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Este Capítulo apresenta as condições exis-
tentes e potenciais de financiamento de ações re-
lacionadas à preservação no âmbito espacial do 
Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB). Centra-se 
a análise no Fundo de Desenvolvimento Urbano 
do Distrito Federal (FUNDURB), instrumento que 
reúne condições necessárias ao financiamento da 
preservação do CUB.

O FUNDURB foi criado pela Lei Complemen-
tar nº 36, de 13 de outubro de 1997, e alterado 
pela Lei Complementar nº 800, de 27 de janeiro de 
2009, quando passou a ter o formato atual. A finali-
dade inicial do FUNDURB era dar apoio financeiro 
a projetos e programas de habitação de interesse 
social, sendo que, a partir de 2009, deixa-se de 
fazer referência explícita à habitação e passa-se 
a apoiar um leque maior de ações de governo, 
incluindo a implementação do PDOT, a regulari-
zação fundiária, a implantação de equipamentos 
públicos e áreas verdes e de lazer, a proteção 
de áreas de interesse histórico, cultural e paisa-
gístico e, especialmente, a “preservação, defesa 
e promoção do Conjunto Urbanístico de Brasília, 
tombado como patrimônio histórico nacional e 
distrital, considerando a singular condição de Bra-
sília como Capital Federal e Patrimônio Cultural da 
Humanidade, na forma da Lei Orgânica do Distrito 
Federal”, conforme consta no Art. 1º, inciso II da 
LC 800/2009.

É relevante mencionar que o FUNDURB de-
verá destinar, no mínimo, 10% de seus recursos, 
de acordo com plano de aplicação, à “preserva-
ção, defesa e promoção do Conjunto Urbanístico 
de Brasília”, conforme dispõe o Art. 2º, parágrafo 
único, da LC 800/2009.

I – recursos auferidos pela aplicação dos se-
guintes instrumentos de política urbana, além 
de outros previstos em leis específicas1:
alienação;
autorização ou permissão de uso;
concessão de direito real de uso;
concessão de uso;
direito de superfície;
outorga onerosa do direito de construir;
outorga onerosa da alteração de uso.
II – recursos oriundos de compensações ur-
banísticas, nos termos da legislação;
III – receitas provenientes de cobrança de pre-
ços públicos pela ocupação de área pública 
no perímetro de tombamento do Conjunto Ur-
banístico de Brasília, na forma da lei;
IV - transferência de fundos federais e de ou-
tros órgãos e entidades públicas e privadas, 
recebidos diretamente ou por meio de convê-
nios, contratos ou acordos;
V - os provenientes de convênios, consórcios, 
contratos, acordos ou outros ajustes celebra-
dos com órgãos, entidades, organismos ou 
empresas nacionais ou internacionais, inclusi-
ve com outras esferas da federação;
VI - doações, legados e outros recursos de 
pessoas físicas, jurídicas ou de organismos e 
entidades públicos ou privados, nacionais ou 
internacionais;
VII - empréstimos ou operações de financia-
mento internos ou externos;
VIII - valores obtidos com alienações patrimo-
niais;
IX - rendimentos auferidos da aplicação dos 
recursos do Fundo, além do saldo de exercí-
cios anteriores;

O Art. 2º também mostra que o FUNDURB 
poderá contar com diversas fontes de recursos, 
conforme transcritas a seguir:

Dentre as fontes acima enumeradas, aque-
las grifadas são capazes de gerar receitas a partir 
do uso do solo e, assim, poderão contribuir mais 
fortemente para a sustentabilidade das ações que 
vierem a ser priorizadas pelo Plano de Preserva-
ção: dos instrumentos de política urbana do inciso 
I, destacam-se as outorgas onerosas do direito de 
construir e da alteração de uso; e a cobrança pela 
ocupação de área pública no perímetro de tomba-
mento do Conjunto Urbanístico de Brasília (inciso 
III). Ao passo que os primeiros poderão ser apli-
cados em diversos locais do Distrito Federal, con-
forme o PDOT, e sabendo-se que os dispositivos 
do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
de Brasília poderão regular sua aplicação no pe-
rímetro da área tombada 2, a cobrança pelo uso 
de área pública prevista no inciso III dar-se-á, por 
definição, dentro desse perímetro. Configuram-se, 
portanto, duas situações distintas: na primeira, os 
recursos poderão tanto ser gerados internamente 
ao CUB como transferidos de áreas externas ao 
CUB para a área tombada; e, na segunda situa-
ção, os recursos serão gerados exclusivamente 
dentro da área tombada. Entende-se que também 
caberá ao Plano de Preservação do Conjunto Ur-
banístico definir padrões de uso de áreas públicas 
existentes dentro da área tombada, sejam as já 
ocupadas ou aquelas que possam vir a ter algum 
uso. 

X - multas, correção monetária e juros recebi-
dos em decorrência de aplicações de instru-
mentos de política urbana;
XI - outras receitas que lhe forem atribuídas 
pela legislação;
XII - outros recursos destinados ao Fundo con-
signados no orçamento do Distrito Federal.
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Também podem compor o FUNDURB os re-
cursos de empréstimos e as transferências reali-
zadas mediante convênios, contratos, etc. Assim, 
como forma de ampliar a base de cálculo dos re-
cursos que deverão ter aplicação garantida no pe-
rímetro de tombamento, é conveniente que esses 
recursos sejam contabilizados no FUNDURB.

O Art. 3º da LC 800/2009 define a composi-
ção do Conselho Administrativo do FUNDURB. 
Presidido pelo secretário de Estado de Desenvol-
vimento Urbano e Meio Ambiente, o Conselho Ad-
ministrativo tem oito membros, dos quais três são 
representantes da sociedade civil, indicados pelo 
Conselho de Planejamento Territorial e Urbano 
do Distrito Federal – CONPLAN. Em comparação 
com a situação anterior, o Conselho Administrativo 
do FUNDURB manteve a participação da socieda-
de civil, mesmo com a redução do número total de 
membros (de dez para oito); anteriormente, a par-
ticipação estava segmentada em representações 
dos empresários da construção civil, de entidades 
de classe ligadas à produção habitacional e da 
comunidade, propriamente dita3, enquanto a LC 
800/2009 não estabelece segmentações na repre-
sentação da sociedade civil. 

Entre os papeis do Conselho Administrativo 
(Art. 4º), destaca-se a elaboração de plano de 
aplicação de recursos do FUNDURB “com obser-
vância das diretrizes e prioridades estabelecidas 
no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
Distrito Federal e no Plano de Desenvolvimento 
Local” – PDL, sendo que o Plano de Preservação, 
como se sabe, abrange o PDL da área tombada. 
O Art. 2º do Regulamento de Operação do Fundo 
(Decreto nº 30.765/2009) é ainda mais específico 
e reforça o objetivo do FUNDURB em constituir-
-se em instrumento de financiamento das inter-
venções “representadas por planos, programas, 
projetos e atividades decorrentes das diretrizes e 

prioridades estabelecidas”, entre outros, “no Pla-
no de Preservação do Conjunto Urbanístico de 
Brasília – PPCUB”.

Os demais papeis do Conselho Administrati-
vo a destacar são o exame e aprovação dos pro-
jetos vinculados às finalidades do FUNDURB e a 
manutenção de um cadastro de órgãos, entidades 
e pessoas físicas e jurídicas interessados em fi-
nanciar projetos com recursos do Fundo. A ne-
cessidade de tal cadastro fica clara pelo disposto 
no Regulamento de Operação do Fundo, que, em 
seu Art. 7º, define que a disponibilização de recur-
sos financeiros “será feita por demanda induzida, 
por meio da publicação periódica de editais”, aos 
quais poderão candidatar-se, entre outros, entida-
des públicas da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios; e instituições privadas 
brasileiras, sem fins lucrativos, com atribuições 
estatutárias para atuar na preservação do patri-
mônio histórico e cultural – ONGs, OSCIPs e orga-
nizações de base ou de classe. Mas a disponibili-
zação de recursos por editais não constitui a única 
forma de acesso aos recursos do FUNDURB, uma 
vez que o Art. 8º do mesmo Regulamento dispõe 
que “os órgãos que compõem o complexo admi-
nistrativo do GDF cujas atividades estão direta ou 
indiretamente associadas às áreas de atuação do 
FUNDURB [...] poderão propor programas ou pro-
jetos [...] para os quais não será exigida a prévia 
publicação de editais”, o que constitui a chamada 
“demanda espontânea”.

Isto posto, passa-se a analisar a atuação do 
FUNDURB até o momento, devendo-se ressalvar 
que, em razão das alterações ocorridas no Fundo 
no início de 2009, dispõe-se de poucos elemen-
tos para compor um histórico que permita apontar 
alguma tendência, havendo somente o registro 
dos recursos repassados ao Fundo e dos projetos 
apreciados e aprovados ao longo de um ano4.

•	 R$1.135.00,00 pela Lei 4.293/2008 (trata-
-se da Lei Orçamentária Anual de 2009 do Distrito 
Federal; a descrição da funcional programática é 
“Elaboração de projetos urbanísticos no Distrito 
Federal”, desagregando-se os créditos orçamen-
tários em R$ 1.100.000,00 para “outras despesas 
correntes” e R$ 35.000,00 para “investimentos”);

•	 R$275.000,00 pelo Decreto 30.751/2009 
(abertura de crédito suplementar);

•	 R$14.119.000,00 pela Lei 4.419/2009 
(abertura de crédito adicional);

•	 R$3.500.000,00 pelo Decreto 31.174/2009 
(abertura de crédito suplementar, financiado “pelo 
excesso da arrecadação de recursos provenientes 
da Outorga Onerosa do Direito de Construir e da 
Outorga Onerosa de Alteração de Uso”).

A receita total do FUNDURB foi, portan-
to, de R$ 19.029.000,00. Do total, somente R$ 
3.500.000,00 provêm de recursos obtidos pela 
aplicação de instrumentos de política urbana. Em 
comparação, foram aprovados projetos em valor 
total de R$ 4.711.978,35, com o que restaria um 
saldo de R$ 14.317.021,65, para R$ 16.061.400,00 
pela Lei 4.461/2009 (Lei Orçamentária Anual de 
2010 do Distrito Federal).

Do total de doze projetos apreciados pelo 
Conselho Administrativo do FUNDURB em 2009, 
dez foram aprovados, um foi encaminhado à Ter-
racap para manifestação, e um foi arquivado a pe-
dido da proponente (CODEPLAN). Todos os proje-
tos aprovados, e também o projeto encaminhado 
à Terracap, tiveram como proponente a SEDUMA, 
enquadrando-se, portanto, na chamada “deman-
da espontânea” de recursos do Fundo. 

No ano de 2009, foram repassados os se-
guintes recursos ao FUNDURB:
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1. O Decreto nº 30.765/2009, que aprovou o Regulamento de 
Operação do FUNDURB, incluiu a permissão de uso entre 
esses instrumentos.

2. Conforme o PDOT, caberá a utilização de outorga onerosa do 
direito de construir em Áreas de Revitalização (com referência 
explícita aos Setores Hospitalares Sul e Norte no Art. 111). 
O Art. 169 dispõe que lei específica estabelecerá as normas 
e os procedimentos a serem observados na utilização dos 
instrumentos de outorga onerosa do direito de construir e de 
alteração de uso; e o Art. 173 estabelece que a contraparti-
da arrecadada em pecúnia será destinada ao FUNDURB. O 
Art. 175 dispõe que a outorga onerosa do direito de construir 
poderá ser utilizada na Zona Urbana do Conjunto Tombado, 
cabendo ao Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
de Brasília a definição de áreas onde o instrumento poderá 
ser aplicado – note-se que o PDOT já traz tal definição para 
a Candangolândia, incluída entre as regiões administrativas 
tratadas no Anexo V do PDOT, podendo ser utilizada a outorga 
onerosa sempre que o coeficiente de aproveitamento máxi-
mo seja superior ao básico; o instrumento também poderá 
ser aplicado nas Áreas de Dinamização referidas no Anexo II, 
Mapa 3 e Tabela 3C; nas áreas objeto de operações urbanas 
consorciadas; e nas Áreas de Regularização de Interesse Es-
pecífico (Anexo VI do PDOT). O Art. 177 dispõe que a outorga 
onerosa de alteração de uso poderá ser aplicada em toda a 
Macrozona Urbana, em locais a serem especificados na Lei 
de Uso e Ocupação do Solo; também para este instrumento, 
o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília 
deverá definir as áreas de aplicação dentro do perímetro de 
tombamento.

3. Conforme Art. 7º da LC 36/1997.
4. Conforme informações disponíveis no site do FUNDURB, 

acesso em 12 de março de 2010.

Verifica-se que somente um projeto, cujo ob-
jeto é a “Contratação de serviço técnico especia-
lizado para revitalização da W2 Sul”, especifica 
na área de aplicação “Preservação do Conjunto 
Urbanístico de Brasília tombado como Patrimônio 
Cultural da Humanidade” – constata-se que o va-
lor deste projeto, R$ 817.848,47, corresponde a 
17,36% do valor total dos projetos apreciados pelo 
Conselho Administrativo do Fundo em 2009, aten-
dendo, portanto, à previsão legal de destinação 
de um mínimo de 10% dos recursos à preserva-
ção, defesa e promoção do Conjunto Urbanístico 
de Brasília. Entendemos que possa ser computa-
do outro projeto, no valor de R$ 145.000,00, cujo 
objeto é o “Levantamento cadastral da Vila Planal-
to como subsídio ao processo de regularização”, 
ainda que este não tenha declarado a mesma 
especificação, uma vez que a Vila Planalto está 
incluída no perímetro de tombamento e a sua re-
gularização fundiária pode contribuir para a ma-
nutenção de características do assentamento que 
venham a ser identificadas com o presente Plano 
de Preservação. Com esta ampliação conceitual 
de “preservação”, o valor aplicado nessas ações 
corresponderia a 20,43% do total do ano. 

Ainda, foram apreciados e aprovados os pro-
jetos de “Acessibilidade do Jardim Zoológico de 
Brasília”, no valor de R$ 147.000,00, e de “Execu-
ção de obras de abastecimento de água no SMAS 
e SOF”, este no valor de R$ 1.909.424,29, com o 
que a aplicação de recursos do FUNDURB na re-
gião administrativa de Brasília chegaria a 64% do 
total, em 2009.

Também chama atenção a aplicação de re-
cursos do FUNDURB em projetos cuja área infor-
mada é o fortalecimento, estruturação e desen-
volvimento institucional, havendo três projetos 
com essa característica, em valor total de R$ 
231.900,00. Se for somado outro projeto, cujo ob-

jeto é a organização de um evento internacional 
(classificado como “Gestão Urbana”), no valor de 
R$ 397.207.20, chega-se à aplicação de 13,35% 
dos recursos do Fundo em ações de cunho insti-
tucional.





Estrutura 
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8.1   Instâncias de Preservação do CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA

A singularidade do Conjunto Urbanístico de 
Brasília decorrente de sua condição de Patrimônio 
da Humanidade, bem tombado federal e distrital, 
faz com que sobre a área incidam estruturas insti-
tucionais das três instâncias. 

No plano internacional, a estrutura institucio-
nal envolve a UNESCO, órgão da Organização 
das Nações Unidas, cujas recomendações in-
cidem sobre o Conjunto Urbanístico de Brasília 
orientando a sua preservação. Por esta razão, esta 
estrutura é descrita como instância internacional 
de preservação. 

No plano federal, partir da inscrição de Bra-
sília como sítio histórico nacional tem como con-
sequência a observância às determinações do ór-
gão federal, atualmente o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Já no âmbito local, atualmente a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDHAB) 
detém competência para o planejamento e a ges-
tão da área, atribuição esta que, como se verá a 
seguir, também já foi exercida pelo Departamento 
de Patrimônio Histórico e Artístico (DePHA), órgão 
integrante da Secretaria de Estado de Cultura.

Note-se que, no âmbito nacional – aqui com-
preendidas as instâncias federal e distrital – con-
siderada a sua proteção em ambas as instâncias, 
ao longo do tempo e em determinados momentos 
as respectivas estruturas atuaram conjuntamente, 
compondo grupos de trabalho interinstitucionais, 
com a finalidade de promover análises e estudos 
conjuntos visando a preservação do Conjunto Ur-
banístico de Brasília.

Frisa-se que se considera imprescindível a 

apresentação de breve retrospectiva histórica dos 
órgãos que tiveram papel central na trajetória do 
planejamento e da gestão do Conjunto Urbanístico 
de Brasília, considerada a sequência de avanços 
e retrocessos já identificados por pesquisadores 
que se dedicam à análise do processo de preser-
vação de Brasília e sua evidente repercussão na 
estrutura atual. A propósito, Carlos Madson Reis, 
examinando o processo de preservação de Brasí-
lia, salienta a precariedade e desarticulação das 
estruturas institucionais: 

Uma das principais características encon-
tradas no processo de preservação do Con-
junto Urbanístico de Brasília relaciona-se à 
precariedade e desarticulação da estrutura 
institucional diretamente responsável por essa 
atividade. Essa situação se configura, à seme-
lhança das demais unidades federativas, no 
desencontro de ações, na fragilidade política, 
nos conflitos institucionais e no desaparelha-
mento técnico operacional das instituições 
condutoras desse trabalho, em cada instância 
decisória.
A falta de coesão entre os diversos níveis de 
governo, associada à volatilidade da legisla-
ção urbana local, conduz ao enfraquecimento 
e à descontinuidade das ações preservacio-
nistas, que assim deixam de ser parâmetros 
e passam a se constituírem em exceções e 
apêndices no desenvolvimento urbano da ci-
dade. Sem pretender aprofundar a discussão 
sobre as causas dessa realidade institucional, 
visto fugir do escopo do trabalho, pode-se 
dizer que nesse contexto institucional desta-
cam-se, basicamente, três fatores interdepen-
dentes:
a. Baixa prioridade política para a área cultural, 

notadamente, no que tange ao setor respon-
sável pela preservação do acervo histórico e 
urbano de Brasília, que luta para inserir suas 
ações nas prioridades de governo e se fazer 
ouvir na formulação de políticas públicas; 
b. Fragmentação da ação preservacionista 
ocasionada pela notória desarticulação entre 
as duas esferas governamentais – local e fe-
deral. Esse aspecto é reforçado pela divisão 
de competências estabelecida pela Consti-
tuição de 1988 entre as unidades federativas, 
particularmente, no que se refere à preserva-
ção de centros históricos, que é uma compe-
tência comum a todos os entes federados, 
fazendo com que, na prática, se diluam as 
responsabilidades. (Título III, art. 23). 
c. O próprio processo de implantação da Su-
perintendência do IPHAN, em Brasília, consi-
derando que se trata de uma ação muito re-
cente (2002).1  

Assim, a apresentação da instância interna-
cional será seguida dos órgãos que, ao longo do 
tempo, foram os responsáveis pela preservação 
do Conjunto Urbanístico de Brasília em ambos 
os entes da federação – União e Distrito Federal 
– bem como os órgãos que de alguma forma in-
terferem na área objeto de exame. Posteriormente, 
serão identificados os grupos de trabalho interins-
titucionais que tiveram como objeto a preservação 
do Conjunto Urbanístico de Brasília, seguindo-se 
a identificação da estrutura institucional de plane-
jamento e gestão. Observa-se que para a elabo-
ração deste quadro, além das normas (leis, de-
cretos, portarias etc), subsidiaram a elaboração 
do quadro institucional os trabalhos e pesquisas 
realizadas por Carlos Madson Reis e Sandra Ber-
nardes Ribeiro.2
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1.  Carlos Madson Reis e Victor Carvalho Pinho, Conjunto Ur-
banístico de Brasília: Exegese da Legislação De Tombamen-
to, Brasília, agosto de 2007,  Ministério da Cultura – MinC/ 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN/
Superintendência do IPHAN em Brasília, pp. 51/52.

