Grosso do Sul 9 676 

Brasil ----- 668 

Mato Grosso 10 652 

 

 
Fonte: IBGE – 2009 – Contas Regionais 

 
Rendimento nominal dos domicílios 

Renda Mensal Domicílios Percentual 

Até 1/4 de salário mínimo 2.348 0,3 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 9.021 1,17 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 120.758 15,6 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 174.655 22,56 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 74.816 9,67 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 77.971 10,07 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 118.374 15,29 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 40.308 5,21 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 36.221 4,68 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 25.177 3,25 

Mais de 30 salários mínimos 14.361 1,86 

Sem rendimento 79.548 10,28 

Sem declaração 463 0,06 

Total 774.021 100 



24 

 

 
 

Rendimento nominal dos domicílios, por sexo do responsável 

Renda Mensal* Domicílios Homem Mulher H - % M - % % 

Até 1/4 de salário mínimo 2.348 679 1.669 0,09 0,22 0,3 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 9.021 1.529 7.492 0,2 0,97 1,17 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 120.758 50.195 70.563 6,48 9,12 15,6 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 174.655 104.245 70.410 13,47 9,1 22,56 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 74.816 51.422 23.394 6,64 3,02 9,67 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 77.971 50.438 27.533 6,52 3,56 10,07 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 118.374 74.928 43.446 9,68 5,61 15,29 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 40.308 25.885 14.423 3,34 1,86 5,21 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 36.221 25.773 10.448 3,33 1,35 4,68 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 25.177 18.785 6.392 2,43 0,83 3,25 

Mais de 30 salários mínimos 14.361 11.201 3.160 1,45 0,41 1,86 

Sem rendimento 79.548 22.620 56.928 2,92 7,35 10,28 

Sem declaração 463 285 178 0,04 0,02 0,06 

Total 774.021 437.985 336.036 56,59 43,41 100 

* Foi utilizado como base o salário mínimo no valor de R$ 510,00  

 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 – DF 
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4.2 - Dados da Renda da PDAD  
 
Na mais recente Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD, realizada pela 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan, entre os anos de 2010 e 2011, 

consta a variável Renda Domiciliar Média Mensal e Renda per Capita Média Mensal, as 

quais permitem traçar o perfil socioeconômico das regiões administrativas do DF.  

 

A PDAD aponta que das 25 cidades pesquisadas, 21 se enquadram na renda de zero a 12 

salários mínimos. As cidades do Varjão, Itapoã e SCIA-Estrutural encontram-se na faixa de 

renda de zero a 3 salários mínimos. As cidades do Recanto das Emas, São Sebastião, 

Paranoá, Samambaia, Riacho Fundo II, Planaltina, Brazlândia, Ceilândia e Santa Maria se 

enquadram na faixa de renda acima de 3 até 5 salários mínimos. Já as cidades do Gama e 

Riacho Fundo estão na faixa acima de 5 até 7 salários mínimos. As cidades de Sobradinho, 

Sobradinho II, Núcleo Bandeirante, Taguatinga e Candangolândia se encontram na faixa de 

renda acima de 7 até 9 salários mínimos. E as cidades do Guará e Vicente Pires estão na 

faixa de renda acima de 9 até 12 salários mínimos.   

 
Renda Domiciliar média mensal e Renda Per Capita média mensal,  

por Região Administrativa 

Região Administrativa* Renda Domiciliar 
Média Mensal 

(R$) 

SM Renda Per Capita 
Média Mensal 

(R$) 

SM 

Sudoeste/Octogonal 12.316  19,8  4.867  7,8  

Jardim Botânico 11.861  21,8  3.462  6,4  

Águas Claras 6.823 13,4 2.282 4,5 

Cruzeiro 6.703  12,3  2.059  3,8  

Guará 6.051  11,1  1.853  3,4  

Vicente Pires 5.995  11,8  1.738  3,4  

Sobradinho II 4.903  9,0  1.342  2,5  

Sobradinho 4.891  9,0  1.462  2,7  

Núcleo Bandeirante 4.510  8,3  1.377  2,5  

Taguatinga 4.359  8,5  1.465  2,9  

Candangolândia 4.035  7,4  1.056  1,9  

Gama 3.549  6,5  1.109  2,0  

Riacho Fundo 3.170  6,2  916  1,7  

Santa Maria 2.464  4,5  725  1,3  

Ceilândia 2.407  4,7  604  1,2  

Brazlândia 2.334  4,6  670  1,3  

Planaltina 2.329  4,3  640  1,2  

Riacho Fundo II 2.212  4,3  639  1,3  

Samambaia 2.093  4,1  624  1,2  

Paranoá 1.955  3,6  487  0,9  

São Sebastião 1.877  3,4  501  0,9  

Recanto das Emas 1.836  3,6  512  1,0  

Varjão 1.571  2,9  423  0,8  

Itapoã 1.356  2,5  387  0,7  
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SCIA - Estrutural 1.259  2,3  352  0,6  
* Nas RA’s de Brasília, Park Way, SIA, Lago Sul, Lago Norte e Fercal não foram realizadas a PDAD. 

Fonte: Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2010/2011 

 

 

 

 

Partindo da análise da Renda per Capita do Distrito Federal que é de R$ 1.404,00, conforme 

a pesquisa de 2009 do IBGE, conclui-se que a Renda per Capita por salário mínimo é de 

aproximadamente 2,75 por habitante. O último Censo do IBGE, realizado em 2010, aponta 

que dos 774.021 domicílios existentes no DF, 577.943 encontra-se na faixa de renda entre 

zero a 10 salários mínimos. Em termos percentuais, cerca de 75% dos domicílios se 

enquadram nessa faixa de renda. O que nos coloca no topo nacional também no quesito 

desigualdade social, apresentando-se como cidade rica e desigual.  

 

Imprescindível neste momento relembrar que a legislação distrital estabelece como 

Habitação de Interesse Social aquela voltada para a população com faixa de renda de zero 

a 12 salários mínimos, o que também pode promover a reflexão a respeito da equanimidade 

social desta decisão. 
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Dos domicílios pesquisados 577.943 apresentaram renda entre zero a 10 salários mínimos, 

2.348 estão na faixa de até ¼ de salário mínimo. 9.021 entre mais de ¼ a ½ salário mínimo 

e 120.758 domicílios entre ½ salário mínimo a 1 salário mínimo. 174.655 domicílios estão 

entre mais de 1 a 2 salários mínimos, sendo assim a maior concentração desse montante.  

 

Os domicílios que informaram que recebem mais de 2 a 3 salários mínimos são 74.816. Já 

os domicílios que recebem mais de 3 a 5 salários mínimos são 77.971. E 118.374 domicílios 

se encontram na faixa de renda de mais de 5 a 10 salários mínimos.  

 

Dos 577.943 domicílios com renda entre zero a 10 salários mínimos, 333.436 têm o homem 

como o responsável financeiro e 244.507 têm a mulher como responsável. Isso em termos 

percentuais implica nos seguintes números: 57,67% - homem e 42,33% - mulher. Já no DF 

como um todo, 56,59% dos domicílios têm o homem como responsável financeiro e 43,41% 

das residências têm a mulher como responsável. 

 
4.3 - Dados da Renda do Novo Cadastro da Habitação  
 
 
O Novo Cadastro da Habitação possibilita traçar o perfil econômico dos inscritos baseado 

nas informações prestadas. 70.491 inscritos recebem até 1 salário mínimo, sendo 66.412 

inscrições individuais e 4.079 inscrições por entidade. 112.879 inscritos se encontram na 

faixa de renda acima de 1 até 2 salários mínimos, dos quais 102.385 são inscrições 

individuais e 10.494 por entidade. Já os que recebem acima de 2 até 3 salários mínimos são 

64.152 inscrições, sendo 56.983 individuais e 7.169 por entidade. Na faixa de renda acima 

de 3 até 5 salários mínimos, 46.838 inscrições foram computadas, sendo 42.185 individuais 

e 4.653 por entidade. 18.115 manifestaram renda acima de 5 até 7 salários mínimos, dos 

quais 16.776 são inscrições individuais e 1.339 por entidade. Na faixa acima de 7 até 9 

salários mínimos 10.165 inscrições foram efetuadas, dessas 9.521 são individuais e 644 são 

por entidade. E na última faixa de renda que é acima de 9 até 12 salários mínimos 7.845 

inscrições foram registradas, sendo 7.383 inscrições individuais e 462 inscrições por 

entidade. 

 

A maior concentração de demanda encontra-se na faixa de renda acima de 1 a 2 salários 

mínimos, o que representa 34,15%. De todo o Novo Cadastro da Habitação, cerca de 75% 

se encontra na faixa de renda entre zero a 3 salários mínimos. Do ponto de vista 

quantitativo, são 247.522 inscrições. 
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Importante dado sócio econômico também o extraído do Novo Cadastro da Habitação por 

ser dado recente e, principalmente, por refletir a renda declarada pelos interessados em 

acessar a solução de moradia ofertada pelo GDF. 

 

Especificação Individuais P/ Entidade Total 

Até 01 Salário Mínimo  66.412  4.079  70.491 

Acima de 01 até 02 Salários Mínimos  102.385  10.494  112.879 

Acima de 02 até 03 Salários Mínimos  56.983  7.169  64.152 

Acima de 03 até 05 Salários Mínimos  42.185  4.653  46.838 

Acima de 05 até 07 Salários Mínimos  16.776  1.339  18.115 

Acima de 07 até 09 Salários Mínimos  9.521  644  10.165 

Acima de 09 até 12 Salários Mínimos  7.383  462  7.845 

Total 301.645 28.840 330.485 

 

4.4 - Principais Atividades Econômicas 
 
 
O IBGE além de realizar a medição do PIB, também acompanha como se desenvolvem as 

principais atividades econômicas. O último levantamento divulgado foi realizado em 2009, 

que por sua vez apontou que no DF os Serviços respondem por 93% das atividades 

econômicas, seguido de 6,5% para a Indústria e 0,5% para a Agricultura.  

 

Nas atividades de Serviços, a Administração Pública representa 55,4% da atividade 

econômica de todo o DF. Outros 9,3% as atividades de intermediação financeira, seguros e 

serviços relacionados. 6,5% ao comércio e serviços de manutenção e reparação. 5,9% as 

atividades imobiliárias e aluguéis. Os 15,90% restantes encontram-se nas demais atividades 

de Serviços. 

 

Já as atividades da Indústria, que correspondem a 6,5%, dividem-se em 3,9% para a 

construção civil, 2% para as indústrias de transformação e 0,6% para a produção e 

distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana. 

As atividades agrícolas, que respondem por 0,5%, dividem-se em 0,4% para a agricultura, 

silvicultura e exploração florestal e 0,1% para a pecuária e pesca. 

 

Atividade Específica  % Total % 

Agricultura 
Agricultura, silvicultura e exploração florestal 0,4  

0,5 Pecuária e pesca 0,1 

Indústria 

Indústrias de transformação 2,0  
 

6,5 
Construção civil 3,9 

Produção e distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto 
e limpeza urbana 

0,6 

 
Serviços 

Comércio e serviços de manutenção e reparação 6,5  
93 Serviços de alojamento e alimentação 1,3 
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Serviços 

Transportes, armazenagem e correio 2,3  
 

 
 

93 

Serviços de informação 3,3 

Intermediação financeira, seguros e serviços relacionados 9,3 

Serviços prestados às famílias e associativas 2,3 

Serviços prestados às empresas 3,2 

Atividades imobiliárias e aluguéis 5,9 

Administração, saúde e educação públicas e seguridade 
social 

55,4 

Saúde e educação mercantis 2,7 

Serviços domésticos 0,7 
Fonte: IBGE – 2009 – Contas Regionais 
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__________________________________________________________________________ 
5. Atores Sociais da Habitação do Distrito Federal 
 
 
O Movimento Social de Luta pela Moradia está organizado e em plena atividade no Distrito 

Federal. Os quatro movimentos nacionais, UNMP – União Nacional de luta pela Moradia 

Popular, CMP – Central dos Movimentos Populares, CONAM – Confederação Nacional das 

Associações de Moradores e MNLM – Movimento Nacional de Luta pela Moradia, têm 

representação no DF, além de cerca de 300 cooperativas habitacionais e associações de 

moradores que militam em torno da área. Pelo seu perfil de cidade com grande 

concentração de servidores públicos os sindicatos também são importantes protagonistas 

na luta por solução de moradia, quer seja para interesse social, quer seja para interesse 

específico. 