2. No que se refere a Carlos Madson Reis, além da obra já refe-
rida, BRASÍLIA – 1957 – 2007 – 50 Anos do Projeto de Lucio 
Costa PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE 
BRASÍLIA: ALGUMA COISA ESTÁ FORA DA ORDEM in BRA-
SÍLIA 1960; 2010 passado presente e futuro. Francisco Leitão 
(org.) – Brasília, Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
urbano e Meio Ambiente, 2009.  No que se refere à  Sandra 
Bernardes Ribeiro,  Brasília Memória, Cidadania e Gestão do 
Patrimônio Cultural, São Paulo, Annablume, 2005.

3. Disponível em www.unesco.org.  
4. Disponível em www.whc.unesco.org . 

8.1.1 Instância Internacional de Preserva-
ção

O sistema das Nações Unidas foi instituído ao 
término da II Guerra Mundial, diante da devasta-
ção de bens culturais, quando foi reconhecida a 
necessidade de uma organização mundial voltada 
promover a proteção ao patrimônio cultural.

Assim, por meio de uma convenção firma-
da entre os países-parte, instituiu-se, em 1945, a 
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura, sediada em Paris 
e dirigida por um Conselho composto por repre-
sentantes de todos os países a ela filiados, hoje 
em número de 148 e orientada por convenções e 
recomendações em cada uma das suas esferas 
de atuação. 

A UNESCO, em face do risco da perda ou 
mutilação de bens do patrimônio de interesse de 
todos os povos, em 1972 aprovou a CONVENÇÃO 
PARA A PROTECÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNDIAL, 
CULTURAL E NATURAL. A partir desta convenção, 
foi implantado um sistema internacional de salva-
guardas. Para coordenar este sistema, no artigo 8º, 
a convenção criou o World Heritage Centre – WHC, 
formado por 15 dos estados-parte que firmaram a 
convenção. Este número seria aumentado a par-
tir das sessões ordinárias da conferência que se 
seguiriam. Além dos estados-parte, assistem as 
reuniões do Comitê, com direito a voto consultivo: 

Com a finalidade de facilitar a implementa-
ção da Convenção de 1972, o WHC elaborou o 
Operational Guidelines for the Implementation of 
the World Heritage Convention4, permanentemen-
te atualizado com a finalidade de contemplar as 
diversas deliberações do WHC, também aqui re-
ferido simplesmente como Comitê. Este guia des-
creve a estrutura, seus respectivos órgãos e atri-
buições. 

Ao Comitê compete analisar e nomear, por 
solicitação dos países, os bens, locais ou sítios 
que interessam à humanidade proteger e zelar 
pela sua integridade para usufruto das futuras ge-
rações, além de gerir o Fundo do Patrimônio Mun-
dial, também criado na Convenção de 1972.

Ao WHC compete, igualmente, monitorar a 
evolução das políticas nacionais de gestão e pre-
servação dos bens inscritos na relação do Patri-
mônio da Humanidade. Este monitoramento se 
dá mediante a realização de missões, as quais 
apresentam suas recomendações, orientando os 
estados-parte para a conservação do bem mo-
nitorado. Diante da constatação de incúria dos 
responsáveis legais e da constatação de risco, a 
missão orienta a inscrição dos bens em risco na 
lista do Patrimônio Mundial em Perigo. Esta me-
dida tem por finalidade instar as autoridades a to-
mar as medidas saneadoras apropriadas a retirá-
-los dessa condição. Trata-se de um sistema de 
acompanhamento permanente, cujas orientações 

 um representante do Centro Internacional de 
Estudos para a Conservação e Restauro de 
Bens Culturais (Centro de Roma), um repre-
sentante do Conselho Internacional de Mo-
numentos e Locais de Interesse (ICOMOS) e 
um representante da União Internacional para 
a Conservação da Natureza e Seus Recursos 
(UICN), aos quais poderão ser acrescenta-

dos, a pedido dos Estados parte, reunidos em 
assembléia geral no decurso das sessões or-
dinárias da Conferência Geral da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura, representantes de outras organi-
zações intergovernamentais com objectivos 
idênticos.3

(art. 8º, item 3)
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e demandas representam a vontade internacional 
de garantir a permanência e integridade dos bens 
do Patrimônio Mundial.

O Comitê conta com as seguintes entidades 
para o desenvolvimento de suas atribuições:

•	 International Centre for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural Property - 
ICCROM: organização intergovernamental interna-
cional, estabelecida pela UNESCO em 1956, com 
sede em Roma, responsável pela realização de 
pesquisa, assistência técnica e treinamento para 
a implementação de programas de conservação 
do patrimônio. O Comitê conta com o ICCROM, 
dentre outras atividades, para o treinamento, mo-
nitoramento do estado de conservação dos bens 
considerados patrimônio mundial;

•	 International Council on Monuments and 
Sites - ICOMOS: organização não- governamental. 
Tem sede em Paris e foi fundada em 1965 com a 
finalidade de promover a aplicação da teoria, da 
metodologia e de técnicas científicas para a con-
-servação do patrimônio arquitetônico e arqueoló-
gico. Seu trabalho baseia-se nos princípios da Car-
ta de Veneza (1964). Atua na avaliação dos bens 
apresentados para inscrição na Lista do Patrimônio 
Mundial e no monitoramento do estado de conser-
vação dos bens; 

•	 World Conservation Union – IUCN: Funda-
do em 1948, reúne governos nacionais, organiza-
ções não governamentais, cientistas. Tem como 
missão promover a conservação e integridade da 
diversidade natural e o uso sustentável dos recur-
sos naturais. Tem sede em Gland, Suíça.

Observa-se que o Brasil aderiu à Convenção 
da UNESCO em 1972 e à Convenção do Patrimô-
nio Cultural e Natural em 1979, ambas referenda-

das pelo Senado da República. Ao Ministério de 
Relações Exteriores compete a articulação oficial 
do governo brasileiro com a UNESCO, por meio 
do representante brasileiro junto à Organização, 
sendo que à representação da UNESCO no país 
compete apoiar e orientar as instituições nacionais 
na gestão e proteção dos bens inscritos como pa-
trimônio da Humanidade. 

O procedimento adotado para a inclusão de 
bem na Lista do Patrimônio Mundial, conforme es-
tabelecido na Convenção, é detalhado no guia do 
WHC. Em linhas gerais, e de forma sintética, ob-
serva os seguintes passos:

•	 estado-parte propõe a inclusão de bem si-
tuado em seu território mediante a apresentação 
de um dossiê defendendo a inclusão do bem na 
Lista do Patrimônio Mundial; 

•	 a proposição é examinada, sendo emitido 
um parecer, o qual é levado ao Comitê que insere, 
ou não o bem na Lista do Patrimônio Mundial;

•	 a partir da inclusão, o bem passa a ser 
objeto de monitoramento constante pelo órgão 
designado pelo Comitê. Também a partir da inclu-
são, o estado-parte passa a ser responsável pela 
manutenção, preservação e conservação do bem, 
observadas as condições da data de sua inclusão. 

8.1.1.1.  Monitoramento sistemático da 
conservação dos bens

O reconhecimento internacional de um bem 
na qualidade de Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO traz consigo conseqüências simbólicas 
e práticas decorrentes do seu estatuto no plano 
mundial, incidindo em responsabilidades novas, 
tanto para o país demandante quanto para o go-
verno local, responsável direto pela sua perenida-

de. A condição de conservação do bem descrita 
no dossiê de inscrição passa a se constituir no 
patamar de base admitido para a aferição da situ-
ação de conservação dos bens inscritos ao longo 
do tempo. O governo federal e o governo local, so-
lidariamente, passam a ser os responsáveis pela 
sua conservação, compromisso decorrente do pe-
dido de inscrição à UNESCO. Os países, também, 
comprometem-se a aperfeiçoar o sistema de pre-
servação e de gestão dos bens de modo a condu-
zí-los gradativamente a um patamar superior. 

A fiscalização da condição dos bens é feita 
por meio do monitoramento sistemático, mediante 
o acompanhamento de técnicos especialistas em 
conservação de vários países, a quem incumbe a 
avaliar e relatar a situação dos bens, cujo parecer 
é submetido ao WHC. As orientações e recomen-
dações são encaminhadas aos países-parte, os 
quais são responsáveis pelo seu cumprimento. 
Nas assembléias do WHC é verificado o cumpri-
mento das recomendações. Pelo monitoramento, 
é acompanhada a conservação dos bens inscritos 
como Patrimônio Mundial, sendo estabelecido um 
processo contínuo e permanente, por meio de visi-
tas em campo no sítio inscrito, interagindo com as 
instituições nacionais e locais responsáveis pelo 
bem. Nas visitas é registrada em uma ficha-sínte-
se a situação de conservação de cada um dos sí-
tios. Também são demandados aos estados-parte 
relatórios pormenorizados a respeito da legislação 
de proteção e gestão dos mesmos e o seu estado 
de conservação.

No caso do sub-continente americano, essa 
prática encontra-se pormenorizadamente descrita 
na publicação Monitoreo Sistemático – Sitios Del 
Patrimônio Mundial em América Latina, el Caribe 
y Mozambique, Recomendaciones y Perspectivas 
Internacionales, Informe 1991/1994, preparado por 
el Proyecto Regional de Patrimônio Cultural, Urba-
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no y Natural-Ambiental PNUD/UNESCO, editada 
em Lima, Peru, em outubro de 1994, e lançada em 
reunião de representantes de governos com bens 
inscritos no Patrimônio Mundial, em Quito, 1994, 
e traz a descrição da situação na época, de cada 
sítio inscrito na região. 

O conjunto de monitoramentos realizados ao 
longo do tempo, somados aos documentos de 
informação elaborados pelos estados-parte, per-
mitem à UNESCO estabelecer um quadro da evo-
lução da preservação de cada bem. As missões 
de monitoramento caracterizam-se pela ampla 
interlocução com os agentes locais, públicos, da 
sociedade civil, dos setores produtivos, dos mo-
vimentos organizados, cujas manifestações são 
registradas. 

O monitoramento realizado pela UNESCO em 
Brasília, descrito neste diagnóstico, exemplifica o 
sistema adotado pelo Comitê.

8.1.2 Instância Federal de Preservação

8.1.2.1 Poder Executivo

A importância da criação de estrutura institu-
cional para promover as medidas necessárias à 
preservação dos bens identificados como de in-
teresse histórico e cultural foi reconhecida desde 
a instituição do tombamento e, portanto, do dever 
de preservar. O Decreto-Lei nº 25 de 1937 des-
tacou a atuação de um serviço responsável pela 
preservação e submeteu os bens protegidos, em 
seu art. 20,

 “à vigilância permanente do Serviço do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional, que 
poderá inspecioná-los sempre que for julga-
do conveniente, não podendo os respectivos 
proprietários ou responsáveis criar obstáculos 

à inspeção, sob pena de multa de cem mil 
réis, elevada ao dobro em caso de reincidên-
cia”.

Desde a sua criação, em 1937, as atribuições 
do SPHAN (que foi substituído pelo IBPC e poste-
riormente pelo IPHAN) envolvem a inscrição dos 
bens no Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o 
estabelecimento de normas de proteção, a vi-
gilância e a orientação quanto às providências 
necessárias à manutenção dos bens nas condi-
ções desejáveis.

No que se refere à preservação do Conjunto 
Urbanístico de Brasília, a partir da sua inscrição no 
Livro Tombo Histórico, Volume II, folha 017, sob o 
nº 532, a atribuição foi conferida ao ente federal, 
sucessivamente:

•	 até 1994 – 8º Diretoria Regional do SPHAN. 
Em 1990 o SPHAN foi extinto e criado o Instituto 
Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), vincula-
do à Presidência da República. Com a criação do 
IBPC, as diretorias regionais foram transformadas 
em Coordenadorias Regionais, sendo que Brasília 
se encontrava sob a jurisdição da 14º Coordena-
doria Regional do IBPC (que atuava no Distrito Fe-
deral, bem como nos estados de Goiás, Tocantins, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia). A 
extinção do SPHAN ocorreu juntamente com a 
extinção do Ministério da Cultura e da Fundação 
Nacional Pró-Memória;

•	 de 1994 à 1995 - Em 1992, após o impea-
chment do então presidente, foi recriado o Minis-
tério da Cultura e, em 1994, o IBPC volta a deno-
minar-se IPHAN, sendo que Brasília permanece 
sob a jurisdição da 14º Coordenadoria Regional 
do IPHAN. Note-se que de 1992 a 1995 atuou na 
gestão do conjunto tombado o Grupo de Trabalho 
Conjunto, grupo de trabalho interinstitucional (ver 
item 7.2); 

•	 de 1995 a 1998 - em julho de 1995, quan-
do o GTC foi extinto, a gestão da área tombada 
passou a ser exercida pela Diretoria de Proteção 
do IPHAN, vinculada diretamente à presidência do 
órgão. Neste período foi criada a Comissão Es-
pecial Brasília, instituída pela Portaria 142/95 do 
IPHAN, com a atribuição de gerenciar o conjunto 
tombado; 

•	 de 1998 a 2002 – em 1998 a atribuição 
foi devolvida à 14ª Superintendência Regional do 
IPHAN. Neste período foram retomados os traba-
lhos que envolviam a atuação conjunta entre os 
órgãos federal e distrital; 

•	 a partir de 2002 – em 12 de julho foi criada 
a 15ª Superintendência Regional do IPHAN com 
jurisdição sobre o Distrito Federal e territórios. Tem 
como atribuições a proteção, identificação, fiscali-
zação, promoção e consequente preservação do 
patrimônio cultural de relevância nacional. Sua es-
trutura é composta pela Divisão Técnica5.

Além dos órgãos diretamente ligados à pre-
servação do patrimônio protegido no âmbito do 
Poder Executivo, ainda em âmbito federal, atua 
na fiscalização do cumprimento das normas de 
preservação, desde a Constituição de 1988, o Mi-
nistério Público da União, por meio do Ministério 
Público Federal e do Ministério Público do Distri-
to Federal e Territórios. Nos limites da atribuição 
constitucionalmente deferida, ambos detêm com-
petência para promover medidas no sentido de 
proteger, preservar, bem como recuperar bens de 
interesse histórico, paisagístico, cultural e ambien-
tal. Para tanto, atuam na fiscalização dos atos dos 
poderes público e privado, mediante a instalação 
de inquéritos civis por meio dos quais obtém ele-

8.1.2.2   Ministério Público
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mentos para eventual ajuizamento de ações civis 
públicas, ações diretas de inconstitucionalidade, 
bem como medidas acautelatórias que entende-
rem necessárias. Detêm legitimidade, ainda, para 
firmar termos de ajustamento de conduta.

8.1.3 Instância Distrital

A estrutura administrativa do Distrito Federal, 
desde a sua criação, sofreu várias modificações. 
A primeira lei que tratou da matéria, a Lei Federal 
nº 3.751, de 13/4/1960, conhecida como primeira 
lei orgânica. Esta lei conferiu ao prefeito a atribui-
ção de chefiar o poder executivo (art. 5º), estabe-
leceu a respectiva competência administrativa e 
legislativa (art. 20), para cujo cumprimento seriam 
criadas, por lei, as secretarias necessárias (art. 
21). Esta norma, ainda, identificou as atribuições 
gerais dos secretários, as quais seriam detalha-
das nas respectivas leis de criação.

Observa-se que à época a legislação do Dis-
trito Federal tramitava no congresso nacional, com 
sanção do Presidente da República, procedimen-
to que foi estabelecido como norma transitória no 
art. 40 da lei orgânica então em vigor, até a ins-
talação da câmara legislativa do Distrito Federal. 
No entanto, é de se notar que, além de não ser 
identificado o planejamento urbano e sua gestão 
como de atribuição da respectiva câmara legisla-
tiva distrital, estabeleceu, no seu art. 38, restrição 
expressa com relação à matéria, remetendo a ma-
téria ao legislativo federal:

Art. 38. Qualquer alteração no plano-piloto, a 
que obedece a urbanização de Brasília, de-
pende de autorização em lei federal.