 

A forte influência do movimento social fica bem demonstrada quando observamos o marco 

legal da atual Política Habitacional do DF que estabelece que parte do atendimento seja 

destinada a demanda apontada pelos grupos organizados, um avanço ainda não atingido 

em vários estados do Brasil. 

 

Tal nível de organização tem origem na segunda metade da década de 90 quando, por 

ocasião da realização da I e II Conferência de Habitação do Distrito Federal, ficou 

estabelecida como Política de Estado que o atendimento aos chamados “Grupos 

Organizados” seriam uma modalidade de atendimento específico dentro da Política 

Habitacional local. 

 

Diversos desses movimentos, associações ou cooperativas, construíram casas em regime 

de mutirão e/ou autogestão, sendo possível observar em muitas das novas cidades a marca 

deixada por eles no combate ao déficit habitacional. 

 

Nos últimos anos, o mutirão deixou de ser incentivado bem como a autogestão, e hoje, 

mesmo as cooperativas e associações, são incentivadas a buscar o mercado ou o MCMV 

para atender aos seus associados ou cooperados. 

 

Com o início da atual gestão do GDF, as associações e cooperativas foram convocadas por 

meio de Editais a participarem de credenciamento junto à Sedhab/Codhab onde reafirmaram 

interesse em participar da política habitacional e atualizaram dados cadastrais bem como a 

demanda a ser atendida. 
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O Novo Cadastro da Habitação aponta que 28.840 inscrições foram feitas por meio das 

entidades, sendo 14.259 inscrições novas e 14.581 inscrições de recadastramento. Esse 

quantitativo representa 8,72% de todo o Novo Cadastro da Habitação. 

 

Baseado nas informações prestadas pelos inscritos foi possível detalhar os cadastros por 

Unidade de Planejamento Territorial (UPT) das entidades. Na UPT Central foram 

contabilizadas 2.181 inscrições. Já a UPT Central Adjacente I, apresenta a menor demanda 

das inscrições por entidades, 180. A UPT Central Adjacente II tem 4.171 inscrições. 

 

A UPT Oeste apresentou a maior demanda entre todas as Unidades de Planejamento 

Territorial. Foram feitas 13.469 inscrições. 3.399 inscritos desse montante informaram que 

residem em Taguatinga. Outros 5.498 em Ceilândia. 4.080 em Samambaia e 492 em 

Brazlândia. Em termos percentuais, é na cidade de Ceilândia onde se encontra a maior 

concentração da demanda da UPT Oeste, 40,82%. Em segundo lugar vem à cidade de 

Samambaia com 30,29%. Taguatinga com 25,24%. E a cidade de Brazlândia com 3,65%. 

 

Na UPT Norte foram contabilizadas 1.994 inscrições. Na UPT Leste 936 inscrições, segunda 

menor demanda. E na UPT Sul, 5.876 cadastros. 33 pessoas se inscreveram por meio de 

entidades, porém, não informaram a Região Administrativa onde residem impossibilitando 

assim identificá-las por UPT. 

 

O processo de credenciamento e recadastramento das entidades organizadas em torno da 

questão habitacional resultou nos seguintes dados: 

 

Especificação P/ Entidade 

Inscrições Novas 14.259 49,44% 

Recadastramento  14.581 50,56% 

TOTAL  28.840 100,00% 

 
 

UPT – Central (Brasília, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste/Octogonal) 

 

Especificação P/ Entidade 

Inscrições  2.181 

 

UPT – Central Adjacente I (Lagos Sul e Norte, Varjão e Park Way) 

 

Especificação P/ Entidade 

Inscrições  180 
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UPT – Central Adjacente II (SIA, SCIA, N. Bandeirante, Riacho Fundo I,  

Guará I e II, Águas Claras e Vicente Pires) 

 

Especificação P/ Entidade 

Inscrições  4.171 

 

UPT – Oeste (Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Brazlândia) 

 

Especificação P/ Entidade 

Inscrições  13.469 

 

UPT – Norte (Sobradinho, Sobradinho II e Planaltina) 

 

Especificação P/ Entidade 

Inscrições  1.994 

 

UPT – Leste (Paranoá, São Sebastião, Jardim Botânico e Itapoã) 

 

Especificação   P/ Entidade 

Inscrições  936 

 

UPT – Sul (Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Gama e Santa Maria) 

 

Especificação P/ Entidade 

Inscrições  5.876 

 

Sem Informação de UPT 

 

Especificação P/ Entidade 

Inscrições  33 
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A análise da Demanda das entidades por dependentes apresenta outra distorção já que, 

diferentemente do que acontece com o Novo Cadastro da Habitação o número de 

interessados inscritos em associações e cooperativas sem dependente representa 52,31% 

do total do Novo Cadastro, onde o número de pretendentes com dependentes chega a 

apenas 48,69 % do total de inscritos por entidade. 

 

Tal distorção, certamente, é causada pela maneira cartorial como funciona uma parte 

considerável das entidades e cujos critérios de inscrição e seleção interna ou são 

inexistentes ou pouco transparentes. Isso faz com que um grande número de filhos, 

parentes ou pessoas mais próximas dos dirigentes esteja incluído entre os pretensos 

beneficiados. 

 

Cabe aqui também uma reflexão sobre aquilo que se pretende conceituar como demanda 

habitacional, tema que abordaremos mais adiante. Abaixo seguem os dados da Demanda 

das entidades por dependente e por renda. 

 
Demanda das entidades por dependente 

 

Especificação P/ Entidade % 

Sem dependente 15.088 52,31 

01 dependente 8.475 29,38 

02 dependentes 3.347 11,60 

03 dependentes 1.379 4,78 

04 dependentes 417 1,44 

05 dependentes 106 0,40 

06 dependentes 17 0,05 

07 ou mais dependentes 11 0,04 
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Demanda das entidades por renda 

 

Especificação P/ Entidade % 
Até 01 SM  4.079  14,14 

Acima de 01 até 02 Salários Mínimos  10.494  36,38 

Acima de 02 até 03 Salários Mínimos  7.169  24,85 

Acima de 03 até 05 Salários Mínimos  4.653  16,13 

Acima de 05 até 07 Salários Mínimos  1.339  4,64 

Acima de 07 até 09 Salários Mínimos  644  2,23 

Acima de 09 até 12 Salários Mínimos  462  1,63 

 

 
 
 
A Lei Distrital nº. 3877/2006 estabelece que as entidades organizadas (associações e 

cooperativas) têm direito a 40% de todo o atendimento ofertado, entretanto, conforme os 

números do Novo Cadastro da Habitação apontam que uma vez convidadas a se 

credenciarem junto à Sedhab/Codhab e apresentarem a demanda que representam, sem 

avaliar o mérito se esta demanda representa de fato necessidade habitacional ou apenas o 

desejo de atendimento, constatou-se que as entidades representam apenas 8,72% do total 

de inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

__________________________________________________________________________ 
6. Situação Habitacional de Interesse Social 
 
 
6.1 – Perfil Socioeconômico do Novo Cadastro da Habitação 
 
 
Os primeiros cadastros de inscritos elaborados pela antiga Sociedade de Habitações de 

Interesse Social Ltda. – SHIS remontam à década de 60. Existiam, na época, cadastros 

voltados ao atendimento habitacional do funcionalismo público federal, do Distrito Federal, 

de populares (pessoas de baixa renda) e da clientela oriunda de convênios assinados com 

entidades públicas e privados. 

 

No entanto, devido ao crescimento da cidade e ao aumento da demanda por habitação de 

interesse social, o Governo do Distrito Federal, por intermédio da Sociedade de Habitações 

de Interesse Social – SHIS criou por meio do Decreto Distrital nº. 10.056/87, o Cadastro 

Geral de Pretendentes à Moradia do Distrito Federal – CGPMDF e homologou um 

regulamento para a distribuição de moradia pela SHIS. Este Decreto previu o cadastramento 

e recadastramento com o objetivo de produzir uma listagem única, em substituição às 

existentes. No processamento era intensificado quem era funcionário público e quais eram 

as inscrições populares. 

 

No ano de 1990, o Cadastro Geral de Inscritos, administrado pela SHIS, recebeu a demanda 

oriunda do Programa de Assentamento de Populações de Baixa Renda do Distrito Federal, 

criado pelo Decreto nº. 11.476, de 09.03.1989, cujo cadastramento de pretendentes a 

receber lotes semi urbanizados estava sob a responsabilidade da então Secretaria de 

Serviços Sociais do Distrito Federal e da TERRACAP. 

 

No ano de 1997, o Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – IDHAB, 

sucessor da SHIS, realizou uma depuração geral no Cadastro de Inscritos, cujo 

procedimento recebeu, na época, a denominação de “lista limpa”, permitindo aos inscritos a 

atualização de seus dados e ao Governo, uma visão real do déficit de moradia existente no 

Distrito Federal, naquela época. 

 

Novas inscrições e atualizações foram permitidas somente em 1999, com a edição do 

Decreto nº. 20.426, de 21.07.1999, que consolidou o Cadastro Geral de Inscritos do IDHAB. 

 

Com a edição da Lei Distrital nº. 3.877, de 26.06.2006, que dispõe sobre a Política 

Habitacional do Distrito Federal, surgiu à necessidade de adequação dos critérios de 
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seleção do Cadastro Geral de Inscritos com a nova orientação estabelecida pela recente 

legislação, sendo, então, por meio do Decreto nº. 33.033, de 07.07.2011, instituído o Novo 

Cadastro da Habitação do Distrito Federal. 

 

Atualmente, o Novo Cadastro da Habitação do Distrito Federal, composto por candidatos 

inscritos espontaneamente e de forma individualizada e por candidatos filiados a 

associações ou cooperativas habitacionais credenciadas junto à Codhab/DF e os critérios de 

classificação dos candidatos inscritos, são regulados pelos Decretos nº. 33.033 e 33.177, de 

07.07 e 01.09.2011, respectivamente. 

 

O Novo Cadastro da Habitação conta, atualmente, com 330.465 candidatos inscritos, dos 

quais 301.625 pela Relação de Inscrições Individuais e 28.840 pela Relação de Inscrições 

por Entidade. 

 

 
 

Tabela de dependentes da demanda Inscrita no Novo Cadastro da Habitação 

 

Especificação Individuais % 

Sem dependente 138.841 46,02 

01 dependente 95.168 31,54 

02 dependentes 37.398 12,40 

03 dependentes 19.425 6,44 

04 dependentes 7.338 2,43 

05 dependentes 2.399 0,79 

06 dependentes 733 0,24 

07 ou mais dependentes 343 0,14 
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Tabela de renda da demanda Inscrita no Novo Cadastro da Habitação 

 

Especificação Individuais % 

Até 01 SM  66.412  22,01 

Acima de 01 até 02 Salários Mínimos  102.385  33,94 

Acima de 02 até 03 Salários Mínimos  56.983  18,89 

Acima de 03 até 05 Salários Mínimos  42.185  13,98 

Acima de 05 até 07 Salários Mínimos  16.776  5,56 

Acima de 07 até 09 Salários Mínimos  9.521  3,15 

Acima de 09 até 12 Salários Mínimos  7.383  2,47 

 
 

 
 
 
6.2 – População em Situação de Rua no Distrito Federal 
 
Contexto Histórico 

 

O processo social identificado como “população em situação de rua” existe desde o início 

das primeiras formações da sociedade e levanta duas questões: o tamanho desse 

contingente populacional e às causas que levavam as pessoas às ruas.  
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O nascimento do sistema capitalista é uma das grandes causas da população em situação 

de rua e iniciando, aí, um contingente considerável de pessoas que não participam 

efetivamente do processo de geração de riquezas (trabalho) e da distribuição de seus frutos 

(consumo). Era a partir da superexploração dos trabalhadores e do estabelecimento da 

desigualdade, que atingiria seu objetivo primeiro: o lucro. Assim, o número de pessoas à 

margem da sociedade consumista cresceu consideravelmente. Como resultado, esses 

indivíduos transformaram o espaço público (as ruas) em seu universo de vida e 

sobrevivência privada, evidenciando a imagem crua da exploração capitalista.  

 

No Brasil, a origem deste processo social remonta ao início das primeiras formações 

urbanas mais densas. Os governantes brasileiros em parceria com grupos empresariais 

tinham o objetivo de urbanizar e modernizar o país, e lucrar com o aluguel e venda de 

habitações valorizadas após a expulsão dos pobres de zonas centrais. Sua consequência 

imediata foi à desapropriação de milhares de indivíduos pobres e sem trabalho (já que não 

eram aceitos neste mercado), sendo assim, este só encontraram três alternativas de 

sobrevivência nas cidades: a) ocupar locais centrais, criando novas formas de habitação, 

como as favelas; b) retirar-se para localidades cada vez mais afastadas, inaugurando as 

primeiras periferias; ou c) fazer das ruas seu local de moradia permanente ou provisória. 

Surge nesse momento a população em situação de rua.  

 

Viver nas ruas de Brasília, a “Capital da Esperança”, ironicamente, significa viver, com sua 

família inteira, em meio ao lixo, escondido em cerrados e buracos, temendo perseguições, 

violências e expulsões por parte de uma sociedade extremamente elitista e preconceituosa 

e por parte de quem mais deveria protegê-los: o Poder Público. Frente a esse cenário, a 

criação de novos programas, benefícios e serviços, especialmente no âmbito da Política de 

Assistência Social, intentou minimizar as dificuldades das populações pobres do Distrito 

Federal. No entanto, constatou-se que a população em situação de rua nunca foi alvo 

prioritário de proteção social, não tendo acesso a essas políticas que, apesar de focalizadas 

na pobreza extrema, não chegam aos que mais precisam, seja por descaso, por omissão, 

desconhecimento, seja por limitações políticas e muitas vezes agravadas pela disputa 

“interna corporis” entre o dogma e a adoção de ações pragmáticas. 

 

A partir dessa reflexão, tem-se a convicção de que essa peculiaridade exige um estudo 

especifico, que subsidiasse a implementação de políticas públicas sensíveis a essa 

realidade e que tenham por objetivo a melhoria substancial da qualidade de vida das 

pessoas em situação de rua da Capital Federal. 
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Política Nacional 
 
 
A atual Política Nacional para a inclusão da população em situação de rua é fruto das 

reflexões e debates do Grupo de Trabalho Interministerial, instituído pelo Decreto s/nº, de 25 

de outubro de 2006, e composto pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, Ministério das Cidades, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério da 

Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Justiça, Secretaria Especial de 

Direitos Humanos e Defensoria Pública da União, além da fundamental participação de 

representantes do Movimento Nacional de População de Rua (MNPR), da Pastoral do Povo 

da Rua e do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais da Assistência Social 

(CONGEMAS), representando a sociedade civil organizada. Ressalte-se o protagonismo 

que o público-alvo desta Política Nacional, por meio do MNPR, teve em todo o processo de 

avaliação e discussão das propostas. 

 

Para fins da Politica Nacional é considerado como “população em situação de rua” o “grupo 

populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema e a inexistência de 

moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas 

como espaço de moradia e sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as 

unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória” (definição 

constante do parágrafo 1º art. 1º do Decreto que instituiu a Política Nacional). 

 
Situação Local 
 

 
Os dados mais recentes da população em situação de rua no Distrito Federal são do Projeto 

Renovando a Cidadania, organizado pelas pesquisadoras Bruna Papaiz Gatti e Camila 

Potyara Pereira, que por sua vez apresentou dados referentes ao período de março de 2010 

a 13 de junho de 2011, quando aconteceu o evento de encerramento com  a presença do 

governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, que assinou na ocasião, o Decreto 32.986, 

de 13 de junho de 2011, e instituiu o Comitê Intersetorial para elaboração da Política para 

Inclusão Social da População em Situação de Rua no âmbito do Distrito Federal.  

 

Os dados levantados pelo Projeto Renovando a Cidadania com relação à população em 

situação de rua são os seguintes: 

 

Especificação QTD % 

Crianças 319 12,70 

Adolescentes 221 8,80 

Adultos 1.972 78,50 

Total 2.512 100,00 
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Região Administrativa % Região Específica % 

 
Brasília 

38,20 Região Central 37,30 

Asa Norte 38,30 

Asa Sul 24,40 

Taguatinga 19,90 ------ ------ 

Ceilândia 9,70 ------ ------ 

Outras Cidades 32,20 ------ ------ 
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6.3 – Aglomerados Subnormais 
 
 
No último Censo realizado pelo IBGE em 2010, o órgão adotou a nomenclatura de 

Aglomerado Subnormal para designar setores habitacionais constituídos por no mínimo 50 

unidades habitacionais que ocupam área de propriedade pública ou particular, disposta, em 

geral, de forma desordenada e densa, e que são carentes de serviços públicos e essenciais. 

 

Essa expressão é utilizada para se referir a assentamentos irregulares conhecidos como 

favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, 

entre outros. 

 

Região Administrativa Nome do Aglomerado Domicílios Nº de Habitantes 

Ceilândia 
Sol Nascente  
(ARIS-Sol Nascente) 15.737 56.483 

Estrutural Vila Estrutural 5.823 21.947 

Ceilândia Pôr do Sol  
(ARIS-Pôr do Sol) 

2.084 7.653 

Santa Maria 
Cond. Porto Rico  
(ARIS-RIBEIRÃO) 1.926 7.129 

Ceilândia 
Cond. Privê  
(ARIS-Privê Ceilândia) 1.859 6.658 

Fercal 
Engenho Velho  
(ARIS-FERCAL I) 1.067 3.846 

Vicente Pires 
Vila São José  
(ARIS-Vicente Pires) 604 2.503 

Brazlândia  
Expansão da Vila S. José (ARIS-
Expansão da Vila S. José) 585 2.390 

Sobradinho 
Cond. Residencial Sobradinho II  
(ARIS-Buritis) 547 2.047 

São Sebastião Bela Vista 495 1.789 

Sobradinho 
Vila Rabelo  
(ARIS-Mansões Sobradinho) 454 1.726 

Núcleo Bandeirante Vila Cauhy 438 1.640 

São Sebastião 
Cond. Vitória  
(ARIS-Morro da Cruz) 452 1.597 

São Sebastião Vila do Boa 393 1.518 

São Sebastião Bairro João Cândido  
(ARIS-Estrada do Sol) 425 1.458 

Fercal Fercal (ARIS-Fercal III) 336 1.281 

Fercal Cond. Alto da Bela Vista (ARIS-
FERCAL I) 

315 1.164 

Planaltina 
Cond. Quintas do Amanhecer  
(ARIS-ASPRODARMAS II) 286 1.104 

São Sebastião  Expansão da Vila Nova 325 1.030 

Sobradinho 
Cond. Vila Verde / Casa Rosada  
(ARINE-Contagem) 271 963 

Sobradinho 
Queima Lençol  
(ARIS-Queima Lençol) 199 749 

Sobradinho  Cond. Versalhes  188 730 
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(ARINE-Contagem) 

Varjão Varjão 192 730 

São Sebastião 
Cond. Del Rey  
(ARIS-Estrada do Sol) 177 630 

Planaltina 
Cond. Vale do Sol  
(ARIS-ASPRODARMAS II) 177 612 

Sobradinho Cond. Residencial Sobradinho III 141 521 

Brasília Vila dos Operários 136 479 

São Sebastião 
Cond. Vila Vitória  
(ARIS-Estrada do Sol) 122 454 

São Sebastião Morro Azul 98 420 

Sobradinho 
Cond. Café Planalto (ARINE-Boa 
Vista II) 121 413 

Planaltina 
Cond. Morada Nobre  
(ARIS-ASPRODARMAS I) 111 410 

Riacho Fundo Cond. Portal do Sol 113 381 

São Sebastião Invasão da quadra 305 86 351 

Planaltina 
Cond. Mansões do Amanhecer  
(ARIS-ASPRODARMAS III) 87 302 

Sobradinho 
Rua do Mato  
(ARIS-FERCAL II) 84 279 

Riacho Fundo  Cond. Fortaleza 50 169 

Total 36.504 133.556 

 

Aglomerados Subnormais por número de Unidades Habitacionais 
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Aglomerados Subnormais por número de habitantes 

 
 

Unidades Habitacionais em área de risco 
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__________________________________________________________________________ 
7. Núcleos Habitacionais Irregulares  
 
 
Os núcleos habitacionais irregulares concentram um grande percentual da população do 

Distrito Federal de todas as faixas de renda, os de interesse social possuem, 

predominantemente, moradores de até 12 salários mínimos e os de interesse específico 

reúnem, predominantemente, famílias com renda superior a 12 salários mínimos e imóveis 

com mais de 220 metros quadrados. 

 

Para fins de regularização fundiária as etapas a serem vencidas, independente da faixa de 

renda, compõem as seguintes modalidades: 

 

 Regularização Urbanística (com respectivo licenciamento ambiental); 

 Regularização Fundiária; 

 Construção / Qualificação de Unidades Habitacionais, especialmente nos casos de 

interesse social; 

 Serviços de infraestrutura urbana, com destaque para saneamento; 

 Acesso a serviços públicos como creches, escolas, postos de saúde e transporte 

público; 

 Em caso de área de risco APP realocação interna para áreas de ocupação sem 

restrições, quando houver possibilidade de adensamento; 

 Reassentamento para áreas de ocupação com restrições, quando não houver 

possibilidade de realocação interna; 

 
 
Ao contrário do que o senso comum passou a considerar no Distrito Federal, não somente 

condomínios irregulares ou as chamadas soluções criadas pela própria sociedade para a 

falta de oferta pública de solução de moradia, encontram-se entre os Núcleos Habitacionais 

de Interesse Social que necessitam de Regularização Fundiária. 

 

Todas as novas cidades criadas pela política de assentamento habitacional que consistia na 

distribuição de lotes como solução de moradia, encontram-se em situação de irregularidade 

já que a imensa maioria de seus moradores não receberam documentos definitivos ou que 

oficializem a propriedade ou mesmo a posse da Unidade Habitacional que atualmente 

ocupam. 
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Estarão incluídos como Necessidade Habitacional por Regularização Fundiária, portanto, 

tanto os chamados aglomerados subnormais e condomínios de interesse social, quanto as 

novas cidades, oriundas do Programa de Assentamento. 

 

O PDOT estabeleceu dois grandes grupos de Regularização Fundiária conforme as figuras 

a seguir: 

 
Núcleos Habitacionais de Interesse Social 
 

 
 

Núcleos Habitacionais de Interesse Social com processo de regularização em andamento 
 

Programa de Regularização  Cidades 
Unidades 

Habitacionais Situação 

1 – QE 44  Guará  140 

Em 
Desenvolvimento 

2 – QNP 22 e QNP 24  Ceilândia  939 

3 – Pôr do Sol Ceilândia  2.084 

4 – Becos de Ceilândia Ceilândia 2.620 

5 – Becos de Taguatinga Taguatinga 59 

A Iniciar 

6 – Becos de Brazlândia Brazlândia 154 

7 – Becos Gama Gama 538 

8 – Pontas de quadra Taguatinga Taguatinga  178 

9 – Pontas de quadra Riacho Fundo II Riacho Fundo II  -----  

10 – Pontas de quadra Sobradinho II Sobradinho II  590 

11 – Setor Habitacional Primavera Samambaia 1.200 Contrato 

12 – Setor Central de Planaltina Planaltina -----  A Iniciar 

13 – Condomínio Itapoã Sobradinho  12.000 A Iniciar 

14 – Núcleo Urbano de São Sebastião São Sebastião  
20.000 

Em 
Desenvolvimento 

15 – Setor Habitacional Água Quente  Recanto das Emas  
2.356 Contrato 
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16 – Engenho das Lajes Gama 950 A Iniciar 

17 – Vila São José Vicente Pires 604 Contrato 

18 – Expansão da Vila São José Brazlândia 585 A Iniciar 

19 – Condomínio Privê Ceilândia Ceilândia 1.859 A Iniciar 

20 – Vila Planalto Brasília 
2.450 

Em 
Desenvolvimento 

21 – Área consolidada do Paranoá Paranoá 18.500 A Iniciar 

22 – Vila Basevi Sobradinho 624 Contrato 

23 – Vila Telebrasília Brasília 
350 

Em 
Desenvolvimento 

24 – Porto Rico Santa Maria 1.926 Contrato 

25 – Vila Cauhy Núcleo Bandeirante  438 Contrato 

26 – Mansões Sobradinho I Sobradinho II 1.800 Contrato 

27 – Fercal Sobradinho II  336 A Iniciar 

28 – Buritis Sobradinho II  1.380 Contrato 

29 – Estrutural SCIA -----  A Iniciar 

 

Núcleos Habitacionais de Interesse Específico 

 

 

Além destes dois grandes grupos há que se incluir na Necessidade Habitacional 

Regularização Fundiária o outro grupo mecionado anteriormente, que é o das Cidades 

Consolidadas e promovidas pelo GDF sem a devida titularização dos atuais ocupantes. 