Trata-se, portanto, de reserva de competên-
cia estabelecida em favor do congresso nacional e 
em detrimento do legislativo distrital. Este disposi-

a) a Secretaria do Governo (SEG);
b) a Secretaria de Administração (SEA);
c) a Secretaria de Finanças (SEF);
d) a Secretaria de Educação e Cultura (SEC);
e) a Secretaria da Saúde (SES);
f) a Secretaria de Serviços Sociais (SSS);
g) a Secretaria de Viação e Obras (SVO);
h) a Secretaria de Serviços Públicos (SSP);
i) a Secretaria de Agricultura e Produção 
(SAP).

tivo, como se sabe, fundou a edição, em 1987, do 
Decreto nº 10.829, o qual estabeleceu diretrizes 
de preservação da concepção urbanística de Bra-
sília como patrimônio cultural distrital.

Desta forma, a estrutura administrativa do 
Distrito Federal somente foi detalhada, de forma 
abrangente, na Lei Federal nº 4545, de 10/12/1064. 
Esta  lei identificou, no art. 1º, a estrutura básica 
da administração:

Observa-se que a atribuição da Secretaria 
de Viação e Obras envolvia, nos termos do art. 
4º, inciso VII, Urbanismo e Arquitetura, Estudos 
e Projetos de Parques e Jardins; Fiscalização de 
Construções Estruturação Física do Distrito Fede-
ral; Zoneamento; Rodovias. 

Já à Secretaria de Serviços Públicos, o inciso 
VIII do mesmo artigo conferiu as atribuições rela-
cionadas a Transportes Coletivos; Telecomunica-
ções; Controle ou Administração dos Serviços de 
Utilidade Pública; Limpeza Urbana; Abastecimento 
de Água; Esgotos, Energia Elétrica.

Além destas secretarias, o art. 2º identificou 
como integrantes da administração do Distrito Fe-
deral:

a) o Gabinete do Prefeito (GAP);
b) o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU);
c) o Conselho de Desenvolvimento Econômi-
co (CDE);

a) orientar os planejamentos urbanístico e ar-
quitetônico, com apoio nos órgãos próprios 
da Secretaria de Viação e Obras;
b) opinar sobre os projetos de urbanismo e 
arquitetura a serem executados na área do 
Plano Piloto;
c) coordenar iniciativas diretamente relacio-
nadas com o interesse urbanístico do Distrito 
Federal.
d) exercer outras atribuições que lhe forem 
cometidas.
§ 1º O conselho será presidido pelo Prefeito, 
que lhe fixará a composição e as normas de 
funcionamento.
§ 2º Serão membros natos do Conselho o au-
tor do Plano Urbanístico de Brasília, o autor do 
Plano Arquitetônico de Brasília, e o primeiro 
Presidente da Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil.

Frisa-se a identificação dos arquitetos Lu-
cio Costa e Oscar Niemeyer, bem como de Isra-
el Pinheiro, como conselheiros na qualidade de 
membros natos do CAU, independentemente de 
ocuparem ou não cargos públicos ligados à admi-

É de se referir que os órgãos administração 
descentralizada previstos na alínea “h” supra cor-
respondem, nos termos do art. 9º, às Regiões Ad-
ministrativas.  

Nota-se, ainda, a criação do Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo em 1964, sendo que sua 
atribuição foi detalhada no art. 6º:

d) o Conselho de Educação do Distrito Fede-
ral (CED); 
e) outros Conselhos ou Comissões que vie-
rem a ser criados por lei ou por ato do Poder 
Executivo do Distrito Federal;
f) (VETADO);
g) a Procuradoria-Geral (PRG);
h) os órgãos da administração descentraliza-
da.
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a) Companhia de Telefones de Brasília (CO-
TELB), destinada a administrar os serviços te-
lefônicos urbanos e interurbanos;
b) Companhia de Eletricidade de Brasília 
(CEB), destinada a administrar os serviços de 
energia elétrica;
c) Companhia de Desenvolvimento do Planal-
to Central (CODEPLAN), destinada a promo-
ver a expansão das atividades econômicas do 
Planalto Central;
d) Banco Regional de Brasília S.A. (BRB) (VE-
TADO)

A relativa autonomia de órgãos como Serviço 
Autônomo de Águas e Esgotos (SAE), Serviço Au-
tônomo de Limpeza Urbana (SLU), nos termos do 
art. 17, pendia de confirmação do Prefeito.

Ainda vinculadas ao tema, conforme o art.23, 
foi autorizada a integralização de capital para a se-
guintes sociedades:

I – Sociedade de Transportes Coletivos de 
Brasília (TCB);
II – Sociedade de Habitações de Interesse So-
cial Ltda. (SHIS);
III – Sociedade de Abastecimento de Brasília 
Ltda. (SAB).

Como se vê, em 1964 consolidou-se a es-
trutura administrativa do Distrito Federal, a qual, 
ao longo do tempo e em face às circunstâncias, 
muitas vezes de ordem política institucional, foi se 
alterando, até atingir o quadro a seguir descrito 
quanto a órgãos relacionados com o planejamen-
to e a gestão do conjunto tombado. 

Com o tombamento de Brasília, em 1987, 
a Secretaria de Cultura tornou-se inicialmente o 
órgão central, na administração distrital, de atu-
ação sobre o conjunto tombado. Note-se que o 
órgão já participara do GT Brasília, impulsionador 
das ações de preservação do conjunto tombado, 
como já salientado anteriormente.  Há que con-
siderar que nesta época a atribuição do DePHA 
alcançava tanto o tombamento de bens quanto a 
de análise de projetos, o que envolvia o conjunto 
urbanístico tombado e não somente edificações 
ou monumentos isolados. 

Integrante da Secretaria de Estado de Cultura, 
a Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico – De-
PHA, é unidade diretiva do órgão distrital, e foi cria-
da por meio do Decreto nº 21.675, de 3 de outubro 
de 2.000, que dispõe sobre a estrutura orgânica 
da Secretaria de Estado de Cultura. Anteriormente 
à Diretoria, vigoraram a Divisão, o Departamento 
e a Coordenadoria, no período de maio de 1975 
a outubro de 2000, órgãos do Governo do Distri-
to Federal responsáveis pelo patrimônio histórico 
e artístico, observando a cronologia descrita nas 
normas a seguir elencadas6:

8.1.3.1   Secretaria de Estado de Cultura 
e DePHA

•	 Decreto nº 2.893, de 13/5/1975 – a  Divisão 
de Patrimônio Histórico e Artístico é subordinada 
ao Departamento de Cultura da Secretaria de Edu-
cação e Cultura.

•	 Decreto nº 7.451, de 23/3/1983- o Departa-
mento de Cultura é transformado em Departamen-
to do Patrimônio Histórico e Artístico – DePHA, da 
Secretaria de Educação e Cultura. 

•	 Decreto nº 9.798, de 13/10/1986 - o Depar-
tamento de Patrimônio Histórico e Artístico passa 
a figurar como Coordenadoria do Programa Cultu-

nistração distrital. Note-se que não foi identificado 
como membro nato o presidente da NOVACAP, 
mas o seu primeiro presidente.

Esta lei criou, no art. 16, o Departamento de 
Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER-
DF (art. 16), bem como autorizou, no art. 15, a 
constituição das seguintes sociedades por ações:

5. Conforme Plano Piloto 50 anos: cartilha de preservação, Bra-
sília. DF: IPHAN/15ª Superintendência Regional, 2007.

6. Informações obtidas na página da Secretaria de Estado de 
Cultura do Distrito Federal, www.sc.df.gov.br , acesso em 17 
de junho de 2010.



CAPÍTULO 8   -   ESTRUTURA INSTITUCIONAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃODIAGNÓSTICO   -   RELATÓRIO CONSOLIDADO   -   VOLUME II

245

ral da Secretaria de Cultura. 

•	 Decreto nº 11.176, de 29/7/1988 - cria o 
Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico 
do Distrito Federal – DePHA/DF, da Secretaria de 
Estado de Cultura. 

•	 Decreto nº 20.264, de 25/5/1999 -  o De-
PHA permanece como Departamento de Patrimô-
nio Histórico e Artístico do Distrito Federal – De-
PHA/DF.

•	 Decreto nº 21.675, de 31/10/2000 - 0 De-
PHA passa de Departamento para Diretoria de 
Patrimônio Histórico e Artístico do Distrito Federal, 
permanecendo a mesma sigla (o DePHA – a De-
PHA) subordinada, diretamente, ao Gabinete do 
Secretário de Estado de Cultura.

A competência da DePHA, segundo o Decre-
to nº 21.675, envolve:

*   identificar, restaurar, propor o tombamento 
e fiscalizar os bens culturais, bem como a ex-
perimentação de novas possibilidades de ex-
pressão artística; promover oficinas culturais 
visando ao fomento, à difusão e à circulação 
de bens culturais, bem como à experimen-
tação de novas possibilidades de expressão 
artística;
*   instalar, organizar, controlar, manter, super-
visionar e fiscalizar os acervos existentes nos 
Museus do Sistema Cultural; estimular, através 
de projetos e ações específicas, a visitação 
aos Museus do Sistema Cultural, visando pro-
piciar o conhecimento sobre o valor cultural e 
artístico das obras do acervo;
*   executar outras atividades inerentes à sua 
área de competência.

Integram os Museus do Sistema cultural: Cen-
tro Cultural Três Poderes (Espaço Lucio Costa, 
Panteão da Pátria e o Museu da Cidade), Museu 
de Arte de Brasília – MAB, Memorial dos Povos In-

*   identificar, classificar, inventariar, registrar, 
preservar, recuperar, manter, agenciar, revita-
lizar, tombar, divulgar, fiscalizar os bens con-
siderados de valor histórico, arquitetônico, 
urbanístico, etnográfico, paisagístico, paleo-
gráfico, bibliográfico, arqueológico e artístico, 
pertinentes ou integráveis ao Patrimônio do 
Distrito Federal, em função do interesse públi-
co, obedecida à legislação vigente;
*   desenvolver estudos, pesquisas e projetos 
com vistas à preservação do patrimônio e me-
mória cultural do Distrito Federal;
*   planejar, coordenar e operar programas de 
ação necessários à preservação do patrimô-
nio e memória cultural do Distrito Federal;
*   planejar, coordenar e operar programas de 
ação necessários à preservação e revitaliza-
ção do patrimônio cultural do Distrito Federal 
em articulação com outros organismos e com 
as comunidades locais;
*   cooperar com o planejamento e a imple-
mentação de políticas setoriais de governo, 
especialmente nas áreas de educação, meio-
-ambiente, habitação, saneamento, planeja-
mento e desenho urbano;
*   promover a fiscalização da saída tempo-
rária, do Distrito Federal, de bens tombados;
*   promover o embargo de obras ou inter-
venções físicas executadas sem a prévia anu-
ência desta Diretoria, em bens tombados do 
Distrito Federal, na forma da legislação espe-
cífica;
*   programar, coordenar, manter, organizar e 
controlar as atividades realizadas pelos mu-
seus pertencentes ou administrados pela Se-
cretaria de Estado de Cultura;

dígenas, Museu do Catetinho, Museu Vivo da Me-
mória Candanga e Museu Nacional de Brasília.

Já a Portaria nº 1, de 14/3/2001, que aprovou 
o Regimento Interno da Secretaria de Estado de 
Cultura, no Art. 16, detalhou as competências da 
DePHA, nos seguintes termos:

*   promover oficinas culturais, visando ao fo-
mento, à difusão e circulação de bens cultu-
rais, bem como à experimentação de novas 
possibilidades de expressão artística;
*   estimular, através de projetos e ações es-
pecíficas, a visitação aos Museus do Sistema 
Cultural, visando propiciar o conhecimento 
sobre o valor cultural e artístico das obras do 
seu acervo;
*   emitir pronunciamento no âmbito de sua 
competência;
*   executar outras atividades inerentes à sua 
área de competência.

Observa-se que a partir da criação da Se-
cretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação – SEDUH, órgão que antecedeu a Se-
cretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente – SEDUMA e a atual Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - 
SEDHAB, a competência do DePHA limitou-se, no 
conjunto urbanístico de Brasília, à proteção indivi-
dual dos bens tombados, passando à SEDUH e 
posteriormente à SEDUMA e SEDHAB a atribuição 
de preservação do conjunto.
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8.2   Grupos de Trabalho Institucionais

A preservação do Conjunto Urbanístico de 
Brasília vem sendo objeto de ações conjuntas,  
envolvendo instâncias das estruturas federal e 
distrital. Os grupos que se envolveram em tais 
ações conjuntas são aqui tratados por grupos de 
trabalho interinstitucional, desde que formalmente 
criados e com representação de órgãos federais e 
distritais. Observa-se que o desenvolvimento des-
tes grupos de trabalho ocorreu paralelamente ao 
funcionamento das estruturas institucionais.

8.2.1 GT Brasília (1981-1988)

O Grupo de Trabalho para Preservação do Pa-
trimônio Histórico e Cultural de Brasília – GT/Brasí-
lia foi criado com base em Termo de Cooperação 
Mútua Institucional. Era coordenado pelo então 
SPHAN/PróMemória e composto por técnicos 
do Ministério da Educação e Cultura, do Distrito 
Federal e da Universidade de Brasília. Seus estu-
dos subsidiaram a elaboração do dossiê técnico 
da candidatura de Brasília na lista do Patrimônio 
Mundial, o que se deu em dezembro de 1987. O 
GT propôs a criação do  Conselho de Preserva-
ção do Patrimônio Cultural de Brasília. Apresentou 
o Anteprojeto de Lei de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Natural e Urbano de Brasília, documento 
que integra a documentação técnica da candida-
tura da cidade na UNESCO – o Dossiê Brasília7. 

Participaram deste grupo, pelo Governo 
Federal, a Fundação Nacional Pró-Memória, o 
IPHAN, além de outros órgãos que se envolveram 
no exame de temas específicos. Pelo ente distrital, 
participaram a Secretaria de Educação e Cultura, 
o Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico 
- DePHA,  o Arquivo Histórico, as Secretarias do 

Meio Ambiente,  da Agricultura, de Obras e Viação, 
a CODEPLAN, a CAESB, a TERRACAP dentre ou-
tros. A Universidade de Brasília integrou mediante 
a participação de seus professores e alunos.

8.2.2 Comissão Técnica (1988-1989)

Esta comissão, criada mediante pelo Decreto 
nº11.210/88, era composta por técnicos de vários 
órgãos da administração local e federal  para pro-
por uma nova legislação protecionista. Compu-
nham a comissão:

•	 pelo Distrito Federal: o Departamento do 
Patrimônio Histórico e Artístico - DePHA, a Secre-
taria de Desenvolvimento Urbano - SDU, a Com-
panhia do Desenvolvimento do Planalto Central 
- CODEPLAN, a Secretaria de Transportes, Com-
panhia de Água e Esgotos de Brasília, o Conse-
lho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente – 
CAUMA, a Secretaria de Meio Ambiente, Ciência 
e Tecnologia - SEMATEC e a Procuradoria-Geral 
– PRG/GDF;

•	 pela União: o Ministério da Cultura - 
SPHAN/PróMemória/8ª Diretoria Regional,   GT/
Brasília e UnB.

Segundo informa Carlos Madson Reis8, des-
tes órgãos apenas o DePHA, o CAUMA, a PRG/
DF e a 8ª DR, participaram efetivamente dos tra-
balhos. Fruto deste trabalho, foi apresentado, em 
1989, novo anteprojeto de  lei, o qual, segundo 
consta, não teve seguimento.

8.2.3 Grupo de Trabalho Conjunto - GTC 
(1992-1995)

Dando seguimento e em base às propostas 
do GT- Brasília, foi criado pela Portaria nº 06, de 03 
de julho de 1992 o GTC, que articulou as equipes 
técnicas dos âmbitos federal (14ª Superintendên-
cia Regional do IBPC) e distrital (Departamento de 
Patrimônio Histórico e Artístico – DePHA, vincula-
do à Secretaria de Cultura do Distrito Federal). Seu 
objetivo era de desenvolver atividades conjuntas 
nos exames de propostas de intervenções na área 
tombada. O trabalho era orientado pelas normas 
de preservação federal (Portaria nº 04/90 do IBPC, 
substituída pela Portaria nº 314/92) e distrital (De-
creto Distrital nº 10.829/87). Em 1995 o GTC apre-
sentou o trabalho denominado Brasília, Patrimônio 
Cultural Contemporâneo: critérios de preservação 
para o Conjunto Urbanístico do Plano Piloto de 
Brasília, o qual orientou a caracterização e conse-
quentemente a preservação, com a identificação 
de recomendações para cada uma das sub-áreas 
que identifica.

8.2.4 Trabalhos conjuntos 

Em 1999, técnicos da 14ª Superintendência 
Regional do IBPC e do Distrito Federal desenvol-
veram conjuntamente trabalhos pontuais. É o caso 
do Inventário da Unidade de Vizinhança - SQS 107, 
108, 307 e 308 (1999), que contou com a partici-
pação da instância federal e do DePHA /DF. Tam-
bém sob este formato, foi realizado o estudo sobre 
as ocupações irregulares do Comércio Local Sul e 
Norte, propondo novos critérios de ordenamento 
para esses setores. Neste trabalho, pelo Distrito 
Federal, além do DePHA, integrou a equipe a SE-
DUH. Segundo Madson, este estudo, em virtude 
de descontinuidade administrativa, não teve des-
dobramentos9.
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7. À propósito da importância deste trabalho para o reconheci-
mento de Brasília  como Patrimônio da Humanidade, ver  San-
dra Bernardes Ribeiro,  Brasília Memória, Cidadania e Gestão 
do Patrimônio Cultural, São Paulo, Annablume, 2005.

8. BRASÍLIA – 1957 – 2007 – 50 Anos do Projeto de Lucio Costa 
PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍ-
LIA: ALGUMA COISA ESTÁ FORA DA ORDEM in BRASÍLIA 
1960 2010 passado presente e futuro. Francisco Leitão (org.) 
– Brasília, Secretaria de Estado de Desenvolvimento urbano e 
Meio Ambiente, 2009. p226,  nota 13.  