 

Este problema que inclui cidades como Samambaia, Recanto das Emas, Santa Maria e 

todas as demais do programa de assentamento, é ainda mais complexo se considerarmos 

que a unidade imobiliária (lote) já foi vendido pelo menos uma vez em até 60% de algumas 

cidades, o que amplia o desafio de assegurar a titularidade do atual ocupante. 
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Este universo diversificado interfere diretamente na análise da demanda por novos 

atendimentos já que, inevitavelmente, um grande número destes atuais moradores que 

compraram do beneficiário original ainda apresentam-se inscritos no Novo Cadastro da 

Habitação sem que o Estado seja capaz de identificá-lo já que ainda não promoveu a 

regularização das novas cidades. 

 

O quadro abaixo demonstra as quantidades de Unidades Habitacionais sem Regularização 

Fundiária nessas diversas cidades: 
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__________________________________________________________________________ 
8. Habitações Inadequadas  
 
 
De acordo com a Fundação João Pinheiro (2008), dados do IBGE de 2007 apontaram que o 

Distrito Federal possuía 711.728 domicílios particulares dos quais 585.576 foram 

considerados adequados e 126.152 foram considerados inadequados por apresentarem 

adensamento excessivo, cobertura inadequada, falta de unidade sanitária ou outra 

característica que aponte a necessidade de qualificação da Unidade Habitacional. 

 

Por ser um dado recente e oficial adotaremos então o número de 126.152 como o número 

oficial de Habitações Inadequadas no Distrito Federal exemplificando, no quadro a seguir a 

situação de domicílios sem banheiro de acordo com o Censo 2010. 

 

Dentre os diversas características que podem definir uma habitação como inadequada a 

ausência de unidade sanitária e o tipo de revestimento das paredes são dois já 

dimensionados pelas pesquisas do IBGE ou da Fundação João Pinheiro, destaque-se que 

nenhuma pesquisa com foco na qualidade da unidade habitacional foi realizada até a 

presente data no Distrito Federal, o que nos impede de ter dados mais precisos. 

 

Quanto aos dados disponíveis a situação de ausência de unidade sanitária é a seguinte: 

 
Unidades Habitacionais sem banheiro por número de domicílios 
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RA Domicílios sem banheiro 

Brazlândia 69 

Candangolândia 9 

Ceilândia 637 

Gama 40 

Itapoã 66 

N. Bandeirante 26 

Paranoá 59 

Planaltina 52 

Recanto das Emas 74 

Riacho Fundo I 14 

Samambaia 228 

Santa Maria 107 

São Sebastião 54 

SCIA - Estrutural 64 

Sobradinho I 37 

Sobradinho II 48 

Taguatinga 91 

Varjão 11 

Vicente Pires 56 

Total 1.742 
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Com relação dados disponíveis no que se refere ao tipo de material das paredes a situação 

apontada pelas poucas pesquisas disponíveis é a seguinte: 

 

 Tipo de material das paredes Domicílios particulares 
permanentes (Unidades) 

% 

Alvenaria sem revestimento 47.165 6,09 

Madeira aparelhada 4.724 0,61 

Taipa revestida 110 0,01 

Taipa não revestida 167 0,02 

Madeira aproveitada 7.070 0,91 

Palha 22 0 

Outro 1.910 0,25 

Domicílios sem paredes em terras indígenas 
ou sem declaração 198 0,03 

Total 773.948 100 

 
 

 
 

 
 A falta de calçamento ao redor das casas e a densidade excessiva com mais de 03(três) 

pessoas coabitando no mesmo cômodo precisam ser melhor quantificadas com pesquisa a 

ser feita especificamente para este fim bem como a definição da localização dos imóveis 

sem unidade sanitária e com paredes e cobertura inadequada, com os dados disponíveis é 

bastante razoável considerar portanto que cerca de 16% dos imóveis do Distrito Federal 

necessitam de alguma intervenção do estado para realização de qualificação da moradia. 
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8.1 – Projetos de qualificação de moradia em andamento 
 
 
Diversos programas de qualificação encontram-se em andamento no Distrito Federal, 

executados pela CODHAB, conforme os quadros a seguir: 

 

Projetos de Qualificação de 
Moradia 

Cidades 
Unidades 

Habitacionais 
Recursos 

1 – QNR - 02, 03 e 05  
(piloto em desenvolvimento) 

Ceilândia  
1.020 

PAC/HABITAÇÃO 
2 – Mestre D'armas Planaltina  8.000 

3 – Arapoanga Planaltina  14.117 

4 – Estrutural SCIA  8.000 
 

A DEFINIR 
5 – Sol Nascente Ceilândia  15.737 

6 – Varjão Varjão  254 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificação Por Unidades Por População 

Unidades Habitacionais em processo de 
qualificação (em andamento) 

47.128 174.373 

Unidades Habitacionais inadequadas 126.152 466.762 
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__________________________________________________________________________ 
9. Oferta de novas áreas  
 
 
O Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT do DF é o instrumento básico da 

política territorial e de orientação aos agentes públicos e privados que atuam na produção e 

gestão das localidades urbanas, de expansão urbana e rural do território do Distrito Federal. 

Elaborado de maneira participativa e colhendo sugestões da comunidade, o PDOT é 

revisado a cada 10 anos. 

 

A ideia central do PDOT é orientar o crescimento territorial do DF. É no PDOT que se 

definem as novas áreas e setores que serão destinados para a produção habitacional 

visando atender a demanda por moradia das diversas camadas sociais. Veja abaixo os 

mapas (9.1 e 9.2) das áreas a serem ofertadas previstas pelo PDOT até 2019 e pelo 

programa Morar Bem até 2014. 

 
9.1 – Mapa das áreas a serem ofertadas previstas pelo PDOT 
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9.2 – Mapa das áreas a serem ofertadas previstas pelo Morar Bem 
 

 
 

As áreas já ofertadas e aquelas ainda a serem ofertadas pelo Morar Bem adotam a 

premissa da Unidade Habitacional pronta como solução de moradia e financiada pelo 

MCMV com os respectivos subsídios previstos em Lei. 

 

Com esta premissa pretende-se romper o paradigma do lote como solução de moradia e 

promover o adensamento das cidades já existentes na busca de otimizar a infraestrutura já 

instalada. 

 

9.3 – Novas áreas já ofertadas pelo Morar Bem 
 
 
Além das novas áreas, projeções e lotes para a construção de Unidades Habitacionais 

coletivas estão sendo ofertadas, seguindo a tendência de verticalização dos novos 

atendimentos e de adensamento das cidades já existentes. 

 

O total já ofertado de 17.535 unidades ofertadas (1.300 casas e 16.235 apartamentos de 02 

e 03 quartos), 14.359 atenderão os inscritos no Novo Cadastro da Habitação pela Relação 

de Inscrições Individuais e por entidades, sendo que 3.176 serão viabilizadas e atenderão a 

demanda apresentada pelas associações e cooperativas habitacionais, conforme tabela a 

seguir, com a previsão para início das obras durante o segundo semestre deste ano. 
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Produção Habitacional Cidades 
UH 

EMP. 
UH  

ENT. 
Situação dos 

Editais 

Riacho Fundo II - Linha do Metrô  Riacho Fundo II  5.904 ----- 

 
Em 

Desenvolvimento 

Projeções Gama Gama  2.472 768 

Projeções Santa Maria Santa Maria  696 212 

Projeções Samambaia Samambaia  1.245 416 

Projeções Sobradinho Sobradinho  1.212 264 

Quadras 117 e 118 Recanto das Emas 950 530 

Riacho Fundo II – 3ª Etapa Riacho Fundo II 1.880 986 

Paranoá Parque Paranoá 6.300 ----- 

Vargem da Benção Recanto das Emas  4.200 

A Iniciar 

Itapoã Parque Itapoã  6.300 

Morar Bem Planaltina Planaltina  5.000 

Mangueiral II São Sebastião 2.000 

Nova Colina Sobradinho  ----- 

Nova Petrópolis Sobradinho  ----- 

Água Quente Samambaia 15.152 

Bairro Crixá São Sebastião 662 

Bairro Nacional São Sebastião 500 

Setor Meireles Santa Maria 3.440 

 

Paranoá Parque 
 
 
Chamado de Paranoá Parque, este projeto inovador ofertará 6.300 Unidades Habitacionais 

(apartamentos de 02 quartos) para os inscritos no Novo Cadastro da Habitação e para a 

demanda representada pelas associações e cooperativas habitacionais. 

 

 
 
 

A Comissão Especial de Chamamento já anunciou como vencedora a empresa Direcional 

S.A para a realização deste empreendimento e o Projeto Urbanístico encontra-se em análise 

na Subsecretaria de Planejamento – SUPLAN com a proposta que pretende promover a 

completa integração do novo parcelamento à cidade do Paranoá assegurando assim 
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qualidade de vida aos futuros moradores e possibilitando o acesso a novos equipamentos 

públicos pelos atuais moradores da cidade que também se beneficiarão da expansão e do 

crescimento que a região experimentará.  

 

 
 
 
Riacho Fundo II – Linha do Metrô 
 
Localizado na antiga linha de domínio do Metrô do Riacho Fundo II, este projeto também 

inovador ofertará 5.904 Unidades Habitacionais (apartamentos de 02 quartos) para os 

inscritos no Novo Cadastro da Habitação e para a demanda representada pelas associações 

e cooperativas habitacionais. 

 

A Comissão Especial de Chamamento já anunciou como vencedora para a realização deste 

empreendimento a empresa JC Gontijo e o Projeto Urbanístico encontra-se em análise na 

Subsecretaria de Planejamento – SUPLAN com a proposta que pretende promover a 

completa consolidação do Riacho Fundo II bem como concluir sua expansão urbanística 

além de assegurar qualidade de vida aos futuros moradores no empreendimento que 

combinará lazer, sustentabilidade ambiental e integração a cidade já existente.  
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__________________________________________________________________________ 
10. Desenvolvimento Institucional do GDF 

 

 
Considerando que o Desenvolvimento Institucional constitui um dos instrumentos 

estratégicos da Política Nacional da Habitação, foi elaborado um diagnóstico sobre o DI do 

DF, para ver as medidas cabíveis para seu aprimoramento voltado ao assunto. 

 

Sobre o Desenvolvimento Institucional do Distrito Federal 
 
 
Desde o inicio da atual gestão, percebe-se um esforço do GDF em fortalecer o papel da 

Codhab para o enfrentamento do déficit habitacional do DF. Isso fica claro não só pelo 

planejamento de suas ações, mas pela reestruturação institucional da Companhia e 

adequação do Sistema Distrital de Habitação ao Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social – SNHIS. Entretanto, falta aporte de recursos financeiros pelo retorno do 

GDF a fim de assegurar o cumprimento da meta estabelecida de construir 100.000 moradias 

até 2014. 

 

A Codhab vem buscando, desde o inicio da atual gestão, a captação de recursos junto ao 

programa Minha Casa, Minha Vida para incrementar a promoção habitacional no DF. A 

Companhia lançou diversos editais de chamamento para empresas e entidades. 

 
A Adequação ao SNHIS 
 
 
O Distrito Federal aderiu ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS 

fato que remete, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 

a adequação do formato do Conselho e do Fundo local de habitação. Para concluir o 

processo de adesão o DF deverá: 

 

 Definir fonte de recursos para o Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – 

Fundhis, por meio de Lei; 

 Concluir a elaboração do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social de forma 

participativa e compatibilizada com a política de desenvolvimento urbano; e, 

 Elaborar anualmente relatórios de gestão. 

 

A Conferência Distrital das Cidades Extraordinária, realizada nos meses de outubro e 

novembro de 2011, deu inicio as contribuições da Sociedade Civil e elegeu o Conselho 
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Gestor do Fundhis. Dessa forma, vislumbram-se os seguintes desafios para implementação 

do Sistema Distrital com vistas à adequação ao SNHIS: 

 

a) Quanto à estrutura do Conselho: 

 O novo Conselho terá o papel, além da contribuição de gerir o Fundo Distrital de 

Habitação de Interesse Social, acompanhar, contribuir e convalidar o Plandhis em 

suas diversas etapas. 

 

b) Quanto ao formato do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – Fundhis: 

 Assegurar recursos para o fundo e garantir e sua gestão pelo novo conselho. 

 

É importante destacar que o SNHIS adquire novas perspectivas de investimentos no âmbito 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Minha Casa, Minha Vida. Estes 

programas não alteram as regras para acessar os recursos para a habitação, mas preveem 

o aumento substancial de recursos nas linhas de crédito e opções de investimento já 

existentes, sendo necessário, para participar do programa, aos estados e municípios 

assinarem um termo de adesão junto à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das 

Cidades. 