9. Op. cit. p.227.

10. Conforme Carlos Madson Reis, in Brasília 1960/2010, pp. 
234. 

8.3.1.  Secretaria de Estado e Desenvolvi-
mento Urbano e Habitação - SEDHAB

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação tem a atribuição de coordenar 
e executar a política de desenvolvimento territorial 
e urbano do Distrito Federal. Substitui a Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Urbano, Meio Am-
biente e Habitação, criada por meio do Decreto nº 
27.591/2007. Esta, substituiu a Secretaria de De-
senvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, que 
por sua vez, por meio do Decreto nº 2.296/1999, 
substituiu a Secretaria de Habitação e Desenvol-
vimento Urbano, esta criada em 1997 pela Lei nº 
1.797/199710. Note-se que de 1992 a 1999 para-
lelamente funcionava o Instituto de Planejamento 
Territorial e Urbano do Distrito Federal.

Com a transferência da atribuição sobre a pro-
teção da área tombada para a SEDUH, o Decreto 
nº 21.288 de 27/06/2000 criou a Subsecretaria de 
Urbanismo e Preservação a qual, por meio da Di-
retoria de Preservação de Brasília (Dipre), respon-
dia pelas ações de preservação e fiscalização da 
área tombada. Esta diretoria foi extinta, sendo que 
suas atribuições passaram para a Gerência de 
Desenvolvimento da Área Central, ligada à Direto-
ria de Desenvolvimento Urbano Local, a qual por 
sua vez integra a Subsecretaria de Planejamento 
Urbano.

Atualmente, com a edição do Decreto nº 
30.921, de 15 de outubro de 2009, foi criada a Di-
retoria do Conjunto Urbanístico Tombado de Brasí-
lia, ligada à Subsecretaria de Planejamen-to Urba-
no, que integra a Comissão Especial de Análise e 
Acompanhamento do Processo de Ela¬boração 
do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 

A divisão administrativa do Distrito Federal 
deu-se em 1964, com a criação das 8 Regiões Ad-
ministrativas, por meio da Lei Federal  nº  4.545. 
Esta lei, em seu art. 9º salientou a finalidade da 
criação das RAs – descentralização e coordena-
ção dos serviços de natureza local – reservando, 
no art. 10, a orientação normativa e o controle téc-
nico aos setores centrais da administração (secre-
tarias). As Regiões Administrativas então criadas 
foram identificadas  no art. 31:

Art. 31. O Distrito Federal será dividido em 
8 (oito) regiões administrativas, a saber: Ta-
guatinga, Planaltina, Sobradinho, Braslândia, 
Gama, Jardim, Paranoá e Brasília.

Atualmente o Distrito Federal é formado por 
30 RAs. O Plano Piloto corresponde à RA I, sendo 
que o conjunto tombado abrange também a RA 
XI – Cruzeiro; a RA XIX – Candangolândia e a RA 
XXII – Sudoeste/Octogonal.

A administração regional não tem atribuição 
de formular normas edilícias ou urbanísticas, mas 
de aplicá-las. Conforme o Decreto no 22.939, de 
08/05/2002, as administrações regionais detêm 
competência para elaborar e aprovar projetos ur-
banísticos. Já as propostas de alteração na legis-
lação urbana de iniciativa das RAs são submeti-
das à aprovação da SEDHAB. 

8.3   Estrutura de Planejamento e Gestão

de Brasília – PPCUB. 

Além do desenvolvimento do PPCUB, a se-
cretaria coordena, dentre outros, o trabalho de 
elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 
Distrito Federal.

8.3.2.  Regiões Administrativas - RAs
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Atualmente, a atribuição da administração 
regional, no que tange à matéria urbanística e 
planejamento urbano, limita-se a examinar os pro-
jetos de arquitetura relacionados à sua área de 
abrangência, a aprová-los ou rejeitá-los, conforme 
as normas em vigor, bem como a fiscalizar a sua 
implantação. É sua atribuição, ainda, a emissão 
de alvarás de obras e de funcionamento. A apro-
vação dos projetos urbanísticos é remetida à SE-
DHAB. Note-se que na fiscalização, a atribuição 
da administração regional limita-se a identificar as 
irregularidades e noticiar ao órgão central de fisca-
lização (AGEFIS).

8.3.3.1.  NOVACAP

A NOVACAP foi criada para a construção de 
Brasília, pela Lei nº 2874, de 19/9/54. A lei de cria-
ção conferiu autonomia administrativa e vinculou 
seus atos diretamente à Presidência da Repúbli-
ca, através de seu Conselho Administrativo. Ini-
cialmente a NOVACAP reunia todas as atribuições 
que posteriormente foram transferidas para a 
Companhia de Água e Esgoto de Brasília (Caesb), 
para a Companhia Energética de Brasília (CEB), 
para as fundações e secretarias, bem como para 
a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, 
até chegar à composição da atual estrutura do 
Governo do Distrito Federal. 

Não detém atribuição sobre a gestão e o pla-
nejamento da área tombada, mas é o órgão exe-
cutor dos projetos e ações do Distrito Federal, in-
cidentes inclusive sobre a área tombada por meio 
da Diretoria de Edificações, da Diretoria de Urba-
nização e do  Departamento de Parques e Jardins.

8.3.3.  Estrutura Distrital - órgãos que atu-
am sobre o Conjunto Urbanístico de Brasília

8.3.3.2.  Companhia Imobiliária de Brasí-
lia - TERRACAP

Criada em 12/12/1972, pela Lei nº5.861. A 
empresa é proprietária das terras do Distrito Fede-
ral. Ao entrar em operação em 1973, a TERRACAP 
herdou 60% de todo o território do Distrito Fede-
ral. Grande parte desse patrimônio foi destinada 
à implantação de Brasília e das 20 cidades que 
atualmente compõe o Distrito Federal. A empre-
sa continua com um enorme patrimônio de terras 
urbanas e rurais, cada vez mais valorizadas pelo 
crescimento populacional e econômico do Distrito 
Federal e dos municípios da Região do Entorno. A 
TERRACAP pode contribuir no planejamento e na 
implantação de políticas públicas de preservação 
do conjunto tombado.

A TERRACAP teve origem no Departamento 
Imobiliário da NOVACAP, setor então responsável 
pela administração das terras do Distrito Federal. 
A TERRACAP é uma empresa pública que faz par-
te da administração indireta do Distrito Federal, 
sendo regida por seu estatuto social e regimento 
interno, e pela legislação aplicável às sociedades 
por ações. Do capital da TERRACAP, 51% perten-
cem ao Distrito Federal e 49% são da União. Em 
1997, a companhia foi transformada em Agência 
de Desenvolvimento. Atualmente, a TERRACAP 
está vinculada à Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e Habitação (SEDHAB).

8.3.3.3.  Agência de Fiscalização do Dis-
trito Federal - AGEFIS

A AGEFIS promove, supervisiona, planeja e 
coordena as ações de fiscalização desenvolvidas 
pelos integrantes da Carreira de Fiscalização de 
Atividades Urbanas do Distrito Federal. Foi criada 
em 05/6/2008.

8.3.3.4.  Companhia de Saneamento Am-
biental do Distrito Federal - CAESB

É responsável pela prestação de serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitá-
rio.

A Companhia de Saneamento Ambiental do 
Distrito Federal - CAESB  tem origem na Divisão 
de Água e Esgotos, da NOVACAP.  Em 1959, a Di-
visão transformou-se em Departamento de Água 
e Esgoto. Em 1964 foi criado o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto do Distrito Federal em 1964.  

A CAESB, criada com a denominação social 
de Companhia de Água e Esgotos de Brasília - 
CAESB, pelo Decreto-Lei nº 524, de 08 de abril de 
1969, é uma empresa pública de direito privado, 
regida pela Lei das Sociedades Anônimas. 

 Por meio da Lei nº 2.416, de 06.07.99, a CA-
ESB passou a ser denominada Companhia de 
Saneamento do Distrito Federal quando foi possi-
bilitada a abertura de seu capital social. Em 18 de 
janeiro de 2005, a Lei nº 3.559 alterou a denomina-
ção da empresa para Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal – CAESB, ampliando 
a área de atuação da empresa para outros países, 
bem como incluindo, em suas competências, a 
possibilidade de prestar serviços na área de resí-
duos sólidos. 

A CAESB atua nas 30 Regiões Administrativas 
do Distrito Federal.

8.3.3.5.  Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional - CODHAB/DF

Criada pela Lei nº 4020, de 16/10/2007, a CO-
DHAB/DF tem por finalidade a execução da Polí-
tica de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal. Esta lei criou, também o Sistema de Habi-
tação do Distrito Federal – SIHAB-DF.



CAPÍTULO 8   -   ESTRUTURA INSTITUCIONAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃODIAGNÓSTICO   -   RELATÓRIO CONSOLIDADO   -   VOLUME II

249

8.3.3.6.  Instituto do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos - IBRAM

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental 
(IBRAM) foi criado em 28 de maio de 2007 por 
meio da Lei nº 3.984, para ser o órgão executor 
de políticas públicas ambientais e de recursos hí-
dricos no Distrito Federal. O IBRAM possui auto-
nomia administrativa, financeira e patrimonial. Foi 
constituído como uma autarquia vinculada à Se-
cretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente (SEDUMA). 

Tem como meta principal propiciar o desen-
volvimento sustentável da região de forma a ga-
rantir à população os benefícios alcançados pelo 
crescimento econômico, sem pôr em risco a qua-
lidade de vida dos moradores do Distrito Federal. 

8.3.3.7.  Procuradoria-Geral

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal - 
PRG/DF, órgão central do sistema jurídico do Dis-
trito Federal, é uma instituição de natureza per-
manente, essencial à justiça e à administração, 
cabendo-lhe a representação judicial e a consul-
toria jurídica do Distrito Federal, como atribuições 
privativas dos Procuradores do Distrito Federal, na 
forma do art. 132 da Constituição Federal.

A Procuradoria-Geral, que é equiparada, para 
todos os efeitos, às Secretarias de Estado, tem 
por finalidade exercer a advocacia pública, caben-
do-lhe, prestar a orientação normativa e a supervi-
são técnica do sistema jurídico do Distrito Federal. 
Compete ao órgão representar o Distrito Federal 
judicial e extra-judicialmente.

Frisa-se que por disposição expressa da Lei 
Orgânica (parágrafo único do art. 307), o Distrito 
Federal deverá manter subprocuradoria especia-

8.3.3.8.  Companhia de Planejamento do 
Distrito Federal - CODEPLAN

Criada em 1964, pela Lei nº 4545, de 
10.12.64, a Companhia do Desenvolvimento do 
Planalto Central - CODEPLAN iniciou suas ativida-
des em 05 de dezembro de 1966 e manteve essa 
denominação até 02 de março de 2007, quando 
foi aprovada a reforma de seu Estatuto Social e a 
alteração da denominação para COMPANHIA DE 
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL.  A par-
tir da edição do Decreto nº 27.754, de 08/3/2007, 
foi explicitada a participação da Companhia no 
Planejamento Estratégico do Governo. Por meio 
do Decreto nº 27.785, de 16/3/ 2007 a Companhia 
vinculou-se à Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão do Distrito Federal. Em 12 de abril 
do mesmo 2007, por meio do Decreto nº 27.865, 
a Companhia passou a ser vinculada à SEDUMA, 
atual SEDHAB.

8.3.3.9.  Secretaria de Transportes

Responsável pela execução da política de 
mobilidade urbana no Distrito Federal. Vem desen-
volvendo o Programa Brasília Integrada, o Progra-
ma Transporte Urbano e se encontra em formula-
ção o Plano Diretor de Transportes Urbanos, com 
previsão de conclusão no segundo semestre de 
2010.

lizada em tutela ambiental, defesa de interesses 
difusos e do patrimônio histórico, cultural, paisa-
gístico, arquitetônico e urbanístico. Nesse sentido, 
a Procuradoria do Meio Ambiente, do Patrimônio 
Urbanístico e Imobiliário – PROMAI tem como 
competência planejar, coordenar e orientar sob 
os aspectos jurídicos as matérias relativas à tutela 
ambiental, à defesa do patrimônio urbanístico, his-
tórico e imobiliário e a interesses difusos.
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 Criado no art. 2º da Lei Federal nº 4545, de 
10/12/1064, que organizou a estrutura administra-
tiva do Distrito Federal. O CAU (e posteriormen-
te o CAUMA) foi responsável pela definição dos  
parâmetros urbanísticos aplicados no Distrito Fe-
deral, em especial na identificação e alturas má-
ximas prédios, taxas de ocupação e coeficientes 
de aproveitamento, os quais eram estabelecidos 
pelas suas decisões.  Sua competência foi defini-
da no art.6º desta lei, envolvendo:

a) orientar os planejamentos urbanístico e ar-
quitetônico, com apoio nos órgãos próprios 
da Secretaria de Viação e Obras;
b) opinar sobre os projetos de urbanismo e 
arquitetura a serem executados na área do 
Plano Piloto;
c) coordenar iniciativas diretamente relacio-
nadas com o interesse urbanístico do Distrito 
Federal.
d) exercer outras atribuições que lhe forem 
cometidas.
§ 1º O conselho será presidido pelo Prefeito, 
que lhe fixará a composição e as normas de 
funcionamento.
§ 2º Serão membros natos do Conselho o au-
tor do Plano Urbanístico de Brasília, o autor do 
Plano Arquitetônico de Brasília, e o primeiro 
Presidente da Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil.

Observa-se que, com o advento da Lei nº  
7456/1986, o CAU passou a ser denominado Con-
selho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente, 
agregando a atribuição de orientar as ações refe-
rentes à defesa e à conservação do meio ambien-

Identificado pela Lei Orgânica como o cole-
giado responsável pelo estabelecimento de políti-
ca que assegure a preservação do patrimônio cul-
tural (art. 360).  Foi criado pelo Decreto nº 11.187, 
29/7/1999, mas não se identificou, na pesquisa 
realizada, existência ou funcionamento do Conse-
lho.

Criado em 1999,  ligado ao Gabinete do Go-
vernador, sem poder deliberativo e composto por 
representantes designados pelo poder executivo. 
Integraram, este Conselho, até 2001, os arquitetos 
Maria Elisa Costa e Carlos Magalhães.

Em 2003, a Lei nº 3.127 criou o Conselho de 
Gestão da Área de Preservação de Brasília, órgão 
com caráter deliberativo, também inicialmente 
vinculado ao gabinete do governador e presidido 
por este. Suas atribuições compreendem avaliar 
e propor ações e intervenções na área tombada. 

Segundo o § 1º do artigo 1º, o Conselho é 
presidido pelo Governador do Distrito Federal e na 
sua ausência pelo Secretário de Desenvolvimen-
to Urbano e Habitação. Compõe-se de  21 con-
selheiros efetivos, sendo 5 do Poder Público e 16 
da sociedade civil, além de 5 (cinco) conselheiros 
suplentes. Conforme o mesmo artigo, o conselho:

•	titular da Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Urbano e Habitação;
•	titular	da	Secretaria	de	Estado	de	Cultura;
•	titular	da	Secretaria	de	Estado	de	Coordena-
ção das Administrações Regionais;
•	 titular	da	15ª	Superintendência	do	 Instituto	
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN;
•	 titular	 da	 Secretaria	 de	 Estado	 de	 Turis-
mo. (Inciso acrescido pela Lei nº 3.151, de 
28/4/2003.)
•	representante	do	Conselho	Regional	de	En-
genharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/DF;
•	representante	do	Instituto	dos	Arquitetos	do	
Brasil – IAB/DF;
•	representante	da	área	de	Direito	Urbanísti-
co;
•	2	(dois)	representantes	do	setor	produtivo;	
•	3	(três)	representantes	de	conselhos	comu-
nitários que atuem na área de preservação de 
Brasília; 
•	um	 representante	de	 instituição	de	ensino	
superior que tenha, em seus quadros, curso 
regular de arquitetura e urbanismo; 
•	três	representantes	da	sociedade	civil	orga-
nizada.

A criação do CONPLAN foi explicitada no art. 
39 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Or-
gânica de 1993: 

Art. 39. Será instituído por lei o Conselho de 
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito 
Federal, assegurada a participação de entida-
des representativas no estudo e encaminha-
mento dos programas, planos e projetos de 
sua competência.

8.4   Conselhos e Comissões Distritais

8.4.1.  Conselho de Arquitetura, Urbanis-
mo e Meio Ambiente

8.4.2.  Conselho de Defesa do Patrimônio 
Cultural do Distrito Federal

8.4.3.  Conselho Técnico de Preservação 
de Brasília como Patrimônio da Humanidade

8.4.4.  Conselho de Gestão da Área de 
Preservação de Brasília

8.4.5.  Conselho de Planejamento Territo-
rial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN

te.
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Sua instituição se deu com o advento do 
PDOT de 1997, Lei Complementar nº 17, cujo art. 
55 o identifica como o órgão superior do Sistema 
de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Fe-
deral, e, nos termos do art.56, é o órgão auxiliar da 
Administração na formulação, acompanhamento 
e atualização das diretrizes e dos instrumentos de 
implementação da política de ordenamento terri-
torial e urbano. Sua competência foi definida no 
art. 57:

Art. 57. Compete ao Conselho de Planeja-
mento Territorial e Urbano do Distrito Federal 
– CONPLAN , órgão superior do SISPLAN:
I – aprovar a política de ordenamento territorial 
e urbano;
II – aprovar, no âmbito do Poder Executivo, os 
Planos Diretores Locais e suas respectivas re-
visões;
III – aprovar a revisão do Plano Diretor de Or-
denamento Territorial;
IV – acompanhar e viabilizar a implementação 
do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
Distrito Federal e dos Planos Diretores Locais;
V – examinar, originariamente, questões re-
lacionadas ao uso e à ocupação do solo do 
Distrito Federal;
VI – deliberar, quando solicitado pelos Conse-
lhos Locais de Planejamento, sobre questões 
relacionadas ao uso e ocupação do solo do 
Distrito Federal;
VII – dispor sobre a forma de condução, dis-
cussão e participação popular na elaboração 
e revisão dos Planos Diretores Locais e nas 
revisões do Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial;
VIII – apreciar em grau de recurso matérias 
objeto de análise e deliberação dos Conse-
lhos Locais de Planejamento;
IX – analisar e deliberar, no âmbito da com-
petência do Poder Executivo, sobre os casos 
omissos no Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial, nos Planos Diretores Locais, no Có-

digo de Edificações, no Código de Posturas e 
na legislação referente ao ordenamento terri-
torial e urbano e parcelamento do solo urba-
no;
X – analisar e manifestar-se sobre propostas 
de alteração dos limites ou criação de novas 
Regiões Administrativas;
XI – examinar a compatibilidade entre a execu-
ção das políticas setoriais e as diretrizes dos 
planos territoriais e urbanos no que se refere 
às questões de ordenamento territorial e de-
senvolvimento urbano, propondo medidas e 
ajustes necessários;
XII – acompanhar a aplicação dos recursos 
destinados ao desenvolvimento territorial e 
urbano;
XIII – supervisionar a ação de fiscalização e 
acompanhamento da ocupação territorial do 
Distrito Federal;
XIV – criar e dissolver Câmaras Técnicas;
XV – elaborar seu regimento interno e o de 
suas Câmaras Técnicas, para homologação 
pelo Chefe do Poder Executivo;
XVI – opinar sobre projetos de lei a serem en-
caminhados à Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, nos termos da Lei nº 245, de 27 de 
março de 1992;
XVII – deliberar sobre parcelamento do solo 
urbano e, em caso favorável, submetê-lo à 
aprovação do Chefe do Poder  Executivo.

Segundo o art. 58, o CONPLAN seria presidi-
do pelo Governador do Distrito Federal. O art. 59 
previu a reunião conjunta do CONPLAN com os 
conselhos de Meio Ambiente do Distrito Federal, 
de Conselho de Habitação e Saneamento, bem 
como com os demais conselhos do Distrito Fede-
ral para deliberar sobre matérias comuns. 

A Lei 1.543, de 11/7/ 1997 definiu, no art. 1º, a 
composição do CONPLAN. Além do Governador 
do Distrito Federal, na qualidade de presidente, 
integravam o CONPLAN dez conselheiros natos 

I – o Secretário de Obras;
II – o Secretário de Governo;
III – o Secretário de Fazenda e Planejamento;
IV – o Secretário de Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia;
V – o Secretário de Transportes;
VI – o Secretário de Agricultura;
VII – o Secretário de Indústria e Comércio;
VIII – o Secretário de Cultura e Esporte;
IX – o Procurador-Geral do Distrito Federal;
X – o Presidente do Instituto de Planejamento 
Territorial e Urbano do Distrito Federal – IPDF.

e dez conselheiros indicados. A identificação dos 
conselheiros natos foi feita no parágrafo primeiro 
deste artigo:

A identificação dos conselheiros indicados 
observava a representação explicitada no pará-
grafo 2º:

I – um representante da Universidade de Bra-
sília – UnB;
II – um representante do Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA/DF;
III – um representante do Instituto de Arquite-
tos do Brasil, seção do Distrito Federal – IAB/
DF;
IV – um representante de entidades de classe;
V – um representante de organizações não 
governamentais;
VI – cinco representantes escolhidos entre os 
membros dos conselhos de planejamento lo-
cais.

A composição do CONPLAN foi alterada pela 
Lei nº 2386, de 20/5//1999, quando foi aumentada 
para treze conselheiros natos e treze indicados. 
Dentre os conselheiros natos, as alterações foram 
as seguintes: em face da divisão das Secretaria de 
Fazenda e Planejamento em duas, criou-se novo 
assento contemplando a participação de ambos 
os secretários; o Secretário de Indústria e Co-
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§ 3º Todos os representantes constantes dos 
incisos I a III do § 2º serão escolhidos pelo 
Governador do Distrito Federal, por meio de 
apresentação prévia de uma lista tríplice, for-
necida pelas respectivas entidades nomina-
das.

Com tal alteração, a escolha do representante 
das entidades deixou de ser exclusiva do órgão 
representado.

Observa-se, ainda, que atualmente, em caso 
de seu impedimento, o Governador é substituído 
pelo Secretário da SEDUMA, atual SEDHAB.

Não foram identificadas leis que alterassem, 
esta composição, porém segundo a página da 
SEDUMA na internet11, foram editados vários de-
cretos que atualizaram a sua composição. Des-
ta forma, a sua composição vigente observa o 
disposto no artigo 1º do Decreto nº 27.978, de 
28/5/2007, que prevê, além do Governador do 
Distrito Federal, na qualidade de presidente, como 
conselheiros natos:

mércio foi substituído pelo Secretário de Desen-
volvimento Econômico; o Secretário de  Cultura 
substituiu o Secretário de Cultura e Esporte; foram 
incluídos os secretários de Assuntos Fundiários e 
de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

No que se refere aos conselheiros indicados, 
os representantes de entidades de classe (1) e 
ONGs (1)  e dos conselhos de planejamento lo-
cais (5) foram substituídos por dez representantes 
da sociedade civil local, escolhidos pelo Gover-
nador. Outra alteração importante, quanto à re-
presentação foi a de que todos os representantes 
indicados serão escolhidos pelo Governador, nos 
termos do § 3º do mesmo artigo:

11. Não foi possível atualizar a pesquisa por problemas no aces-
so ao link do CONPLAN na página da SEDHAB.

I – Secretário de Estado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento do Distrito Federal;
II – Secretário de Estado de Cultura do Distrito 

Federal;
III – Secretário de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo do Distrito Federal; 
IV – Secretário de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal;
V – Secretário de Estado de Fazenda do Dis-
trito Federal
VI – Secretário de Estado de Governo do Dis-
trito Federal;
VII – Secretário de Estado de Obras do Distrito 
Federal; 
VIII – Secretário de Estado de Planejamento e 
Gestão do Distrito Federal;
IX – Secretário de Estado de Transportes do 
Distrito Federal;
X – Procurador – Geral do Distrito Federal;
XI – Presidente da Companhia Imobiliária de 
Brasília – TERRACAP;
XII – Presidente do Instituto de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Bra-
sília Ambiental;
XIII – Presidente da Companhia de Desenvol-
vimento do Planalto Central – CODEPLAN.

E como conselheiros indicados:

I - um representante de Universidade ou Fa-
culdade de Brasília/DF, que possua curso le-
galmente reconhecido na área de engenharia, 
arquitetura ou urbanismo;
II - um representante do Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 
Distrito Federal – CREA/DF;
III - um representante do Instituto de Arquitetos 
do Brasil, Seção do Distrito Federal - IAB/DF;
IV - dez representantes da sociedade civil 
local escolhidos pelo Governador do Distrito 
Federal.

Com a aprovação da Lei Complementar nº 
803, de  25/4/2009 - PDOT em vigor - foi explicita-
do, em seu art. 218, o caráter deliberativo do con-
selho. No art. 219, que trata de sua competência, 
foi agregada, dentre outras, as atribuições de:
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IV – aprovar as propostas dos Planos de De-
senvolvimento Locais das Unidades de Plane-
jamento Territorial e do Plano de Preservação 
do Conjunto Urbanístico de Brasília e suas 
respectivas revisões e alterações;
...
VI - acompanhar a implementação do PDOT, 
dos Planos de Desenvolvimento Locais das 
Unidades de Planejamento Territorial e do Pla-
no de Preservação do Conjunto Urbanístico 
de Brasília
...
IX – analisar e deliberar, no âmbito da com-
petência do Poder Executivo, sobre os casos 
omissos no PDOT, nos Planos de Desenvol-
vimento Locais, no Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília, na Lei de 
Uso e Ocupação do Solo, no Código de Edi-
ficações, no Código de Posturas e na Lei de 
Parcelamento do Solo Urbano;  

...
XV – analisar e deliberar sobre casos omissos 
na legislação de preservação do Conjunto Ur-
banístico Tombado de Brasília;

Observa-se, ainda que, mesmo que tenha 
sido deferida ao Conselho de Defesa do Patrimô-
nio Cultural do Distrito Federal a competência para 
o estabelecimento de política que assegure a pre-
servação do patrimônio cultural, o CONPLAN veio, 
na prática, a assimilar esta atribuição.

Integrando o SISPLAN, o PDOT de 2009 insti-
tuiu os Conselhos das Unidades de Planejamento 
Territorial do Distrito Federal, os CUPs. Segundo o 
art. 221 compete aos CUPs:

I – promover a participação da sociedade na 
gestão e no ordenamento territorial da sua res-

Na pesquisa realizada não se identificou o 
funcionamento destes conselhos.

Os Conselhos Locais de Planejamento Terri-
torial e Urbano – CLP foram instituídos pela Lei nº 
507, de 22/7/1993, no âmbito das Administrações 
Regionais, como órgãos auxiliares da Administra-
ção nas discussões, análises e acompanhamentos 
das questões relativas ao Planejamento Territorial 
e Urbano. Esta lei foi alterada pela Lei nº1103, de 
13/6/1996. Segundo esta norma, a competência 

 I – promover a participação da comunidade, 
assessorar os Administradores Regionais e ór-
gãos de planejamento nas questões relativas 
ao Planejamento Territorial e Urbano, controle 
e fiscalização do uso do solo das respectivas 
Regiões Administrativas;
II – aprovar em caráter preliminar os Planos 
Diretores Locais, acompanhar e fiscalizar a 
sua implementação e propor a atualização de 
suas diretrizes;
III – compatibilizar as ações do Poder Público, 
da iniciativa privada e da comunidade como 
um todo sobre o espaço urbano da respectiva 
Região Administrativa;
IV – examinar a compatibilidade entre o Plano 
Plurianual e as diretrizes dos Planos Diretores 
Locais;
V – subsidiar o órgão central e urbano quan-
to às prioridades aos projetos e às metas dos 
planos de desenvolvimento urbano, a partir 
das necessidades locais;
VI – propor alterações no Código de Edifica-
ções, no uso do solo, nos índices urbanísticos 
e outros instrumentos complementares à exe-
cução da política urbana local;
VII – assegurar a participação das organiza-
ções comunitárias e dos cidadãos na fisca-
lização de obras e edificações, assim como 
garantir-lhes o direito de solicitar o embargo 
de obras, quando executadas em desacordo 
com as prescrições legais vigentes;
VIII – eleger o representante junto ao Con-
selho de Planejamento Territorial e Urbano – 
CONPLAN;
IX – elaborar e aprovar o seu Regimento In-
terno

8.4.6.  Conselho de Unidades de Planeja-
mento Territorial do Distrito Federal

8.4.7.  Conselhos Locais de de Planeja-
mento Territorial e Urbano

pectiva Unidade de Planejamento Territorial; 
II – subsidiar a elaboração, a revisão e a im-
plementação dos respectivos Planos de De-
senvolvimento Locais e, no caso do Conselho 
da Unidade de Planejamento Territorial Cen-
tral, do Plano de Preservação do Conjunto Ur-
banístico de Brasília; 
III – indicar, para o órgão central do SISPLAN, 
as prioridades quanto aos projetos e metas 
da respectiva Unidade de Planejamento Ter-
ritorial, para inserção no Plano Plurianual, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do 
Orçamento Anual; 
IV – acompanhar a aplicação dos instrumen-
tos de política urbana utilizados na área de 
sua respectiva Unidade de Planejamento Ter-
ritorial; 
V – apreciar as proposições encaminhadas 
pelos Conselhos Locais de Planejamento Ter-
ritorial e Urbano das Administrações Regionais 
sobre as questões relativas à gestão territorial 
de suas respectivas Regiões Administrativas; 
VI – comunicar à SEDUMA, na qualidade de 
órgão central do SISPLAN, quaisquer irregula-
ridades detectadas quanto ao uso e à ocupa-
ção do solo na respectiva Unidade de Plane-
jamento Territorial; 
VII – elaborar e aprovar seu regimento interno.

dos CLPs envolve:

A composição do CLP foi prevista em, no 
mínimo 6 conselheiros, sendo um terço de repre-
sentantes do Poder Executivo do Distrito Federal 
e dois terços de representantes de entidades da 
sociedade civil, estes eleitos em assembléia reali-
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I – subsidiar a elaboração, a revisão e o mo-
nitoramento do Plano de Desenvolvimento 
Local; 
II – atuar na identificação das necessidades 
de alterações no Código de Edificações, na 
legislação de uso e ocupação do solo, nos 
índices urbanísticos e em outros instrumentos 
complementares à execução da política urba-
na local;
III – apontar as prioridades da Região Admi-
nistrativa na aplicação de recursos quanto a 
projetos e metas a serem submetidos ao res-
pectivo Conselho da Unidade de Planejamen-
to Territorial; 
IV – elaborar e aprovar seu regimento interno.

zada em cada região administrativa.

Os CLPs foram mantidos pelo PDOT de 1997, 
os quais foram previstos no art. 60, para cada 
Região Administrativa do Distrito Federal, com as 
mesmas características.  Já no PDOT de 2009, es-
tes conselhos foram mantidos com alteração na 
sua competência, nos termos do art. 224:
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As missões da UNESCO também emitiram re-
comendações relativas a questões de ordem insti-
tucional, administrativa e/ou operacional. 

Já a primeira missão, de 1993, recomendou a 
coordenação entre os organismos federais e dis-
tritais para a análise de questões relativas à preser-
vação do conjunto urbanístico protegido. Por sua 
vez, o relatório da segunda missão, de 2001, iden-
tificou a necessidade de estrutura legal e institucio-
nal para a proteção e o gerenciamento da cidade e 
do estado geral da sua conservação.

A instalação do Grupo de Trabalho Conjun-
to - GTC mediante a edição da Portaria 06, de 03 
de julho de 1992 pode ser identificada como uma 
providência compatível com a primeira recomen-
dação supra identificada. O GTC era composto 
por representantes das equipes técnicas da ins-
tância federal - 14ª Superintendência Regional do 
IBPC – e distrital - Departamento de Patrimônio 
Histórico e Artístico – DePHA, vinculado à Secre-
taria de Cultura. Suas atribuições envolviam o de-
senvolvimento de atividades conjuntas no exame 
de propostas de intervenções na área tombada, 
conforme as diretrizes constantes da portaria fe-
deral e do decreto distrital. O GTC foi extinto em 
julho de 1995 e até 2001 a matéria for tratada de 
forma isolada, pelos órgãos federal (IPHAN -14ª 
Superintendência e distrital) e distrital (DePHA), 
quando foi assinado um Termo de Cooperação 
Técnica que envolveu ambos os órgãos.

Ressalvadas tais iniciativas, a análise conjun-
ta das questões ligadas à preservação do conjun-
to tombado foi prevista a partir da participação do 

8.5.1.  As recomendações da UNESCO e a 
estrutura institucional

8.5   A estrutura institucional no planejamento e na gestão da área tombada

órgão federal em conselhos municipais. Observa-
-se, no entanto que a composição de tais órgãos 
é majoritariamente distrital, sendo que a participa-
ção federal no Conselho de Defesa do Patrimônio 
Cultural do Distrito Federal – criado em 1988, pelo 
Decreto nº 11.187, referido expressamente na Lei 
nº47, de 1989 e enfatizado pela Lei Orgânica do 
Distrito Federal, em 1993 – se daria com a indica-
ção de um representante do IPHAN e a represen-
tação externa se complementaria com a represen-
tação da UnB. 

Em 2003, com a criação, no âmbito do Dis-
trito Federal, do Conselho de Gestão da Área de 
Preservação de Brasília – CONPRESB ( Lei nº 
3.127/2003) foi instituído um órgão colegiado de-
liberativo, de primeira instância, vinculado ao Ga-
binete do Governador e presidido por este, com 
atribuição de avaliar, responder e propor, no âm-
bito suas competências, as ações e intervenções 
na área tombada de Brasília. Em sua composição 
também foi prevista a representação do órgão fe-
deral. 

Finalmente o PDOT, no art. 219, atribuiu ao 
CONPLAN a competência para aprovar a propos-
ta do estabeleceu a Plano de Preservação do Con-
junto Urbanístico de Brasília e suas respectivas 
revisões e alterações, acompanhar a sua imple-
mentação, analisar e deliberar sobre ações, inter-
venções e outras iniciativas que direta ou indireta-
mente estejam relacionadas ao uso e à ocupação 
do solo na área do Conjunto Urbanístico Tombado 
de Brasília, bem como analisar e deliberar sobre 
casos omissos na legislação de preservação do 
Conjunto Urbanístico Tombado de Brasília.

Verifica-se, portanto, que a legislação prevê 

que a matéria seja tratada de forma colegiada. 
Identifica-se, porém, no âmbito da legislação dis-
trital, sobreposição de atribuições, o que exige do 
PPCUB a reformulação da estrutura institucional.

Considerada a identidade de limites das áre-
as protegidas pelos entes federal e distrital, seria 
conveniente que a participação do órgão federal 
nas decisões relativas às propostas e ações de 
preservação se desse de forma proporcional à 
importância e caráter vinculante de suas orien-
tações. Quer se dizer com isto que a ação coor-
denada proposta na recomendação da UNESCO 
não deve ser interpretada como a simples parti-
cipação em um órgão colegiado, com represen-
tação flagrantemente minoritária, mas com repre-
sentação que tenha porte e força decisória, o que 
favoreceria o exame e a tramitação da matéria em 
ambas as esferas decisórias.

Para a elaboração do PDOT foi realizada a 
avaliação da estrutura institucional do Distrito Fe-
deral, com foco no seu planejamento e na sua 
gestão. A preservação do conjunto tombado não 
foi objeto de atenção especial, porém os elemen-
tos então reunidos auxiliam na avaliação do qua-
dro institucional incidente sobre o Conjunto Urba-
nístico de Brasília.