 

O PAC e o MCMV representam uma mudança importante na agenda econômica, antes 

focada no controle da inflação e do déficit fiscal, assumindo como eixos o aumento dos 

investimentos públicos em infraestrutura e habitação, o aumento do emprego e a melhoria 

das condições de vida da população. 
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__________________________________________________________________________ 
11. Marcos Legais 
 
 
11.1 – Contextualização 

 

As medidas tomadas em relação à Habitação de Interesse Social, assim como todas as 

questões de Desenvolvimento Urbano, têm embasamento na legislação vigente a nível 

Federal e Distrital. 

 

Na esfera Federal temos como ponto de partida o estabelecimento da moradia como direito 

fundamental através da Emenda Constitucional 26. O instituto da usucapião especial e da 

concessão de especial de uso, dispostos no art. 183 da Constituição, são mecanismos que 

jamais foram utilizados no DF e que carecem de regulamentação distrital. 

 

O art. 25 da Constituição Federal diz que cabe ao Estado legislar onde suas competências 

não forem vetadas. Já o art. 182 determina que a política de desenvolvimento urbano seja 

executada pelo Poder Público Local, estabelecendo a obrigatoriedade do Plano Diretor em 

cidades com mais de vinte mil habitantes conceituando-o como “instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana”. 

 

A seguir mostraremos a legislação incidente nas questões habitacionais, partindo das 

normas constitucionais e chegando as normas locais, e seus respectivos instrumentos 

jurídicos aplicáveis. 

 

11.2 – Legislação Federal 

 

11.2.1 – Constituição Federal da República 

 

Conforme o artigo 5, incisos XXII e XXIII, o direito a propriedade é garantido dentre os 

direitos fundamentais. É importante destacar que junto à propriedade está sua função social. 

Por meio da Emenda Constitucional 26, foi incluído o direto a moradia como direito social 

fundamental, harmônico ao princípio da dignidade humana inserido no inciso III do artigo 1º 

do Estatuto Fundamental. 

 

O título VII da Constituição que trata da “Ordem Econômica e Financeira” volta a abordar a 

questão da Política Urbana em seu Capítulo II “Da Política Urbana” e abrange dois artigos. 

O primeiro, o artigo 182, em seu parágrafo primeiro torna o Plano Diretor obrigatório 
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enquanto que no artigo 183 é apresentada a possibilidade de adquirir para si a área urbana, 

de até duzentos e cinquenta metros quadrados, utilizada como moradia, desde que já 

ocupada por cinco anos ininterruptamente sendo que no parágrafo terceiro do mesmo artigo 

esclarece que não poderão ser adquiridos por usucapião os imóveis públicos. 

 

11.2.2 – Política Nacional de Habitação  

 

11.2.2.1 – Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005 

 

A Lei nº. 11.124, de 16 de junho de 2005, cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS), promove a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS) e institui o Conselho Gestor do FNHIS. 

 

A partir dessa Lei, para pleitear recursos federais com foco na área de Habitação de 

Interesse Social, todas as unidades federativas do Brasil devem firmar o Termo de Adesão 

ao SNHIS, submetendo-se as normas do Sistema, criando um Fundo Habitacional Local de 

Interesse Social, um Conselho Gestor desse Fundo e elaborar um Plano Local de Habitação 

de Interesse Social, além do relatório de gestão, para controle do Governo Federal. 

 
11.2.2.2 – Lei Federal n°. 11.977 – Minha Casa, Minha Vida 
 
 
A Lei Federal n°. 11.977, de 7 de julho de 2009, dispõe sobre o Programa Minha Casa, 

Minha Vida, que objetiva a criação de mecanismos de incentivo à produção e a aquisição de 

novas unidades habitacionais pelas famílias com renda mensal de até dez salários mínimos 

e que preencham os requisitos das políticas estaduais e municipais de prioridade de 

atendimento habitacional, específicas para cada localidade. 

 

O plano compreende o Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), que visa o 

atendimento de famílias com renda de até seis salários mínimos que manifestem o desejo 

tanto de adquirir novas unidades como a requalificação de uma já existente; o Programa 

Nacional de Habitação Rural (PNHR), que tem como finalidade subsidiar a produção ou 

aquisição de trabalhadores rurais; a autorização para a União transferir recursos ao Fundo 

de Arrendamento Residencial (FAR) até o limite de R$ 14.000.000.000,00 (quatorze bilhões 

de reais) e ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) até o limite de R$ 500.000.000,00 

(quinhentos milhões de reais); a autorização para a União conceder subvenção econômica 

tendo em vista a implementação do MCMV em municípios com população de até 50.000 

habitantes, no montante de até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), para atendimento 
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a beneficiários com renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos, por meio de 

instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou de agentes financeiros 

do Sistema Financeiro de Habitação – SFH; a autorização para a União participar do Fundo 

Garantidor da Habitação Popular (FGHab), até o limite de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões 

de reais), a fim de garantir o pagamento aos agentes financeiros de prestação mensal de 

financiamento habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, devida por 

mutuário final, em caso de desemprego e redução temporária da capacidade de pagamento, 

para famílias com renda mensal de até dez salários mínimos e assumir o saldo devedor do 

financiamento imobiliário, em caso de morte e invalidez permanente, e as despesas de 

recuperação relativas a danos físicos ai imóvel para mutuários com renda familiar mensal de 

até dez salários mínimos; e a autorização para a União conceder subvenção econômica ao 

Banco  Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES, sob a modalidade de 

equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros, especificamente nas 

operações de financiamento de linha especial para infraestrutura  em projetos de habitação 

popular. 

 

A Lei traz, ainda, no capítulo III, disposições sobre regularização fundiária de assentamentos 

urbanos que, segundo a Lei, consiste em conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação 

de seus ocupantes. O art. 47 define área urbana consolidada como a parcela de área 

urbana com densidade demográfica superior a 50 habitantes por hectare e malha viária 

implantada e que tenha, no mínimo, dois dos seguintes equipamentos de infraestrutura 

urbana implantados: drenagem de águas pluviais urbanas, esgotamento sanitário; 

abastecimento de água potável; distribuição de energia elétrica; ou limpeza urbana, coleta e 

manejo de resíduos sólidos.  

 

E regularização fundiária de interesse social como regularização fundiária de assentamentos 

irregulares ocupados, predominantemente, por população de baixa renda nos casos: a) em 

que tenham sido preenchidos os requisitos para usucapião ou concessão de uso especial 

para fins de moradia; b) de imóveis situados em ZEIS; ou c) de áreas da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos Municípios declaradas de interesse para implantação de 

projetos de regularização fundiária de interesse social;  

 

Segundo a Lei, a regularização fundiária pode ser promovida tanto pelo Poder Público 

quanto por seus próprios beneficiários ou, também, por cooperativas, associações 

fundações e organizações sociais. A legitimação da posse devidamente registrada constitui 

em favor do detentor da posse direta para fins de moradia que pode ser cedida aos 
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moradores, desde que: não sejam concessionários, foreiros ou proprietários de outro imóvel 

urbano ou rural; não sejam beneficiários de legitimação de posse concedida anteriormente; 

e os lotes ideal não sejam superiores a 250m². 

 

11.2.2.3 – Parcelamento de Solo – Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979 

 

Define-se o parcelamento do solo para fins urbanos de acordo com a Lei n° 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, como o art. 1° da mesma Lei o estabelece. Conforme o art. 2°, o 

parcelamento do solo pode ser feito de duas maneiras: como loteamento, que além da 

divisão em lotes, inclui a feitura de novas vias de circulação ou modificação das já 

existentes; ou como desmembramento, que, na divisão em lotes, aproveita a malha viária já 

existente, sem construção de novas vias de circulação. Ainda no mesmo artigo, estabelece-

se o conceito de lote como “terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões 

atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona 

em se se situe”. 

 

Nesta Lei, dá-se a áreas de interesse social, como no § 6° do art. 2°, que disserta sobre a 

infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei 

como de interesse social (ZHIS), ou como no inciso II do art. 4, que excetua a urbanização 

de interesse especial da regra geral da área mínima dos lotes em um parcelamento. 

Entretanto, não acrescenta itens à infraestrutura básica dos parcelamentos em ZHIS, em 

relação ao que se estabelece para qualquer outro parcelamento de solo. 

 

11.2.2.4 – Estatuto da Cidade – Lei n° 10.257 de 10 de julho de 2001 

 

Como previsto na Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, instituído pela Lei n° 10.257, 

de 10 de julho de 2001, regulamenta o art. 182 e o art. 183 da própria CF, estabelecendo às 

diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano, que visam o interesse social, 

propondo a regulação da propriedade urbana em prol do bem coletivo, a segurança e o bem 

estar dos cidadãos além de manter o equilíbrio ambiental. 

 

As diretrizes dispostas pelo Estatuto circulam, basicamente, entre o direito à cidade 

sustentável, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, 

à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 

presentes e futuras gerações; a gestão democrática, com a participação da população e de 

representantes de diversos segmentos da sociedade; a proteção, preservação e 

recuperação do meio ambiente natural e construído; e a regularização fundiária e 
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urbanização de  áreas ocupadas por população de baixa renda, consideradas a situação 

socioeconômica da população e as normas ambientais. 

 

O Estatuto cria, ainda, no art. 4, uma série de instrumentos para que o governo municipal 

possa cumprir as diretrizes por eles propostas. Dentre esses instrumentos, ressalta-se o 

Plano Diretor, que deve direcionar e regulamentar as políticas urbanas no âmbito municipal. 

 

11.2.2.5 – Lei nº 11.888, de 2008 

 

O Estatuto cria a Lei nº. 11.888, que dispõe sobre a Assistência Técnica à Moradia de 

Interesse Social, que assegura às famílias de baixa renda a assistência técnica pública e 

gratuita ao projeto e a construção de habitação de interesse social. A Lei 11.888 instaura 

uma nova dimensão cultural no processo de urbanização das cidades brasileiras, que é a 

busca por qualidade no espaço construído. 

 

A Lei da AT resultaria na ampliação e na democratização do mercado de trabalho 

profissional de arquitetos, engenheiros e profissionais afins, e também em novas políticas de 

ocupação e gestão do território, que devem priorizar a inclusão social nas estruturas 

urbanas existentes, além da conservação ambiental.  

 

A Lei dá início a uma fase de direito à habitação de qualidade para as populações mais 

pobres e abre uma oportunidade de inclusão para profissionais dessa área. Assim, a 

assustadora informalidade de mais de 60% das edificações deverá diminuir. Espera-se que 

o Brasil tenha uma mudança significativa da paisagem e do padrão de urbanização de 

nossas cidades. 

 

Ainda sem execução, a Lei necessita de regulamentação em todas as unidades federativas 

e embora exista verba disponível no Ministério das Cidades para sua execução a mesma 

ainda não foi utilizada nenhuma vez desde a sua promulgação. 

 

11.2.3 – Meio Ambiente – Código Florestal Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 

Resolução do CONAMA n° 369, de 28 de março de 2006 

 

A partir da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, institui-se o Código Florestal Nacional 

que tem influência direta na política habitacional por estabelecer limitações quanto à relação 

dos habitantes com florestas e demais formas de vegetação, criando áreas de preservação 

permanente. Estabelece-se que a vegetação do país é de importância pública, portanto, 
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bem natural e essencial a todos, regularizando, assim, a relação de projetos urbanos e 

rurais com o meio ambiente. 

 

São consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP) as florestas e demais formas 

de vegetação que tem grande influência na sustentabilidade do meio ambiente em que se 

encontram próximas aos rios ou outros cursos de água, a vegetação presente em terrenos 

inclinados, como morros, montanhas e colinas, as que mantenham a fauna e flora, a 

biodiversidade e a proteção do solo, e vegetações que sustentem dunas, mangues, 

restingas, ou qualquer outro tipo de biodiversidade.  

 

Excetuam-se dos limites desta Lei, podendo ser aprovado pelo Poder Público, os casos de 

utilidade pública ou de interesse social, quando inexistirem alternativas. 

 

Os casos de utilidade pública são obras essenciais de infraestrutura, atividades de 

segurança nacional e quaisquer outros projetos feitos ou aprovados pelo Conselho Nacional 

de Meio Ambiente (CONAMA). Já os casos de interesse social compreendem atividades de 

proteção de fauna e flora nativa, atividades de manejo agroflorestal sustentável em 

pequenas propriedades rurais que não afetem a vegetação nativa e outras resoluções feitas 

ou aprovadas pelo CONAMA. Não se destaca, nesta Lei, portanto, exceções específicas do 

âmbito urbano, ficando estas a cargo do CONAMA. 

 

Foi emitida a Resolução n° 369, de 28 de março de 2006, pelo CONAMA, que trata das 

exceções permitidas aos órgãos ambientais competentes para a autorização de intervenção 

ou supressão de florestas e demais formas de vegetações nas APP. O art. 1° dispõe que 

“esta Resolução define os casos excepcionais em que o órgão ambiental competente pode 

autorizar a implantação de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou de 

interesse social” – considerados utilidade pública e interesse social como foram definidos no 

art. 2° – “ou a realização de ações consideradas eventuais ou de baixo impacto ambiental”, 

contemplando as exceções tanto rurais quanto urbanas. 

 

Referente às áreas urbanas, a Resolução n° 369 coloca que a intervenção ou supressão de 

APP em perímetro urbano é permitida se autorizada por um órgão ambiental municipal, 

contanto que o município tenha Conselho de Meio Ambiente, de caráter deliberativo, e Plano 

Diretor ou Lei de Diretrizes. Quanto à Regularização Fundiária Sustentável em Área Urbana, 

a Resolução dispõe que, além de atender os quesitos básicos reguladores do meio 

ambiente, abre-se exceção apenas para ocupações de baixa renda predominantemente 
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residenciais e ocupações localizadas em área urbana declarada como Zona Especial de 

Interesse Social (ZEIS) no Plano Diretor ou outra legislação municipal. 

  

11.2.4 – Código Civil – Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

 

Instituído pela Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Novo Código Civil reúne e 

sistematiza as normas jurídicas que abrangem questões de ordem privada, regulando os 

direitos que dizem respeito às pessoas, aos bens, e às relações entre ambos. 

 

Estabelecendo a relação de indivíduos com propriedade, define-se, no art. 98, bens públicos 

e bens privados. Sendo públicos considerados todos de domínio nacional pertencentes a 

pessoas jurídicas de direito público interno e privado todas as exceções à primeira definição. 

 

Destacam-se, ainda, no livro III, do direito das coisas, título III, cap. II, seção I, o direito de 

aquisição individual de posse urbana e rural, se houver posse da propriedade por tempo 

determinado e, em contraponto, o art. 1276, que concede o direito ao governo municipal de 

aquisição de imóvel urbano que esteja abandonado e não se encontre na posse de outrem. 

  

11.2.5 – Lei Federal n°. 8.666/93 – Licitações 

 

A Lei n°. 8.666, de 21 de julho de 1993, estabelece normas para licitações e contratos da 

Administração Pública referente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras e 

alienações e locações. Subordinando contratos de terceiros nessas áreas à licitação a fim 

de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

11.3 – Legislação Distrital 

 

11.3.1 – Lei Orgânica do Distrito Federal 

 

O capítulo III da Lei Orgânica trata da habitação e estabelece no seu art. 327 que “a política 

habitacional do Distrito Federal será dirigida ao meio urbano e rural, em integração com a 

União, com vistas à solução da carência habitacional, para todos os segmentos sociais, com 

prioridade para a população de média e baixa renda”. Salientando ainda em seu artigo 328, 

o incentivo a organização da demanda em cooperativas de habitação popular (inciso V) e ao 

aumento da oferta de áreas destinadas à construção habitacional (inciso VII). 
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11.3.2 – Lei nº 3.877/2006 

 

Datada de 26 de junho de 2006, a Lei nº 3.877 dispõe 

sobre a Política Habitacional do Distrito Federal 

tratando apenas da demanda por novas unidades 

habitacionais. A Lei não faz referência às demais 

necessidades habitacionais, como a regularização 

fundiária e a qualificação de moradia, o que reforça a 

necessidade de revisão da mesma a fim de prever e 

regulamentar o atendimento de todas as necessidades habitacionais. 

 

De inovador apenas o artigo 5 que estabelece percentuais de atendimento para cada área 

ofertada a habitação de interesse social. Trata-se de grande conquista do movimento social 

organizado, embora a demanda apresentada por este segmento não represente 40% da 

demanda por novas unidades no Distrito Federal. 

 

11.3.3 – Lei Nº 4.020/2007 

 

Sancionada em 25 de setembro de 2007, a Lei autoriza a criação da Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab, cria o Sistema de Habitação do 

Distrito Federal – SIHAB-DF e dá outras providências. 

 

Com a Lei fica instituída a empresa pública que é a sucessora do IDHAB-DF e 

consequentemente executor da política habitacional do Distrito Federal. 

 

A companhia responsável pela execução da política habitacional do Distrito Federal não 

está estruturada para atender a Qualificação de Moradia e a Regularização Fundiária 

entendida como Necessidades Habitacionais. 

 

Sua criação e estruturação data ainda da leitura pelo Estado de que Necessidade 

Habitacional concentra-se em promoção e oferta de novas soluções de moradia, focando 

apenas nos novos atendimentos. 

 

A consolidação da compreensão de que tanto a qualificação quanto a regularização devem 

ser também entendidas como “necessidade habitacional” provoca a urgência de ampliar a 

estrutura da companhia a fim de possibilitar ao Estado responder a nova missão que passa 

a assumir. 
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Ainda no que tange a Lei que cria a companhia, em seu artigo 11, fica criado o Conselho de 

Desenvolvimento Habitacional do DF – CONDHAB/DF cujas atribuições acabam 

sobrepondo o Conselho Gestor do Fundurb e o Conselho Gestor do Fundhis., é urgente 

portanto que O CONDHAB/DF seja instalado e suas atribuições definidas. 

 

Ressalte-se que o CONDHAB/DF é uma das contrapartidas assumidas pelo GDF quando da 

adesão ao SNHIS e o seu funcionamento correto o relaciona diretamente ao FUNDHIS 

assim como o funcionamento do CONPLAM o relaciona com o FUNDURB. 

 

Embora cite em seu artigo 14 a urbanização, a regularização, a qualificação e melhorias 

como programas habitacionais de interesse social, a referida Lei não se aprofunda nos 

temas e nem os aborda de maneira a torná-los executáveis. 

 

11.3.4 – Lei Complementar Nº 794, de 19 de dezembro de 2008 

 

Esta Lei Complementar é a primeira tentativa de regulamentar no Distrito Federal uma 

política de Qualificação de Moradia uma vez que “Cria o Programa Cheque-Moradia no 

âmbito do Distrito Federal, destinado à construção e melhoria de unidades habitacionais de 

interesse social, e dá outras providências”. 

 

Entretanto, o diploma legal trata a qualificação apenas do ponto de vista do financiamento 

das melhorias estabelecendo critérios para distribuição do benefício a famílias de baixa 

renda sem, por outro lado, prever uma política de assistência técnica que possibilite ao 

beneficiado efetivamente promover a melhoria habitacional pretendida.  

 

O programa encontra-se suspenso desde o início da atual gestão. 
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__________________________________________________________________________ 
12.  Conclusões do Diagnóstico da Habitação de Interesse Social no Distrito Federal 
 
 
12.1 – Definições dos conceitos 
 
 
O ponto de partida do presente diagnóstico é o reconhecimento da habitação como direito 

humano e a premissa do direito à habitação como parte integrante do direito à cidade, e 

impõe, não apenas a tarefa de enfrentar o déficit habitacional através da construção de 

novas unidades, mas também a preocupação com as condições das habitações existentes e 

com a qualidade de vida de seus moradores. E o reconhecimento da falta de escritura como 

problema habitacional, bem como a ausência de qualificação da unidade habitacional. 

 

Para melhor compreensão apresenta-se como necessário a promoção da separação dos 

conceitos de déficit e inadequação. Pelo seu caráter didático, é preciso utilizamos aqui a 

definição da Fundação João Pinheiro. Conceituando Déficit: 

 

Está ligado diretamente às deficiências do estoque 

de moradia. 

Engloba aquelas sem condições de habitabilidade 

devido à precariedade das construções ou em 

virtude de desgaste da estrutura física. Essas devem 

ser respostas. Inclui ainda as necessidades de 

incremento do estoque, devido à coabitação familiar 

ou à moradia em imóveis construídos com fins não- 

Residenciais. O déficit habitacional pode ser 

entendido, portanto, como “déficit por incremento 

de estoque” e como “déficit por reposição de 

estoque”. (FJP, 2005)  

 

É neste rol que Incluiremos, portanto, famílias que necessitam ser removidas por força de 

processos de regularização fundiária. 

 

E inadequação: 

As habitações que não propiciam condições 

desejáveis de habitabilidade, o que não implica, 

contudo, em necessidades de construção de novas 

unidades. Como inadequados são classificados os 

domicílios com carência de infraestrutura, com 

adensamento excessivo de moradores, com 

problemas de natureza fundiária, em alto grau de 
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depreciação ou sem unidade sanitária domiciliar 

exclusiva. (FJP, 2005) 

 

Neste rol então estarão contabilizados os imóveis sem regularização fundiária e que 

precisam de qualificação. 

 

O IBGE traz ainda uma definição de Assentamentos Precários: 

 

São todas aquelas áreas que demandam a ação do 

poder público quanto ao atendimento de 

necessidades habitacionais, que tenham as 

seguintes características: delimitação precisa no 

tecido urbano, que a distinga do entorno quanto às 

suas características físicas e sociais; ocupação 

inequívoca e majoritária por população de baixa 

renda, ausência de regularidade fundiária e/ou de 

prévia aprovação nos órgãos públicos, ou quando 

esta ultima acontece, implantação em desacordo 

com o projeto aprovado. Os assentamentos 

precários podem ser divididos quanto ao 

diagnóstico físico (“consolidados”; “consolidáveis 

sem remoção”; “consolidáveis com remoção” e 

“não consolidáveis”) e quanto ao estágio e ao tipo 

de intervenção (“urbanizados totalmente”; 

“urbanizados parcialmente”; “em processo de 

urbanização”; “em processo de reassentamentos”; 

“com intervenções pontuais” e “sem intervenção”). 

 

12.2 – Das Conclusões: 

 

Ao final desse diagnóstico foi possível traçar um perfil contendo os limites, as possibilidades 

e os desafios relativos à habitacional do Distrito Federal sendo eles: 

 

Limites: 

 

 Falta de vontade e prioridade política de diversas esferas da gestão do GDF no 

tocante a perseguição da meta de 100.000 habitações estabelecida pelo Chefe do 

Poder Executivo; 

 Ausência de Regulamentação local para a utilização dos instrumentos de 

Regularização criados pelo Estatuto das Cidades e pelo MCMV II; 

 Desarticulação da estrutura institucional para tratar a questão fundiária; 
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 Especulação imobiliária; 

 Morosidade do judiciário nos processos de regularização; 

 Falta de conhecimento da sociedade quanto aos seus direitos de regularização; 

 Insuficiência de instrumentos jurídicos; 

 Ausência de controle urbano pelo Poder Público; 

 Ausência de programas de regularização fundiária pelo GDF; 

 Ausência de um cadastro único para as famílias beneficiadas com a política 

habitacional de regularização fundiária; 

 Carência de recursos humanos e materiais para realização de levantamento 

fundiário, topográfico e cadastramento; 

 Ausência de Regulamentação distrital para a Política Nacional de Assistência 

Técnica; 

 Inadequação da estrutura do órgão executor da política para a implementação do 

conceito amplo de necessidade habitacional; 

 Ausência de um cadastro imobiliário efetivo que possa balizar as decisões políticas e 

administrativas relacionadas a elaboração e execução da política habitacional. 

 

Possibilidades: 

 

 Existência de instrumentos de regularização fundiária previstos no marco regulatório 

brasileiro que precisam ser regulamentados pelo Distrito Federal; 

 Atuação de ONGs em parceria com o Poder Público na política fundiária; 

 Existência de movimentos organizados que reivindicam pelo direito a terra e a 

moradia; 

 Existência de programas de regularização fundiária pelo Governo Federal. 

 

Desafios: 

 

 Construção de um banco de terras na Codhab para utilização na Política de 

Habitação de Interesse Social; 

 Criação de um cadastro único de famílias beneficiadas pela regularização fundiária, a 

fim de eliminá-las do cadastro de pretendentes; 

 Articulação entre as três esferas de governo quanto à promoção da política fundiária, 

com a participação da sociedade civil organizada; 

 Construção de programas de regularização fundiária integrados com outras políticas 

públicas; 
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 Adequação do vocabulário jurídico permitindo o entendimento de todos nos 

processos de regularização fundiária; 

 Investimento na recuperação e urbanização nos assentamentos subnormais 

existentes; 

 Criar parcerias entre o Ministério Público, Poder Judiciário e cartórios visando agilizar 

os processos de regularização fundiária; 

 Articulação do GDF com o Poder Judiciário; 

 Criação de uma Defensoria Pública específica para a questão fundiária; 

 Criação de cartilha informativa para divulgação nas comunidades; 

 Criação de instrumentos que garantam que o repasse dos imóveis, promovidos pelo 

Poder Público, ocorra entre pessoas da mesma faixa de renda; 

 Ampliação da oferta de unidades habitacionais em outras modalidades que não o 

MCMV; 

 Criação de programa de qualificação de moradias regulamentando a Lei 

11.888/2008; 

 Relocação de ocupações em áreas inadequadas para regularização. 