Analisando a gestão do Distrito Federal, a 
avaliação teve como primeira observação a falta 
de “rebatimento das estratégias, diretrizes e pro-
gramas do PDOT nos demais instrumentos de pla-
nejamento”:

8.5.2.  O diagnóstico realizado durante a 
elabração do PDOT

 A articulação das políticas setoriais e sua 
compatibilização com o PDOT é função do 
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planejamento governamental, conforme pre-
visto na Lei Orgânica, art. 162. No entanto, 
observou-se que não tem existido o devido 
rebatimento das estratégias, diretrizes e pro-
gramas do PDOT nos demais instrumentos de 
planejamento, como: o Plano Plurianual, a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e o Plano de De-
senvolvimento Econômico e Social. Há que se 
considerar que o art. 3º, do PDOT, inclui entre 
estes instrumentos o Zoneamento Ecológico 
e Econômico, que sequer foi elaborado até o 
momento, lacuna que persiste a despeito do 
prazo de elaboração fixado na Lei Orgânica 
do Distrito Federal, em 24 meses após sua 
promulgação, ocorrida em junho de 1993 (art. 
26 do Ato das Disposições Transitórias).
Por outro lado, grande parte das Ações, Pro-
gramas e Projetos Prioritários instituídos pelo 
PDOT, referidos no art. 36 da LC n° 17/97, não 
foram convenientemente implantados ou não 
foram sequer implementados. Nestas situa-
ções, está a implantação do Centro Regional; 
o adensamento da faixa de domínio do metrô; 
a regularização fundiária nas áreas urbanas; 
a regularização de parcelamentos; o monito-
ramento integrado do território; o reassenta-
mento de agricultores e produtores rurais; o 
gerenciamento integrado de resíduos sólidos; 
e o tratamento sistêmico das águas pluviais. 
Constata-se que as poucas ações efetivadas, 
de fato, referem-se, em sua maioria, àquelas 
mais ligadas às atribuições da própria SE-
DUMA, sem que tenha havido a correlação, 
pretendida pelo PDOT, com políticas setoriais, 
nem a sua articulação com as ações desem-
penhadas pelos demais órgãos setoriais. 
Dentre as realizações constatadas, grande 
parte refere-se à elaboração de projetos ur-
banísticos, em sua maioria, voltados para a 
habitação ou para criação de Áreas de De-
senvolvimento Econômico – ADE, e a regula-
rização de áreas urbanas de propriedade da 
TERRACAP11. 

11. Memória Técnica do PDOT -  Caítulo II – Fundamentos para a 
revisão do DDOT, item 5.1 – As proposições do PDOT/97 para 
o planejamento governamental.

Como principais causas, foram destacadas 
a falta de destinação de recursos orçamentários 
para a implementação das estratégias, a descon-
tinuidade administrativa e a falta de previsão de 
prazos e metas. Foi identificada, também o que 
aqui se denomina de falta de força política da  SE-
DUMA junto ao governo:

Constata-se com certa freqüência que algu-
mas atribuições não estão claramente defi-
nidas, outras são conferidas extrapolando as 
competências do órgão e há situações de so-
breposição de competências. A Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão, responsá-
vel pelo planejamento do governo, pela elabo-
ração e acompanhamento das leis orçamen-
tárias e pelo Plano Plurianual, com atribuição 
de coordenação e articulação das políticas 
setoriais, integra o SISPLAN na simples con-
dição de órgão setorial, o que não favorece 
a compatibilização dos diversos instrumentos 
do planejamento governamental.

O documento salienta a ausência de delimita-
ção clara das atribuições:

A partir de tais observações identifica a ne-
cessidade da proposição de novo desenho para o 
planejamento urbano:

 Observam-se, também, as dificuldades da 
SEDUMA, no ambiente intragovernamental, 
de atuar junto à coordenação do planeja-
mento do governo no sentido de que aque-
las ações necessárias à implementação do 
PDOT sejam incorporadas nas diversas leis 
orçamentárias. Tais dificuldades provêm das 
atribuições conferidas à SEDUMA que não 
alcançam tais procedimentos. Da mesma 
forma, constata-se quase nenhuma relação 
entre o Plano de Desenvolvimento Econômico 
e Social, aprovado pela Lei n° 2.390/99 e o 
PDOT/1997.
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As questões apresentadas indicam a necessi-
dade de que o PDOT, em sua revisão, consi-
dere a estrutura administrativa existente e pro-
ponha um novo desenho para o planejamento 
urbano no Distrito Federal e SISPLAN, e torne 
mais explícitas as ações e projetos que de-
vem ser implementados a fim de que os obje-
tivos do Plano sejam alcançados.

Ainda da Memória Técnica do PDOT convém 
identificar elementos constantes no Capítulo IV 
Propostas do PDOT, que em seu item 4 trata da 
Gestão do Território. 

Específicamente para a área tombada, o item 
4.3.traz suas propostas:

Tanto na Zona Urbana do Conjunto Tombado, 
quanto na Zona Urbana Consolidada, é ne-
cessário um melhor aproveitamento das áreas 
com urbanização e ocupação consolidadas, 
mediante ocupação de terrenos vazios ou su-
butilizados.
O Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios, o IPTU Progressivo no Tempo 
e a Desapropriação com pagamento de títulos 
são instrumentos voltados à indução da ocu-
pação urbana em áreas já dotadas de infra-
-estrutura e equipamentos. Especialmente 
em áreas centrais, onde alguns imóveis são 
mantidos vazios, estes instrumentos pressio-
nam os empreendedores a dispor no merca-
do suas propriedades. Como conseqüência, 
não são todos os imóveis que estarão sujeitos 
à aplicação destes instrumentos, mas princi-
palmente aqueles que supõem a redução da 
oferta de áreas do mercado, implicando a ne-
cessidade de expansão do perímetro urbano 
para abrigar as demandas de urbanização ou 
nos casos em que é notório o processo de 
especulação imobiliária.
O Direito de Superfície é o instrumento que 
têm como função separar a propriedade do 
terreno do direito de edificação, de tal forma 

que a propriedade do que for construído em 
um terreno seja da pessoa que detém o direi-
to de superfície embora a propriedade do ter-
reno não seja necessariamente desta mesma 
pessoa. Isso permite ao morador e ao poder 
público usufruir do solo, subsolo ou espaço 
aéreo de uma área sem transferência da pro-
priedade do terreno. Este instrumento aumen-
ta a capacidade do Poder Público de interferir 
nos mercados imobiliários.
Na Zona Urbana Consolidada, a otimização 
das áreas com urbanização e ocupação con-
solidadas pode-se materializar no aumento do 
potencial construtivo de certas áreas. Nestes 
casos, serão necessários muitas vezes inves-
timentos públicos para que as infra-estruturas 
se adeqüem às novas demandas. A Outorga 
Onerosa do Direito de Construir concede o 
aumento de potencial construtivo em troca 
do pagamento de contrapartida, pecuniária 
ou em forma de benfeitorias, como forma de 
compensar os investimentos em infra-estrutu-
ra para atender a este aumento de potencial 
construtivo. 
Por outro lado, a otimização das áreas com 
urbanização e ocupação consolidadas pode 
ser promovida mediante alteração dos usos, 
buscando-se atividades mais atrativas às di-
nâmicas urbanas. A valorização de imóveis 
particulares derivada da alteração de uso 
deverá ser recuperada por meio da Outorga 
Onerosa da Alteração de Uso.

Como se vê, não se pode afirmar que o foco 
da proposta seja a preservação do conjunto.  

No item subseqüente, quando trata do Siste-
ma de Planejamento, o documento avalia a sua 
implantação:

A efetiva implantação do SISPLAN vem enfren-
tando, ao longo dos cerca de 15 anos de sua 
criação, inúmeras dificuldades de operacio-
nalização. Parte delas decorrem da complexi-

dade da estrutura administrativa e institucional 
do Governo, que passou neste período por 
pelo menos três grandes reformas adminis-
trativas, em movimentos de expansão e con-
tração do número de unidades orgânicas. Por 
outro lado, o aumento das Administrações Re-
gionais, de 19 para 29, criou outro ambiente 
de divisão territorial, marcado pelo forte fracio-
namento.
Na prática, deixou de existir a hierarquia pre-
vista pelo sistema para a gestão territorial, 
composta de órgãos central, executivo, locais 
e setoriais. Com a extinção do Instituto de Pla-
nejamento Territorial e Urbano do DF-IPDF, a 
então Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação–SEDUH passou a ser, ao mesmo 
tempo, o órgão central, coordenador e o ór-
gão executivo do SISPLAN. Além disso, acu-
mulou o papel de órgão central do SITURB, 
antes atribuído à CODEPLAN.
Aliado a isso, a então SEDUH teve suas atri-
buições largamente ampliadas passando a 
ser responsável também pela manutenção da 
base cartográfica do Distrito Federal e pela 
elaboração de estudos demográficos antes 
realizados pela CODEPLAN. Também, a pro-
moção da Política Habitacional, antes atribui-
ção do Instituto de Desenvolvimento da Ha-
bitação-IDHAB, e a preservação do Conjunto 
Urbanístico do Plano Piloto de Brasília, que era 
atribuída ao Departamento de Patrimônio His-
tórico e Artístico do Distrito Federal–DEPHA, 
passaram à SEDUH. Da mesma forma, foram 
repassadas à Secretaria as atribuições relati-
vas ao parcelamento do solo e à política de 
regularização fundiária, antes de competência 
da Secretaria de Assuntos Fundiários – SEAF. 

Especificamente quanto à atuação do      CON-
PLAN e dos conselhos locais, o documento afirma:

Quanto ao órgão superior, o Conselho de 
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito 
Federal – CONPLAN, percebe-se, além da 
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Diante de tal diagnóstico, o documento pro-
põe rever as atribuições existentes nos Conselhos 
relacionados ao ordenamento territorial, em es-
pecial o CONPRESB, o CONHAB e o CONPLAN, 
fortalecendo o CONPLAN mediante a unificação 
das atribuições, dotando-o e câmaras técnicas 
temáticas de preservação, habitação, transporte, 
regularização fundiária e uso do solo.

inadequação entre sua composição e a atual 
estrutura administrativa do GDF, o enfraqueci-
mento na sua atuação a partir da criação do 
Conselho de Preservação de Brasília - CON-
PRESB, que foi concebido independentemen-
te do SISPLAN, para tratar das questões relati-
vas à área objeto de tombamento e apresenta 
sobreposição de competência. 
Com relação às competências do CON-
PLAN, estabelecidas no art. 57 do PDOT/97, 
as maiores dificuldades estiveram na falta de 
acompanhamento da aplicação dos recursos 
destinados ao desenvolvimento territorial e 
urbano. O seu funcionamento, também, não 
contou com a implementação das Câmaras 
Técnicas, idealizadas para fornecer o apoio 
técnico multidisciplinar necessário ao desem-
penho das suas atribuições.
Por outro lado, os Conselhos Locais de Pla-
nejamento, criados para auxiliar as Adminis-
trações Regionais, órgãos locais do SISPLAN, 
não estão devidamente implantados. Como 
conseqüência, o SISPLAN viu comprometidos 
o seu ingrediente fundamental, a participação 
da sociedade, e a descentralização pretendi-
da. 

8.5.3.  O papel exercido pela estrutura na 
preservação do conjunto tombado

O exame da estrutura institucional que exer-
ceu suas atribuições no planejamento e na gestão 
do conjunto tombado evidencia a fragmentação já 
identificada pelos diversos pesquisadores que se 

dedicaram ao estudo do processo de preservação 
do Conjunto Urbanístico de Brasília. Pode-se afir-
mar que esta fragmentação teve como consequ-
ência a falta de continuidade das diversas propos-
tas que tinham como objeto a definição de uma 
política de preservação, com a identificação de 
princípios, diretrizes e critérios para a aprovação 
dos diversos projetos propostos tanto pelo setor 
público como pelo setor privado.

Nota-se, que, não obstante o DePHA, desde 
o tombamento distrital, ter sido o órgão responsá-
vel pela preservação do conjunto tombado e de 
ter participado ativamente nos diversos grupos de 
trabalho que se dedicaram à elaboração de pro-
postas visando a preservação, não se identificou a 
sua participação na formulação das diversas nor-
mas urbanísticas editadas e aplicadas ao longo 
do tempo no processo de urbanização do conjun-
to tombado. 

Com efeito, as normas que estabeleceram os 
parâmetros urbanísticos - como altura das edifica-
ções, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocu-
pação e demais dispositivos - até 1990 eram emi-
tidas pela Secretaria de Obras; de 1990 a 1993, 
pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano; de 
1993 a 1999, pelo Instituto de Planejamento Ter-
ritorial e Urbano do Distrito Federal; e a partir de 
2001 pela SEDUH e SEDUMA. 

Veja-se, portanto, que em nenhum momento, 
mesmo no período em que era o órgão central no 
tratamento da matéria – de 1987 a 1997 – não há 
qualquer dado oficial no sentido de que o DePHA 
tinha posição relevante na definição de tais parâ-
metros. 

Observa-se, ainda, que algumas normas in-
dicam como origem para as suas especificações 
a aprovação pelo CAU, CAUMA e CONPLAN. Po-
rém, esta aprovação não é mencionada em todas 

as NGBs, o que pode significar que tenham sido 
editadas à revelia do DePHA. Este elemento é re-
levante à medida em que quando se trata da pre-
servação do conjunto urbanístico tombado, trata-
-se da preservação da concepção urbanística do 
Plano Piloto, de seus princípios e dos fundamen-
tos de sua formulação. Portanto, a definição dos 
padrões urbanísticos aplicáveis às edificações e 
aos parcelamentos situados no perímetro protegi-
do não poderia prescindir do seu exame pelo ór-
gão responsável pela sua preservação.

A partir do momento em que a responsabili-
dade foi transferida para a SEDHAB – referida aqui 
como o órgão de planejamento, independente-
mente da denominação que a precedeu – poder-
-se-ia entender que a questão formal foi resolvida. 
Porém, há que se salientar que somente algumas 
das NGBs examinadas identifica como responsá-
vel pela aprovação a Subsecretaria de Urbanismo 
e Preservação a qual, por meio da Diretoria de 
Preservação de Brasília (DIPRE), respondia pelas 
ações de preservação e fiscalização da área tom-
bada.

Com relação à atuação dos diversos órgãos 
executores das políticas públicas no Distrito Fede-
-ral (não somente os identificados anteriormente, 
mas também órgãos como Secretaria de Obras, 
de Desenvolvimento Econômico e Turismo etc) 
verifica-se a falta de integração – e até mesmo de 
compromisso - de suas propostas e projetos ao 
objetivo de preservação do Conjunto Urbanístico 
de Brasília, princípio estabelecido na Lei Orgânica 
do Distrito Federal (art. 3º, inc. XI)  e no PDOT (art. 
7º, inciso e art. 8º, inc. II).

Estas questões podem identificar fragilidade 
dos órgãos de preservação, que pode ter como 
origem a falta de uma estrutura permanente res-
ponsável pela preservação da Conjunto Urbanís-
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tico de Brasília.

Agregue-se a isto o fato de que a Lei Orgâni-
ca deferiu ao Conselho de Defesa do Patrimônio 
Cultural do Distrito Federal a atribuição de estabe-
lecer política que assegure a preservação do patri-
mônio cultural, o que evidencia sobreposição com 
as atribuições conferidas no PDOT ao CONPLAN 
relacionadas ao Conjunto Urbanístico de Brasília e 
à elaboração de seu plano de preservação. 

No que concerne à questão interinstitucional, 
considerados os tombamentos em nível federal e 
distrital, observa-se que a falta de uma comissão 
técnica conjunta com atribuição de formular pro-
postas, critérios e normas para a preservação do 
conjunto tombado, bem como para o exame con-
junto de projetos incidentes sobre a área, pode 
enfraquecer ambas as instituições e, em consequ-
ência, a efetividade de suas proposições.

Finalmente, no que concerne à participação 
da sociedade organizada e da população em ge-
ral na formulação da política de preservação, ele-
mento essencial no processo de tomada de deci-
são a partir da Constituição de 1988 e do Estatuto 
da Cidade, é evidente a falta de espaços repre-
sentativos que viabilizem qualidade no debate e 
compromisso com as posições adotadas. 

8.5.4.  Fatores institucionais da deteriora-
ção da área tombada

Considerando a situação da área tombada 
levantada neste Diagnóstico, foram identificados 
fatores institucionais que colaboraram para des-
caracterizar a concepção urbanística de Brasí-
lia. Assim sendo, pode-se categorizar os fatores 
quanto aos instrumentos, mecanismos e políticas 
públicas, senão vejamos.

Destaca-se que as normas de preservação 
até o momento limitaram-se à definição de dire-
trizes e princípios a serem observados na área 
tombada. Com efeito, tanto a Portaria Federal nº 
314/92, do IPHAN, quanto o Decreto Distrital nº 
10.829/87, não estabeleceram parâmetros urba-
nísticos claros para a área objeto de proteção. 
Além disto, não contemplaram instrumentos de 
controle e de gestão do sítio, de forma que são 
insuficientes para dar efetividade às diretrizes que 
estabelecem.

Aliás, a partir da Constituição Federal de 1988 
reconhece-se que os diversos instrumentos pre-
vistos no art. 216 devem ser utilizados conjunta-
mente para que se tenha eficácia na preservação 
do patrimônio protegido. O simples registro do 
bem como de interesse não assegura a sua pre-
servação. As diretrizes estabelecidas devem ser 
refletidas, no caso da preservação de um sítio, nos 
respectivos padrões urbanísticos. Isto se observa 
em diversos sítios históricos que notoriamente 
hoje necessitam de normas que complementem 
as diretrizes estabelecidas mediante a edição de 
planos e a identificação de ações que dêem efeti-
vidade à preservação do sítio na forma desejável.

No caso específico de Brasília, o uso e ocu-
pação do solo vem sendo regrado por normas 
de diversas categorias, em especial, as Normas 
de Gabarito (NGBs), e não pelos instrumentos de 
preservação. Salienta-se que em muitos casos é 
estabelecido regramento individual, lote a lote. Tal 
contexto cria um sistema de ordenamento urba-
nístico de difícil percepção, excludente, de difícil 
aplicação, onde o acesso à informação é limitado 
e, por conseqüência, o seu controle e fiscalização 
restam prejudicados. Desta forma, considera-se 
problemático o sistema normativo que, não raras 
vezes, no regramento caso a caso, identifica pa-
râmetros urbanísticos que são conflitantes com a 

8.5.4.1. Quanto aos instrumentos de ges-
tão da área:

concepção urbanística de Brasília. A visão de con-
junto do sítio para o estabelecimento dos parâme-
tros urbanísticos é essencial à preservação de um 
sítio desta magnitude.