 

01 - Pretende-se consolidar junto ao conjunto do GDF e a sociedade que Necessidade 

Habitacional engloba e representa três aspectos da moradia, a saber: 

 

a) - o acesso à moradia;  

b) - o acesso à regularização fundiária e  

c) - a qualificação da unidade habitada. 

 

Com isso a necessidade habitacional do Distrito Federal encontra-se atualmente no seguinte 

patamar: 

 

a) – O Cadastro Geral, inclusive das entidades, corresponde ao desejo por atendimento 

habitacional, o que nem sempre corresponde a necessidade. 

 

A Necessidade precisa ser calculada dentro do critério renda – interesse social o que não é 

possível ser feito pelas informações apresentadas uma vez que os interessados só precisam 

comprovar a veracidade das declarações quando da convocação para atendimento. 

 

Consenso é que o número de inscritos, totalizando 330.485 (trezentos e trinta mil 

quatrocentos e oitenta e cinco) foge da realidade uma vez que é impensável imaginar que 
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metade da população do Distrito Federal enquadre-se no perfil de falta de moradia ou de 

comprometimento acima de 30% da renda familiar com o pagamento de aluguéis. 

 

Um corte possível seria excluir do quadro de pretendentes todos aqueles que não têm 

dependentes e que estão na faixa etária abaixo de 35 anos, o que nos faria concluir que a 

demanda seria 233.760 (duzentos e trinta e três mil setecentos e sessenta), sem entrar no 

mérito da renda familiar e considerando-se como verdadeiras todas as informações 

prestadas quando da inscrição no Cadastro Geral. 

 

O Novo Cadastro da Habitação reflete, portanto, o número de interessados em receber um 

atendimento do GDF pelo desejo de ter acesso a uma Unidade Habitacional e não 

necessariamente o número de pessoas que precisam da intervenção do Estado para 

equacionar sua necessidade habitacional. 

 

b) – demanda real por regularização fundiária representa 156.905 (cento e cinquenta e seis 

mil novecentos e cinco) unidades habitacionais dos quais 82.245 (oitenta e dois mil 

duzentos e quarenta e cinco) encontram-se em cidades consolidadas e são resultado dos 

diversos programas de assentamento promovido pelo GDF ao longo das duas últimas 

décadas. 

 

Este número, que corresponde a 580.548 (quinhentos e oitenta mil quinhentos e quarenta e 

oito habitantes) salta aos olhos se considerarmos que não há no DF uma Política de 

Regularização Fundiária definida e estabelecida, bem como não há previsão legal para a 

promoção da mesma já que os instrumentos, criados a nível federal recentemente, ainda 

não foram regulamentados na Capital do País. 

 

c) – demanda real por qualificação de moradias corresponde a 126.152 (cento e vinte e seis 

mil cento e cinquenta e duas) unidades habitacionais que necessitam de alguma intervenção 

a fim de assegurar qualidade de vida para os ocupantes destas unidades habitacionais, ou 

um total de 466.762 (quatrocentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e dois) 

habitantes morando em condições inadequadas. 

 

Embora tenha sido criada nacionalmente, a Política Nacional de Assistência Técnica, que 

vai além da qualificação de moradias e reconhece como direito o acesso à assistência, a 

mesma ainda não foi regulamentada em nenhum estado, o que também ocorre no Distrito 

Federal. 
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02 – A política de distribuição de lotes semi urbanizados foi substituída pelo MCMV que 

opera com o financiamento da unidade habitacional completa através dos agentes 

financeiros que operam o SNHIS.  

 

Há a necessidade de buscar uma medida que seja um meio termo entre o que os AGENTES 

FINANCEIROS QUE OPERAM O MCMV exigem e os novos paradigmas de não reconhecer 

o lote como solução de moradia 

 

Esta necessidade é facilmente compreendida quando analisamos o resultado das últimas 

convocações promovidas pela Codhab, onde dos interessados em participar do MCMV 

apenas um pequeno número foi considerado habilitado pela Caixa Econômica Federal. 

 

Nesse sentido, o movimento social pode vir a ser importante aliado já que a demanda 

representadas pelas entidades, associações e/ou cooperativas habitacionais, precisa ser 

mais bem qualificada a fim de refletir mais a necessidade e menos o desejo. Há também 

que se considerar que o retorno dos mutirões pode ser uma medida eficiente no processo 

de depuração das entidades, separando aquelas que existem para prestar serviço de 

relevante interesse público e social daquelas que existem para satisfazer interesses políticos 

de seus dirigentes ou interesses econômicos distantes dos ideais que levaram a criação 

desta linha de atendimento. 

 

03 – O Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social carece ainda de uma fonte de 

recursos que possibilite ao GDF destinar recursos para o enfrentamento do Déficit 

Habitacional de Interesse Social, especialmente na faixa 01 que no atual modelo continuará 

desassistida. 

 

04 – Diversos mecanismos legais que representam avanços na regularização fundiária, 

como a Concessão Especial para fins de Moradia ou o Licenciamento Simplificado para 

Habitação de Interesse Social ainda não podem ser aplicados no Distrito Federal por falta de 

regulamentação legal; 

 

Durante todo o mês de maio os interessados em encaminhar sugestões puderam enviá-las 

para o correio eletrônico diagnosticopreliminar@sedhab.df.gov.br, que ficou disponível 

no período compreendido entre os dias 07 de maio e 05 de junho. As contribuições estão no 

Anexo I deste documento. 
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Também foram coletadas sugestões nas oficinas regionais com os delegados das Unidades 

de Planejamento Territorial Central, Central Adjacente I e Central Adjacente II, realizadas no 

dia 28 de abril de 2012. As contribuições dos participantes dessas oficinas se encontram no 

Anexo II. 

 

Devido ao baixo quórum das demais oficinas regionais que foram realizadas em abril, a 

Dihab/Suhab, responsável pela elaboração do Plandhis, decidiu promover uma oficina geral 

para apresentação do diagnóstico para todos os delegados das UPT’s no dia 26 de maio, no 

Auditório do Museu da República, na Esplanada dos Ministérios. Na ocasião também foram 

coletadas contribuições, que estão relacionadas no Anexo III. 

 

Nas três oficinas realizadas os delegados responderam questionário sobre pontos 

específicos do Plandhis. Analisando as respostas das perguntas números 01 e 03 que 

tratam sobre o conceito de necessidade habitacional e de regularização fundiária, 

respectivamente, apuraram-se os seguintes dados: 79% concordam integralmente com o 

conceito de necessidade habitacional descrito na pergunta 01. Já 17% concordam em parte 

e apenas 4% discordam. Quanto à pergunta 03, 73% concordam integralmente que a 

regularização fundiária deve ter como premissa o Direito à Moradia. 23% dos delegados 

responderam que concordam em parte e 4% discordou quanto à afirmativa da pergunta 03. 
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ANEXO I 

 

E-MAILS ENVIADOS PELA SOCIEDADE SOBRE O PLANDHIS 

 

Período: 07/05/2012 a 05/06/2012 

E-mail: diagnosticopreliminar@sedhab.df.gov.br  

Total de e-mails enviados: 06 

 

21 de maio 

 

De: João Viana - joaoviana@sesbra.org.br 

Enviado: 21 de maio de 2012, 13:16. 

 

RESUMO DO E-MAIL: 

1. Que sejam retomadas pelo Estado, ocupações de solo em assentamentos destinados 

para fins sociais, que se encontram vazios, claramente reservados à especulação 

imobiliária; 

2. Não permitir concessões de habite-se para unidades habitacionais construídas 

avançando em áreas públicas, ou que não obedeceram ao coeficiente ocupacional 

estabelecido, principalmente, em locais como São Sebastião, onde o abastecimento público 

de água advém do subsolo e; 

3. Desapropriar unidades habitacionais em assentamentos de interesses sociais, exploradas 

como cortiço (morando + de duas famílias), pagando-se aluguéis para particulares. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

De: Salomão Gomes de Vasconcelos - salomaogv@hotmail.com 

Enviado: 21 de maio de 2012, 15:24. 

 

RESUMO DO E-MAIL: 

RA XXVI - Sobradinho II - Rever a situação da AR 14, mantendo as áreas ocupadas quando 

possível. Nos casos em que não haja essa possibilidade, que o remanejamento seja dentro 

da mesma RA. Como por exemplo: Fazenda Mirim, Embrapa BR-020, Urbras e Polo de 

Cinema, sendo que os lotes tenham no mínimo 250m².  

Área da Urbrás de uso misto como Área de Desenvolvimento Econômico para micros e 

pequenas empresas e habitação. Fazenda Mirim Pólo de Cinema, que continua sentido Boa 

Vista, lado esquerdo DF-326, para Ciplan, lado direito da via Lobeiral. DF-150 Km 12 lado 
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direito entre Bananal e Sansão, Arca Boa Vista, Fercal margem DF-205 Oeste, incluindo 

divisa do Canela de Ema até a DF-150 finalizando na Urbrás. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

25 de maio 

 

De: Cristiane Guinancio <cristiane-g@uol.com.br> 

Enviado: 25 de maio de 2012, 18:37. 

 

RESUMO DO E-MAIL: 

1 - Considerações à Lei 9785, de 29 de janeiro de 1999, que estabelece em seu art. 4: 

"§ 1o A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do 

Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do 

solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes 

máximos de aproveitamento." 

Considerar a forma como essa determinação é e será tratada, referenciando-se ao Plano 

Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT;  

2 - Ao se definir a demanda habitacional de interesse social, que vise a um atendimento à 

moradia como direito a condições de realização da vida humana, devem ser considerados: 

- aspectos socioculturais (formas de organização, modos de vida, dentre outros aspectos); 

- acesso a formas de sustentação econômica das famílias a serem atendidas (observação 

de vínculos de trabalho pré-existentes ou novas oportunidades de emprego, dentre outras 

alternativas). 

 

__________________________________________________________________________ 

 

De: Emilio Povoa <emilio.povoa@ibest.com.br> 

Enviado: 25 de maio de 2012, 22:43. 

 

RESUMO DO E-MAIL: 

(...) vimos solicitar deste colegiado que voltem seus olhos também para a grande demanda 

reprimida que existe na conurbação entre DF e Entorno do DF. Não se pode ignorar esta 

triste realidade, por um lado, o Governo do DF diz que o problema do Entorno é do Governo 

de Goiás, por outro, o Governo de Goiás afirma que este problema foi gerado pela criação 

de Brasília, que não deixa de ser verdade. Que culpa tem os milhares de retirantes 
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nordestinos que deslocam das mais distantes regiões do agreste e migram para o Entorno e 

DF em busca de trabalho e dias melhores para suas famílias? (...) 

(...) Gostaríamos que esta Comissão avaliasse nossa reivindicação, apresentando a 

possibilidade de aprovar para as áreas menores que 200.000 m² um coeficiente de 450 

pessoas por hectare, passando para 350 pessoas acima deste até 400.000 e 150 pessoas 

por hectare, acima desta quantia. (...) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

1º de junho 

 

De: Cristiane Guinancio <cristiane-g@uol.com.br> 

Enviado: 1º de junho de 2012, 15:08. 

 

RESUMO DO E-MAIL: 

1 - É fundamental que o Projeto de Lei do PLANDHIS inclua a regulamentação da LEI Nº 

11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008. 

Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a 

construção de habitação de interesse social 

Os recursos do governo federal estão disponíveis; temos o marco jurídico; entretanto, não 

podemos utilizar os recursos para prestação de assistência técnica por falta de 

regulamentação da lei. 

2 - Embora o governo esteja priorizando a produção da unidade como solução habitacional, 

venho manifestar meu apoio para a adoção das outras soluções habitacionais apontadas, a 

saber: 

- regularização fundiária;  

- melhorias habitacionais. 

Não podemos vincular o atendimento à demanda habitacional a uma única solução 

(produção de novas unidades) de expansão da malha urbana sobre as áreas rurais. As 

áreas rurais são fundamentais à produção de alimentos que abastecem as áreas urbanas. 

As soluções devem incluir igualmente a fixação das famílias nos locais onde elas se 

encontram, exceto nas situações em que há impactos ambientais. E essa fixação se 

estabelece pela regularização fundiária, pela provisão de infraestrutura urbana e pela 

realização de melhorias habitacionais. 

É importante destacar, igualmente, que pela fixação das famílias onde elas se encontram 

são preservadas suas estruturas de vida (redes sociais, oportunidades de emprego, dentre 

outros aspectos). 
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__________________________________________________________________________ 

 

5 de junho 

 

De: Manoel Leonam <leonamre@gmail.com> 

Enviado: 5 de junho de 2012, 12:06. 

 

RESUMO DO E-MAIL: 

Solicito contemplar o Condomínio Habitacional e Residencial Renascer de Samambaia 

Norte Quadra 603/605, no processo de regularização e legalização. Haja vista que o mesmo 

já passou pelo processo de discussões na Conferencia Distrital das Cidades Extraordinária, 

nos temas: poligonais, Luos, e o Plandhis. 
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ANEXO II 

 

RESPOSTAS DO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANDHIS 

 

Oficina Regional com os delegados das UPT’s Central e Central Adjacente I 

Dia: 28/04/2012 

Horário: 9h às 12h 

Local: CIEE – Sudoeste 

 

Pergunta nº 1 

01 – Quanto ao conceito de Necessidade Habitacional que classifica como Demanda por 

habitação quem Necessita de Atendimento Habitacional, Regularização Fundiária e 

Qualificação de Moradia, você: 

Respostas 

78% Concordam integralmente 

11% Concordam em parte 

11% Discordam 

 

 

Pergunta nº 2 

02 – O Diagnóstico Preliminar aponta os principais Aglomerados Subnormais que devem 

passar pelo Processo de Regularização Fundiária. Caso conheça algum que não foi 

apresentado contribua sugerindo áreas de Regularização Fundiária da região onde você 

mora. 

Respostas 

Granja do Torto, Áreas Habitacionais do Torto e Bananal. 
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Pergunta nº 3 

03 – “A Regularização Fundiária deve ter como premissa o Direito a Moradia”. Qual a sua 

opinião sobre esta afirmação? 

Respostas 

56% Concordam integralmente 

33% Concordam em parte 

11% Discordam 
 

 

 

Pergunta nº 4 

04 – “A Regularização Fundiária deve contemplar INCLUSIVE as cidades consolidadas que 

ainda não possuem escrituras, considerando sempre o direito do atual morador, ainda que 

ele não tenha sido o beneficiário original”. Qual a sua opinião sobre esta afirmação? 

Respostas 

56% Concordam integralmente 

11% Concordam em parte 

33% Discordam 
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Pergunta nº 5 

05 – A Lei Federal 11.888/2008 institui a Assistência Técnica e regulamenta o acesso 

gratuito de todas as famílias com rende de até 03 salários mínimos aos serviços 

profissionais de arquitetura, tornando-se instrumento fundamental para a promoção de 

Qualificação de Moradias. Em seu local de residência existem Unidades Habitacionais de 

interesse social que necessitem de Qualificação? 

Respostas 

33% - SIM. Granja do Torto. 

67% - NÃO. 

 

 

Pergunta nº 6 

06 – Por fim faça uma breve avaliação sobre a Oficina que apresentou o Diagnóstico 

Preliminar com sugestões de como melhorar sua participação e/ou dando sugestões para a 

elaboração do documento final. 

Respostas 

34% - Boa 

33% - Regular 

33% - Não opinaram 
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Oficina Regional com os delegados da UPT Central Adjacente II 

Dia: 28/04/2012 

Horário: 9h às 12h 

Local: Administração Regional de Vicente Pires 

 

Pergunta nº 1 

01 – Quanto ao conceito de Necessidade Habitacional que classifica como Demanda por 

habitação quem Necessita de Atendimento Habitacional, Regularização Fundiária e 

Qualificação de Moradia, você: 

Respostas 

91% Concordam integralmente 

9% Concordam em parte 

 

 

Pergunta nº 2 

02 – O Diagnóstico Preliminar aponta os principais Aglomerados Subnormais que devem 

passar pelo Processo de Regularização Fundiária. Caso conheça algum que não foi 

apresentado contribua sugerindo áreas de Regularização Fundiária da região onde você 

mora. 

Respostas 

26 de Setembro – Vicente Pires, Cana do Reino, Jóquei Clube, Quadra 608 de Samambaia, 

Colônia Agrícola Samambaia, Vila São José – Vicente Pires e Condomínios do Guará. 
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Pergunta nº 3 

03 – “A Regularização Fundiária deve ter como premissa o Direito a Moradia”. Qual a sua 

opinião sobre esta afirmação? 

Respostas 

91% Concordam integralmente 

9% Concordam em parte 

 

Pergunta nº 4 

04 – “A Regularização Fundiária deve contemplar INCLUSIVE as cidades consolidadas que 

ainda não possuem escrituras, considerando sempre o direito do atual morador, ainda que 

ele não tenha sido o beneficiário original”. Qual a sua opinião sobre esta afirmação? 

Respostas 

100% Concordam integralmente 

 

Pergunta nº 5 

05 – A Lei Federal 11.888/2008 institui a Assistência Técnica e regulamenta o acesso 

gratuito de todas as famílias com rende de até 03 salários mínimos aos serviços 

profissionais de arquitetura, tornando-se instrumento fundamental para a promoção de 

Qualificação de Moradias. Em seu local de residência existem Unidades Habitacionais de 

interesse social que necessitem de Qualificação? 

Respostas 

63% - SIM. Colônia Agrícola Samambaia, Guará, Samambaia, Riacho Fundo II, Vicente 

Pires, Vila São José (Vicente Pires), 26 de Setembro (Vicente Pires), Cana do Reino 

(Vicente Pires) 

37% - NÃO. 
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Pergunta nº 6 

06 – Por fim faça uma breve avaliação sobre a Oficina que apresentou o Diagnóstico 

Preliminar com sugestões de como melhorar sua participação e/ou dando sugestões para a 

elaboração do documento final. 

Respostas 

63% - Boa 

10% - Regular 

27% - Não opinaram 
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ANEXO III 

 

Oficina com os delegados de todas as UPT’s 

Dia: 26/05/2012 

Horário: 9h às 12h 

Local: Museu da República 

 

Pergunta nº 1 

01 – Quanto ao conceito de Necessidade Habitacional que classifica como Demanda por 

habitação quem Necessita de Atendimento Habitacional, Regularização Fundiária e 

Qualificação de Moradia, você: 

Respostas 

67% Concordam integralmente 

30% Concordam em parte 

3% Discordam  

 

 

 

Pergunta nº 2 

02 – O Diagnóstico Preliminar aponta os principais Aglomerados Subnormais que devem 

passar pelo Processo de Regularização Fundiária. Caso conheça algum que não foi 

apresentado contribua sugerindo áreas de Regularização Fundiária da região onde você 

mora. 

Respostas 

Fazenda Mirim, Fercal, Sansão (Fercal), Embrapa (Sobradinho), Urbras (Sobradinho), Polo 

de Cinema (Sobradinho), Água Quente e sua área rural não fracionada, Colônia Agrícola 

Samambaia, Novo Pinheirinho, Vila Cauhy, Colônia Agrícola Veredão, Engenho das Lajes 

(Gama), Área perto do novo Aeroporto em Planaltina, Pontas de quadras no Gama, QE’s 48 
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a 56 no Guará, Becos e pontas de quadras no Gama, Condomínio Paraíso (atrás da SLU no 

Gama), Quadra 608 em Samambaia, Residencial Santa Maria (Rodovia DF-290), Colônia 

Agrícola Sucupira, Vicente Pires, Ocupação entre as quadras 600 e 800 no setor Oeste de 

Samambaia, Setor M-Norte (Taguatinga), Vila Dnocs, Vila Rabelo, Áre  a entre a Cidade do 

Automóvel (SCIA) e a Água Mineral, 26 de Setembro – Vicente Pires, Cana do Reino, 

Invasão Santa Luzia (SCIA), Fazenda Sálvia (Sobradinho), Capãozinho (Brazlândia), 

Pulador (Brazlândia), Nova Colina as margens da DF-440 (Sobradinho), Vila Roriz (Gama), 

Caub I, QN 01 Riacho Fundo I, Quadras 5 e 6 da Vila Buritis, Condomínio Cascalheira, 

Condomínio Maranata, Expansão da Vila São José (Brazlândia), Vila do Incra 08 

(Brazlândia), Morada dos Pássaros (Brazlândia), Granja do Torto, Quadras 603/605 de 

Samambaia Norte, Morro da Cruz(São Sebastião), Nova Vitória (São Sebastião), 

Residencial Vitória (São Sebastião), Zumbi dos Palmares (São Sebastião), Setor Oeste (São 

Sebastião).    

 

Pergunta nº 3 

03 – “A Regularização Fundiária deve ter como premissa o Direito a Moradia”. Qual a sua 

opinião sobre esta afirmação? 

Respostas 

72% Concordam integralmente 

26% Concordam em parte 

2% Discordam  

 

 

 

Pergunta nº 4 

04 – “A Regularização Fundiária deve contemplar INCLUSIVE as cidades consolidadas que 

ainda não possuem escrituras, considerando sempre o direito do atual morador, ainda que 

ele não tenha sido o beneficiário original”. Qual a sua opinião sobre esta afirmação? 
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Respostas 

76% Concordam integralmente 

20% Concordam em parte 

4% Discordam  

 

 

Pergunta nº 5 

05 – A Lei Federal 11.888/2008 institui a Assistência Técnica e regulamenta o acesso 

gratuito de todas as famílias com rende de até 03 salários mínimos aos serviços 

profissionais de arquitetura, tornando-se instrumento fundamental para a promoção de 

Qualificação de Moradias. Em seu local de residência existem Unidades Habitacionais de 

interesse social que necessitem de Qualificação? 

Respostas 

94% - SIM. Vicente Pires, Areal (Águas Claras), QNR (Ceilândia), Colônia Agrícola Sucupira 

(Riacho Fundo I), Colônia Agrícola Kanegae (Riacho Fundo I), Residencial Porto Rico 

(Santa Maria), DVO (Gama), Cidade da Estrutural, Água Quente, Vila Roriz (Gama), 

Condomínio Paraíso (Gama), Vila São José (Vicente Pires), Vila Cauhy (Núcleo 

Bandeirante), QE 38 (Guará II), Setor M-Norte (Taguatinga), Buritizinho (Sobradinho II), Vila 

Buritis IV (Sobradinho II), Morro da Cruz(São Sebastião), Nova Vitória (São Sebastião), 

Residencial Vitória (São Sebastião), Zumbi dos Palmares (São Sebastião), Setor Oeste (São 

Sebastião), Arniqueiras (Águas Claras), Colônia Agrícola Vereda Grande (Águas Claras), 

Colônia Agrícola Vereda da Cruz (Águas Claras), Vargem Bonita (Park Way), Setor 

Habitacional de Chácaras do Guará, Capãozinho (Brazlândia), Pulador (Brazlândia), Ponte 

Alta Norte (Gama), Fercal, Nova Colina (Sobradinho), Nova Petrópolis (Sobradinho), Vila 

Buriti (Sobradinho), Expansão Vila São José (Brazlândia), Vila do Incra 08 (Brazlândia), Vila 

do Boa (São Sebastião), João Candido (São Sebastião), Bela Vista (São Sebastião), 

Quadras 603/605 de Samambaia Norte, Vila Rabelo (Sobradinho), Vale das Acácias, Caub I 
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(Riacho Fundo II), Engenho das Lajes (Gama), Novo Pinheirinho (Ceilândia), Sol Nascente 

(Ceilândia), Por do Sol (Ceilândia). 

6% - NÃO. 

 

Pergunta nº 6 

06 – Por fim faça uma breve avaliação sobre a Oficina que apresentou o Diagnóstico 

Preliminar com sugestões de como melhorar sua participação e/ou dando sugestões para a 

elaboração do documento final. 

Respostas 

28% - Boa 

32% - Regular 

40% - Não opinaram 
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ANEXO IV 
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__________________________________________________________________________ 
Registro Fotográfico das Oficinas 
 

Oficina Regional com os delegados da UPT Central Adjacente II 

Dia: 28/04/2012 

Horário: 9h às 12h 

Local: Administração Regional de Vicente Pires 

Fotos: Tony Winston 
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Oficina com os delegados de todas as UPT’s 

Dia: 26/05/2012 

Horário: 9h às 12h 

Local: Museu da República 

Fotos: Thiago Rodrigues 
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