Dentre os principais aspectos relativos aos 
mecanismos de gestão da área, na estrutura ins-
titucional de planejamento e gestão apontam-se 
aspectos importantes como fatores de deteriora-
ção da área tombada:

8.5.4.2. Quanto aos mecanismos de ges-
tão da área tombada:

a) fiscalização:

Sua atuação foi criticada em praticamente to-
das os eventos públicos realizados nesta etapa. 
Observa-se que a falta de um instrumento nor-
mativo eficiente pode influir na sua atuação, eis 
que a fiscalização dá-se diante da constatação 
da situação de irregularidade. O fato de que não 
raras vezes as normas editadas não refletem as 
diretrizes de preservação, a fiscalização resta des-
moralizada. Esta circunstância tem como resulta-
do a permissividade, seja em relação às diretrizes 
de preservação, seja em relação à ocupação de 
áreas publicas, provocando a descaracterização 
paulatina, em especial da Escala Bucólica. A pro-
pósito da fiscalização, questiona-se a eficiência 
de um órgão central fiscalizador considerando a 
necessidade de conhecimento técnico especiali-
zado em relação ao bem fiscalizado;

b) órgão articulador entre os agentes ges-
tores da área

Percebe-se que atualmente a estrutura insti-
tucional não contempla um órgão que coordene a 
tomada de decisão no que tange às questões de 
relevância para o conjunto tombado. Desta forma, 
os processos tramitam sem a definição de rotinas 
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e fluxos previamente estabelecidos;

c) instância articuladora entre o órgão lo-
cal e os órgãos federal e mundial:

A ausência de instância articuladora entre o 
órgão local e os órgãos federal e mundial  tem 
como conseqüência direta a descaracterização 
do sitio em seus atributos configurativos, decor-
rente da falta de planejamento integrado dos equi-
pamentos urbanos, de novas áreas de adensa-
mento populacional e demais projetos de impacto 
na estrutura urbana;

d) órgãos distritais:

Percebe-se a descontinuidade administrati-
va dos órgãos responsáveis pela preservação do 
conjunto tombado. O DEPHA, que ocupou-se com 
o conjunto desde a proposição da preservação 
do Plano Piloto, teve a sua competência alterada 
para restringir-se à proteção dos bens tombados 
individualmente. Por outro lado, ao conferir-se a 
atribuição à SEDUMA, não foi prevista a estrutura 
compatível com o desenvolvimento das ativida-
des decorrentes da responsabilidade assumida. 
Observa-se que não se identificou o fortalecimen-
to técnico e estrutural voltado à preservação do 
conjunto tombado. Somente em outubro de 2009 
a Gerência de Desenvolvimento da Área Central 
foi extinta e criada a Diretoria do Conjunto Urbanís-
tico Tombado, porém, com a criação de estrutura 
mínina que, s.m.j., não é compatível com a com-
petência atribuída.

8.5.4.3. Quanto às políticas públicas

No caso específico de Brasília, a orientação 
das políticas públicas dos governos tem contri-
buído negativamente para a preservação do sítio. 
Isso se dá tanto pela falta de políticas de incen-

a) regularização fundiária e urbanística 
de ocupações de áreas públicas e de regula-
rização urbanística de edificações em áreas 
privadas:

Esta prática tem gerado paulatinamente des-
caracterização da concepção urbanísticas nas di-
versas escalas. Isto se verifica através da incidên-
cia progressiva de áreas invadidas ao longo dos 
anos, sendo que tal situação vem ocorrendo em 
espaços ocupados em diversos extratos sociais, 
dos mais baixos aos mais altos. Entende-se que 
a política de regularização consolida o fato con-
sumado, estimulando novas ocupações e irregu-
laridades.

b) transporte:

Os problemas no transporte coletivo público 
vêm estimulando o transporte individual privado, 
o que tem tem gerado um número significativo de 
obras viárias no Distrito Federal que visam a faci-
litar o ingresso à área do Plano Piloto, a qual con-
centra mais de 70% dos empregos da região. Isto 
tem como conseqüência o uso intensivo dos es-
paços livres para estacionamento de automóveis 
na área protegida e seu entorno imediato, assim 
como o estrangulamento dos nós de acesso e ca-
nais de circulação principais internos e externos à 
RA-I. Exemplo disto, a W3, Eixo Rodoviário e Saída 
Sul. A demanda interna ao Plano Piloto gerada pelo 
uso do automóvel soma-se à demanda gerada pe-
los fluxos de outras regiões administrativas e mes-
mo de fora do Distrito Federal, sobrecarregando o 
sistema viário e as áreas de estacionamentos. Tal 
situação somada à falta de políticas de qualifica-

ção e incentivo ao uso do transporte público tem, 
em última instância, transformado drasticamente a 
paisagem urbana de Brasília e contribuído negati-
vamente para a sua preservação.

c) educação patrimonial:

Brasília não é uma cidade convencional na re-
lação do indivíduo com as áreas públicas, essên-
cia de sua concepção urbanística. O predomínio 
do vazio é intrínseco à sua concepção e, portanto 
à sua caracterização. Desta forma o desenvolvi-
mento de políticas de educação patrimonial que 
sejam voltadas à sensibilização da população da 
importância das singularidades da concepção de 
Brasília é fundamental para preservação como 
processo contínuo.

tivo à preservação, quanto pela implementação 
de ações que têm produzido descaracterizações 
à concepção urbanística de Brasília. Dentre estas 
políticas podemos listar as seguintes:
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9.1   Estrutura Populacional

Conforme os resultados do Censo Demográ-
fico do IBGE, o Distrito Federal atingiu 2.051.146 
habitantes no ano 2000, o que representou um 
acréscimo de 28,11% desde 1991. Para o ano de 
2009, o IBGE estimou a população do Distrito Fe-
deral em 2.606.885 habitantes, o que representa-
ria acréscimo de 27,09% em relação a 2000. Com 
isto, o crescimento populacional no período mais 
recente quase igualaria o verificado em igual pe-
ríodo anterior de nove anos (taxa de crescimento 
anual de 2,70%, contra 2,79%), obrigando a ligei-
ra revisão de prognósticos anteriores (SEDUMA, 
2007), que apontavam para queda mais acentua-
da da taxa de crescimento da população. Levan-
do-se em conta as estimativas de população do 
IBGE para outras capitais brasileiras, a população 
do Distrito Federal já teria ultrapassado a de Belo 
Horizonte (2.452.617 habitantes) e a de Fortaleza 
(2.505.552), ocupando, portanto, o quarto lugar 
entre as capitais – atrás de São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Salvador. A população do Distrito Federal 
também seguiria crescendo a uma taxa muito aci-
ma da população brasileira como um todo, que 
teria atingido o valor de 1,49% ao ano, ao longo 
dos últimos nove anos.

O agregado das quatro RA de abrangência do 
PPCUB vem, de modo geral, perdendo represen-

tatividade dentro do total populacional do Distrito 
Federal, passando de 17,36% em 1991 a 13,55% 
em 2000, e devendo chegar a estimados 11,84% 
em 2010. Se o agregado praticamente manteve 
inalterada sua população no período 1991-2000, 
deverá tê-la acrescida nesta última década, esti-
mando-se a população para 2010 em 305.504 ha-
bitantes (conforme Tabela 5 em SEDUMA, 2007, 
p.53), o que representa acréscimo de 0,95% ao 
ano em relação a 2000, bastante inferior ao ritmo 
verificado no Distrito Federal como um todo.

Já a população de cada uma das regiões ad-
ministrativas de interesse teria variado segundo 
taxas bastante distintas. Os valores absolutos da 
população em cada RA estão apresentados na ta-
bela 9.1.

Conforme os censos demográficos 1991 e 
2000 do IBGE e as projeções para 2010, realiza-
das em 2007 pela SEDUMA, a tendência de que-
da da população da RA I teria sido revertida na 
última década, ao apresentar ligeiro crescimento, 
de 0,32% ao ano, no período; a RA XI viria a incor-
porar o maior contingente populacional (levando 
em conta que inclui a população da RA XXII Su-
doeste/Octogonal), crescendo 2,47% ao ano, no 
período, taxa próxima da do Distrito Federal, como 
um todo; e a população residente da RA XIX cres-
ceria 2,04% ao ano, no período. 

Fontes: Censos Demográficos 1991 e 2000 IBGE; 
projeções SEDUMA

9.1.1 População Residente

Unidade territorial 1991 2000
projeção

2010

RA I - Brasília      212.650 198.422 204.835

RA XI - Cruzeiro (inclui RA XXII – Sudoeste/Octogonal) 51.230        63.883 81.536

RA XIX - Candangolândia 14.125        15.634          19.133

Tabela 9.1. População de regiões administrativas 
selecionadas
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A análise em detalhe do período mais recen-
te é possibilitada pela comparação dos dados 
da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 
(PDAD) de 2004 com as estimativas populacionais 
elaboradas igualmente pela CODEPLAN, referen-
tes a 2008. Em ambas, a população da RA XXII 
está desagregada da população da RA XI, confor-
me pode ser visto na tabela 9.2.

A análise dos dados da Tabela 2 possibilita a 
revisão das tendências de longo prazo apresenta-
das anteriormente, ao levar em conta fenômenos 
recentes que alteram a dinâmica populacional:

Fonte: PDAD (2004) e estimativas CODEPLAN 
(2008).

Unidade territorial 2004 2008
taxa de 

variação anual

RA I - Brasília 198.906 211.792 1,58%

RA XI - Cruzeiro 40.934 40.128 -0,50%

RA XIX - Candangolândia 13.660 14.039 0,69%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 46.829 57.050 5,06%

Tabela 9.2. População e variação populacional de 
regiões administrativas selecionadas

Conforme a CODEPLAN, o conjunto das qua-
tro regiões administrativas abrigaria, em 2008, 
13,4% da população do Distrito Federal, valor pró-
ximo do observado pelo Censo Demográfico de 
2000, o que permitiria afirmar que essa área mais 
central mantém estável sua participação na popu-
lação do DF. Quanto às taxas de variação anual, 
os valores calculados a partir dos dados forne-
cidos pela CODEPLAN mostram que as regiões 

•	 a RA I recupera o crescimento populacio-
nal, em taxa relativamente mais elevada.

•	 a RA XI passa a apresentar leve declínio 
populacional.

•	 a RA XIX mantém o crescimento popula-
cional, em taxa relativamente mais reduzida.

•	 a RA XXII apresenta forte crescimento po-
pulacional.

administrativas, com exceção da RA XXII, estariam 
bem abaixo da taxa apresentada pelo DF no perío-
do, de crescimento médio de 3,54% ao ano, entre 
2004 e 2008.

Em todas as RA examinadas, a variação de 
população em período recente é coerente com o 
comportamento observado da atividade de produ-
ção imobiliária, com destaque para o Sudoeste, 
que poderá vir a apresentar taxa de crescimento 
ainda maior, uma vez que passa por expansão e 
ainda detém projeções vazias, como será visto 
adiante. Já a expectativa de início de atividade de 
produção imobiliária no Setor Noroeste demanda-
rá a revisão da estimativa de crescimento popula-
cional da RA I para os próximos anos, supondo-
-se que o Noroeste mantenha-se como parte da 
região administrativa de Brasília.

9.1.2  População por grupo de idade

Como coloca o Documento Técnico do PDOT, 
a região que abrange as regiões administrativas 
de interesse do Plano apresentará menor ritmo de 
crescimento demográfico, graças à estrutura da 
população que reside atualmente nessa região, 
verificando-se um processo de envelhecimento 
da população, em que o percentual de adultos e 
idosos aumenta e gradativamente suplanta o de 
crianças e adolescentes, antes em maioria, con-
forme já reconhecido naquele trabalho (SEDUMA, 
2007). Trata-se de processo que se encontra con-
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•	 a idade média dos moradores do DF pas-
sou de 24,41 anos em 1991 para 26,64 anos em 
2000 e, segundo as projeções da SEDUMA, che-
gou a 27,91 anos em 2006 e deverá atingir 28,82 
anos em 2010. 

•	 a esperança de vida ao nascer superou os 
67,54 anos em 1991 e chegaria aos 69,45 anos 
em 2003 (conforme o DATASUS). 

•	 a taxa de mortalidade infantil no DF foi a 
mais baixa do país, registrando 13,65 por mil nas-
cidos vivos, em 2002 (SEDUMA, 2007).

Unidade territorial e ano % 0 a 14 % 15 a 24 % 25 a 34 % 35 a 59
% 60 e 

mais

DF 1991 33,88% 22,07% 18,23% 21,81% 4,01%

DF 2000 28,43% 22,39% 18,71% 25,13% 5,35%

DF 2008 24,66% 17,62% 19,05% 30,73% 7,84%Fonte: Censo Demográfico 1991 e 2000  e PNAD 
2008 IBGE

Tabela 9.3. Frequências relativas de população por 
grupos de idade no Distrito Federal

A distribuição da população do Distrito Fede-
ral por grupos de idade está apresentada na tabe-
la 9.3, tendo sido feitas classificações que permi-
tem a comparação entre dados obtidos de fontes 

solidado e decorre da queda das taxas de fecun-
didade.

Alguns indicadores reunidos pelo Documento 
Técnico do PDOT contribuem para caracterizar o 
envelhecimento da população do Distrito Federal:

Unidade territorial % 0 a 14 % 15 a 24 % 25 a 34 % 35 a 59
% 60 e 

mais

RA I - Brasília 14,52% 18,45% 22,09% 34,19% 10,76%

RA XI - Cruzeiro 19,22% 23,52% 17,52% 30,94% 8,80%

RA XIX - Candangolândia 22,50% 20,59% 20,31% 28,07% 8,53%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 17,94% 17,52% 22,97% 34,00% 7,57%

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 16,06% 19,09% 21,52% 33,44% 9,89%
Fonte: PNAD 2004

Tabela 9.4. Frequências relativas de população 
por grupo de idade em regiões administrativas 
selecionadas

diversas.

Os dados apresentados demonstram que 
persiste tendência geral de envelhecimento da po-
pulação do Distrito Federal. Em valores absolutos 
e comparando-se 2008 a 2000, os maiores acrés-
cimos teriam ocorrido nas faixas de 35 a 59 anos 
(mais 260.850 habitantes), de 25 a 34 anos (mais 
97.385 habitantes), e de 60 ou mais anos (mais 
88.400 habitantes). A faixa até 14 anos teria tido 
acréscimo de apenas 39.833 habitantes, e a faixa 
de 15 a 24 anos teria perdido 14.140 habitantes.

Constata-se que o índice de envelhecimento 
(dado pelo número de idosos – 60 anos ou mais 
– para cada 100 jovens, ou seja, pessoas com me-
nos de 15 anos) atingiu em 1991 o valor de 12% 
(ou seja, 12 idosos para 100 jovens) e, em 2000, 
de 19%; levando-se em conta a PNAD 2008, o ín-
dice já estaria em torno de 32%. Como tendências 
para o futuro, o Documento Técnico do PDOT es-
tima que o índice deverá aumentar enormemente 
no Distrito Federal, chegando a 79 idosos sobre 
cada 100 jovens, em 2030 (SEDUMA, 2007).



PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA   -   PPCUB

266

Mas as distribuições dos grupos de idade são 
diferenciadas conforme as regiões administrati-
vas, como pode ser visto na tabela 9.4, relativa-
mente aos dados da PDAD 2004.

O agregado das quatro RA mostrava uma 
população mais madura que a do Distrito Federal 
como um todo, tendo índice de envelhecimento de 
62%, já em 2004. A RA I apresentava o maior índi-
ce de envelhecimento entre todas (74%), com 67% 
de sua população em idade acima de 24 anos, 
enquanto na RA XI e na RA XIX este grupo che-
gava a ser 10% menor. O grupo com idade de 0 a 
14 anos fazia-se proporcionalmente mais presente 
no Cruzeiro e, especialmente, na Candangolândia, 
onde abrangia 22,5% da população – nestas duas 
regiões administrativas, os índices de envelheci-
mento eram de 46% e 38%, respectivamente). O 
Sudoeste/Octogonal mostrava índice de envelhe-
cimento intermediário, 42%. Comparando-se esta 
região administrativa com Brasília, pode-se con-
cluir que a primeira tinha mais famílias, proporcio-
nalmente, com indivíduos em idade escolar – até 
o final do ensino fundamental. Já o grupo que de-
mandava o ensino médio e superior era mais nu-
meroso, também proporcionalmente, no Cruzeiro. 
Tomando-se o grupo de 60 anos ou mais, este 
mostrava-se mais representativo na RA I que, por 
sua maior participação no agregado das quatro 

9.1.3  População em idade ativa

A população em idade ativa do Distrito Fede-
ral (com 10 anos ou mais) foi estimada pela PDAD 
2004. A tabela 9.5 apresenta a distribuição entre 
população empregada (sem caracterizar os seto-
res econômicos, que serão tratados em seção à 
parte), desempregada e sem remuneração.

A população em idade ativa correspondia, 
em 2004, a 83,88% da população total do Distrito 
Federal. A PNAD, em 2008, estimou a população 
em idade ativa em percentual de 84,56% da po-
pulação do DF. O agregado das quatro regiões 
administrativas respondia por 15,42% da popula-
ção em idade ativa do Distrito Federal, superior, 
portanto, à sua participação na população total 
(14,32%, estimada também pela PNAD 2004). E 
as regiões administrativas possuíam percentual 
de população em idade ativa variando de 85,23% 
(Candangolândia) a 91,67% (Brasília), todos, por-
tanto, acima do valor calculado para o Distrito Fe-
deral.

Unidade territorial
população em 

idade ativa empregados
desemprega-

dos
sem ocupação 

remunerada

DF 1.758.553 48,54% 10,13% 41,32%

RA I - Brasília 182.347 56,54% 4,30% 39,16%

RA XI - Cruzeiro 36.302 54,65% 6,84% 38,51%

RA XIX - Candangolândia 11.642 50,66% 11,01% 38,33%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 40.812 61,61% 2,50% 35,88%

RA I, XI, XIX, XXII 271.103 56,80% 4,66% 38,54%
Fonte: PNAD 2004

Tabela 9.5. População em idade ativa e freqüências 
relativas de empregados, desempregados e 
pessoas sem ocupação remunerada no Distrito 
Federal e em regiões administrativas selecionadas

RA, contribuía para que esta unidade territorial ti-
vesse o grupo de maior idade exibindo frequência 
relativa cerca de 2% acima da do Distrito Federal 
como um todo.
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No agregado, o percentual da população em-
pregada era superior ao do Distrito Federal como 
um todo, e os percentuais de desempregados 
e de pessoas sem ocupação remunerada eram 
menores1. No entanto, as regiões administrativas, 
comparadas, apresentavam grande variação, es-
pecialmente quanto aos desempregados, que va-
riavam de um mínimo de 2,5% no Sudoeste/Octo-
gonal a um máximo de 11% na Candangolândia.

9.1.4  População por grupos de renda

O Censo Demográfico 2000 apontou a exis-
tência de 590.701 famílias vivendo em domicílios 
particulares no Distrito Federal, com a seguinte 
distribuição do rendimento mensal, em salários 
mínimos (SM), ver tabela 9.6.

Mas é necessário examinar os dados relativos 
às quatro regiões administrativas, pesquisados 
pela PDAD 2004, a partir da tabela 9.7 apresen-
tada a seguir, a qual retém os dados do DF como 
um todo.

Primeiramente, constata-se que a PDAD apu-

Unidade territorial
% até
1 SM

% mais de
1 a 2 SM

% mais de 
2 a 5 SM

% mais de 
5 a 10 SM

% mais de
10 a 20 SM

% mais de 
20 SM

DF 9,78% 11,22% 24,47% 20,01% 15,60% 18,92%Fonte: Censo Demográfico 2000

Tabela 9.6. Frequências relativas de famílias por 
grupos de renda familiar mensal, em salários 
mínimos, no Distrito Federal

1. Os dados de 2004 são apresentados aqui somente com o 
intuito de permitir comparação com os dados sobre renda e 
escolaridade por RA, temas a serem tratados a seguir; infor-
mações atualizadas sobre emprego e desemprego no Distrito 
Federal serão abordadas em outra seção.

2. A PDAD aponta a existência dessa classe de domicílios em 
todas as regiões administrativas do DF, com frequência relati-
vamente alta também nas demais RA de alta renda.

Unidade territorial
% até
1 SM

% mais de
1 a 2 SM

% mais de 
2 a 5 SM

% mais de 
5 a 10 SM

% mais de
10 a 20 SM

% mais de 
20 SM

DF 20,28% 15,54% 23,65% 17,18% 13,61% 9,74%

RA I - Brasília 21,98% 2,47% 7,45% 14,89% 24,63% 28,59%

RA XI - Cruzeiro 15,03% 5,74% 15,03% 22,13% 27,04% 15,03%

RA XIX - Candangolândia 17,39% 12,04% 24,43% 21,07% 18,40% 6,69%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 17,58% 1,65% 3,84% 10,62% 24,54% 41,76%

RA I, XI, XIX, XXII 20,38% 3,02% 8,25% 15,16% 24,64% 28,55%
Fonte: PNDA, 2004.

Tabela 9.7. Frequências relativas de famílias por 
grupos de renda domiciliar mensal, em salários 
mínimos, no Distrito Federal e em regiões 
administrativas selecionadas

ra a existência de domicílios com renda inferior a 
1 SM em praticamente o dobro de famílias que o 
Censo 2000. Tal diferença possivelmente seja de-
vida a metodologias distintas entre as duas pes-
quisas – note-se que o IBGE quantifica famílias, 
enquanto a PDAD, domicílios, podendo-se admitir 
que haja famílias conviventes. Os dados da PDAD 
serão aqui utilizados mais com finalidade de com-
paração entre as regiões administrativas. Assim, 
em que pese a existência de famílias com renda 
abaixo de 1 SM em todas as regiões administra-
tivas pesquisadas, com frequência relativa de, no 
mínimo, 15%2, o Sudoeste/Octogonal mostra-se 
a RA mais rica entre elas, com renda domiciliar 
média de 24,1 SM e 2/3 das famílias tendo ren-
dimentos acima de 10 SM, o que se deve à re-
cente ocupação da maior parte da RA, estando 
em curso um processo de atração de famílias de 
alta renda para o Setor Sudoeste pela ação coor-
denada do mercado imobiliário. A RA I fica pouco 
atrás, com renda domiciliar média de 19,3 SM e 
54% das famílias auferindo rendimentos acima de 
10 SM; em contrapartida, o percentual de domicí-
lios com renda abaixo de 1 SM é o mais alto dentre 
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3. Consideram-se aqui como kitchenettes as unidades habita-
cionais compostas por um só compartimento de permanência 
prolongada, eventualmente dividido, podendo estar localiza-
das em edificações de uso residencial exclusivo, misto, ou 
mesmo em edificações concebidas para uso não-residencial 
(salas comerciais).

Unidade territorial
% até
1 SM

% mais de
1 a 2 SM

% mais de 
2 a 5 SM

% mais de 
5 a 10 SM

% mais de
10 a 20 SM

% mais de 
20 SM

DF 6,86% 16,42% 31,63% 18,44% 14,27% 12,38%
Fonte: PNDA, 2008

Tabela 9.8. Freqüências relativas de famílias por 
grupos de renda familiar mensal, em salários 
mínimos, no Distrito Federal

9.1.5  População por escolaridade

Unidade territorial

%  sem instr. 
menos 

de 1  ano
% de

1 a 7 anos
%  de

8 a 10 anos
% de

11 a 14 anos

%
15 anos
ou mais

DF 4,49% 36,83% 17,76% 30,85% 10,07%

RA I - Brasília 1,26% 15,26% 8,62% 44,62% 30,23%

RA XI - Cruzeiro 1,70% 25,16% 15,83% 42,47% 14,84%

RA XIX - Candangolândia 6,05% 34,45% 17,17% 37,51% 4,83%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 0,58% 13,49% 7,84% 30,12% 47,97%

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 1,43% 17,19% 9,86% 41,80% 29,72%
Fonte: PNDA, 2004

Tabela 9.9. Freqüências relativas de população 
por classes de escolaridade, em anos de estudo, 
no Distrito Federal e em regiões administrativas 
selecionadas

Os dados relativos à escolaridade da popu-
lação do Distrito Federal serão apresentados a 
seguir na tabela 9.9, agrupados em classes que 

as quatro regiões administrativas, possivelmente 
relacionado à presença de famílias vivendo em 
situações de déficit ou inadequação habitacional, 
seja com alguma precariedade de infra-estrutura 
(nos assentamentos informais existentes na RA, 
com processo de regularização em andamento) 
ou em coabitação e/ou adensamento excessivo 
dos domicílios (possivelmente unidades habita-
cionais muito reduzidas, tipo kitchenette3 – tam-
bém existentes na RA XXII). A seguir, o Cruzeiro 
mostra a situação de maior equilíbrio entre as fai-
xas de renda e a menor presença de famílias com 
renda abaixo de 1 SM, enquanto exibe renda mé-
dia domiciliar de 12,1 SM; lá, cerca de metade das 
famílias tem renda entre 5 e 20 SM, o que permite 
caracterizá-lo como localização onde a classe mé-
dia é mais frequente. Por fim, a Candangolândia 
mostra a renda mais baixa dentre as quatro RA, 
com média domiciliar de 8,3 SM (muito próxima da 
renda média domiciliar no Distrito Federal, 9 SM) e 
tendo pouco mais de 45% das famílias com renda 
entre 2 e 10 SM. No entanto, não pode ser toma-
da como assentamento exclusivamente de renda 
média-baixa, pois há um importante contingente 

de famílias de renda mais alta que, possivelmente, 
procurem esta RA para estabelecerem residência 
em razão de sua localização relativamente central 
e, portanto, valorizada.

A distribuição da renda familiar em 2008 está 
apresentada a seguir na tabela 9.8, permitindo ve-
rificar a evolução dos rendimentos no Distrito Fe-
deral.

Em comparação com o ano 2000, constata-se 
que houve expansão das classes de rendimentos 
entre 1 e 5 SM, seguindo tendência nacional, por-
tanto. Houve também importante redução na clas-
se até 1 SM, e algum decréscimo nas classes de 
renda mais alta, sendo o mais notável na classe  
de renda acima de 20 SM. Mas esses resultados 
devem ser relativizados pelo aumento real do sa-
lário mínimo, ocorrido no período.
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4. As classes “analfabeto”, “sabe ler e escrever” e “alfabetização 
de adultos” da PDAD foram agrupadas em “sem instrução 
e menos de 1 ano”; as classes “pré-escola” e “1º grau in-
completo”, em “de 1 a 7 anos”; as classes “1º grau comple-
to” e “2º grau incompleto”, em “de 8 a 10 anos”; as classes 
“2º grau completo” e “superior incompleto”, em “de 11 a 14 
anos”; e as classes “superior completo”, “mestrado” e “dou-
torado”, em “15 anos ou mais”. Nos dados da PDAD estão 
descontado os menores de 7 anos, fora da escola.

permitem a comparação entre informações obti-
das de diferentes fontes4.

Relativamente à escolaridade dos residen-
tes em cada uma das regiões administrativas, há 
grandes diferenças, ainda que a média do agre-
gado mostre uma população com grau de instru-
ção bastante mais elevado que a média do DF. A 
RA I e a RA XXII apresentam o grupo de idade de 
população estudante mais numeroso entre 15 e 
24 anos e frequências relativas semelhantes nas 
classes até 10 anos de escolaridade, invertendo-
-se os valores daí para a frente: Brasília tem mais 
indivíduos, proporcionalmente, com escolaridade 
entre 11 e 14 anos, e o Sudoeste/Octogonal, mais 
pessoas com 15 anos ou mais de escolaridade; 
mesmo assim, o contingente dos pós-graduados 
em Brasília é muito representativo, abrangendo 
44% dos mestres e 56% dos doutores residentes 
no DF. A seguir, a RA XI também apresenta o grupo 
de idade de população estudante mais numeroso 
entre 15 e 24 anos, tendo cerca de 58% de sua 
população com escolaridade entre 8 e 14 anos, e 
a classe que caracteriza ensino superior completo 
abrange apenas cerca de 15% dos residentes. Por 
fim, a RA XIX diferencia-se bastante das demais, 
ao apresentar média de escolaridade bem inferior, 
sendo a única RA com o grupo de idade de popu-
lação estudante mais numeroso de 7 a 14 anos, 
tendo um contingente de analfabetos importante 
(4% da população, em comparação com 2,59% 
da população do DF como um todo) e uma distri-
buição de valores de escolaridade com dois picos, 
um na classe de 1 a 7 anos e outro na de 11 a 14 

Unidade territorial

%  sem instr. 
menos 

de 1  ano
% de

1 a 7 anos
%  de

8 a 10 anos

% de
11 a 14 

anos

%
15 anos
ou mais

DF 2000 4,93% 42,43% 19,69% 23,29% 9,67%

DF 2008 5,31% 29,80% 17,60% 32,65% 14,24%
Fonte: Censo 2000 e PNAD 2008.

Tabela 9.10. Freqüências relativas de população por 
classes de escolaridade, em anos de estudo, no 
Distrito Federal

anos. Não é possível estabelecer uma correlação 
estatisticamente significativa, mas sugere-se que 
haja alguma correspondência dessa situação com 
uma distribuição igualmente distinta da população 
entre antigos moradores, de baixa escolaridade, e 
novos moradores (inclusive filhos dos pioneiros), 
que vêm avançando mais na escolaridade. Ainda 
assim, o percentual de indivíduos que teriam con-
cluído o ensino superior é bastante baixo.

Concluindo-se esta seção, a apresentação 
dos dados da PNAD 2008 demonstra uma evolu-
ção notável na escolaridade no DF, em compara-
ção com o que mostrou o Censo 2000.

É significativo observar o crescimento acumu-
lado havido nas classes de 11 a 15 anos, permitin-
do inferir que cerca de 47% dos moradores no DF 
chegam em 2008, pelo menos, ao final do ensino 
médio, em comparação com os 33% que chega-
vam a este estágio em 2000.
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9.2.   Dinâmica Populacional

Conforme o Documento Técnico do PDOT, 
e levando em conta os dados do Censo Demo-
gráfico de 2000, “chegaram ao Distrito Federal 
220.781 imigrantes desde 1995, provenientes 
principalmente de Goiás (15,97%), Minas Gerais 
(11,78%), Bahia (11,59%), Maranhão (10,78%), 
Piauí (9,73%), São Paulo (5,67%) e Rio de Janei-
ro (5,64%). Por outro lado, deixaram o DF 188.575 
moradores, que se mudaram para Goiás (55,55%), 
Minas Gerais (8,06%), São Paulo (5,21%), Rio de 
Janeiro (3,94%), Ceará (3,82%), Bahia (3,67%) e 
Piauí (3,59%)”. Ainda conforme o mesmo trabalho, 
o “saldo migratório, que corresponde à diferença 
entre a quantidade de pessoas que se transferi-
ram para o DF (220.781) e aqueles que foram para 
outros estados (188.575), mostrou uma relação 
positiva para o DF de 32.206 moradores num pe-
ríodo de 5 anos. Por conseguinte, se o DF ainda 
recebe muitos migrantes, também existe forte mo-
vimento de partida daqueles que já estavam fixa-
dos na cidade.”

É relevante comparar os dados relativos à 
origem da população, conforme pesquisada pelo 
Censo Demográfico em 2000, à situação obser-
vada pela PNAD em 2008, de modo a inferir-se as 
características da migração recente de população 
para o Distrito Federal, migração esta que vem 
perdendo importância, ao verificar-se o decrésci-
mo da participação da população não-nascida no 
Distrito Federal, que passou de 53,19% em 2000 
para cerca de 51,07% em 2008.

A Região Norte tinha pequena participação, 
com somente 3,67% dos habitantes não nascidos 
no Distrito Federal, situação que pouco se alterou, 
atingindo 4,07% em 2008. A maior população que 
migrou para o Distrito Federal veio do Pará e de 

Tocantins, acrescentando cerca de 6.000 pesso-
as nascidas em cada um destes estados, que já 
tinham as maiores participações da Região Nor-
te em 2000. Ainda que sejam pequenos os con-
tingentes de nascidos em Roraima e Amapá, a 
migração a partir destes estados contribuiu para 
praticamente dobrar o número de pessoas lá nas-
cidas, entre os habitantes do Distrito Federal.

A Região Nordeste, que tinha grande partici-
pação, com um total de 52,61% dos não nascidos 
no Distrito Federal em 2000, teve pequeno decrés-
cimo, atingindo 51,76% em 2008. Examinando-se 
cada estado, nota-se que os fluxos migratórios 
mais importantes são os provenientes da Bahia, 
vivendo no Distrito Federal mais 29.000 habitantes 
nascidos naquele estado em 2008, do Ceará, mais 
16.000, do Maranhão, mais 13.000, e do Piauí e 
de Pernambuco, mais 9.000, cada (valores aproxi-
mados). Da Bahia e do Piauí, conforme dados da 
PNAD 2008, vieram 11,73% e 10,01%5, respectiva-
mente, dos não-nascidos no Distrito Federal, sen-
do estes os maiores contingentes provenientes da 
Região Nordeste. Os demais estados contribuíram 
bem menos para a população do Distrito Federal 
no período recente, tendo agregado entre 2.000 
e 4.000 habitantes, cada um. Cabe destaque, no 
entanto, aos estados de Sergipe e Alagoas, cujos 
naturais tiveram participação bastante aumentada 
entre os não-nascidos no Distrito Federal, cres-
cendo em cerca de 68% e 39%, respectivamente, 
ao passo que Paraíba e Rio Grande do Norte a 
tiveram diminuída em cerca de 10%.

A Região Sudeste pouco teve alterada sua 
participação, que era de 27,07% em 2000, e pas-
sou a 27,29% em 2008. O estado de Minas Gerais 
teve algum decréscimo em sua participação (que 

5. É interessante observar que, de todos os piauienses que mi-
graram, 14,99% o fizeram para o Distrito Federal (IPEA, 2009).

6. Conforme IPEA (2009), o Distrito Federal é o principal destino, 
congregando 22,8% de todos os goianos que migraram.
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ainda se mantém na casa dos 17%, sendo o es-
tado que mais contribui para a população do DF), 
compensado, aproximadamente, pelo aumento 
da participação de São Paulo, que atingiu 4,22% 
em 2008, ainda atrás do Rio de Janeiro, com 
5,08% dos habitantes que migraram para o Dis-
trito Federal. A inferência de  migração, também 
obtida pela diferença das populações de 2000 e 
2008, mostra que a população de naturais de Mi-
nas Gerais cresceu em cerca de 25.000 pessoas, 
enquanto a de São Paulo, em cerca de 16.000, a 
do Rio de Janeiro, cerca de 8.000, e a do Espírito 
Santo, cerca de 5.000. O contingente deste último 
estado, ainda que seja pequeno, contribuiu para 
aumentar sua participação em cerca de 53% den-
tre os não-nascidos no Distrito Federal.

A Região Sul, que já contribuía pouco para 
a população, teve participação diminuída para 
2,42% dentre os não-nascidos no Distrito Fede-
ral. As migrações recentes dos três estados do 
Sul são numericamente insignificantes, formando 
contingente, em conjunto, que acrescentou cerca 
de 1.000 pessoas à população do Distrito Federal 
entre 2000 e 2008.

A Região Centro-Oeste teve participação au-
mentada de 13,85% para 14,70%, aprofundando-
-se a desigualdade da distribuição entre Goiás 
(13,68%, o segundo estado a mais contribuir para 
a população do DF6) e os demais estados (0,55% 
e 0,47%, respectivamente para Mato Grosso do 
Sul e Mato Grosso). Com efeito, a população de 
naturais do estado de Goiás cresceu em cerca de 
34.000 habitantes, enquanto a do Mato Grosso do 
Sul, em cerca de 3.000 habitantes, e não se po-
dendo quantificar acréscimo de população havido 
por migração do Mato Grosso. 

Em resumo, e comparando-se o período 
2000-2008 às migrações havidas em período an-

terior (1995-2000), analisadas no Documento Téc-
nico do PDOT, destacam-se as seguintes tendên-
cias: mantém-se a maior participação de Goiás no 
acréscimo de população não-nascida no Distrito 
Federal, passando a Bahia a ocupar o segundo 
lugar, deslocando Minas Gerais para a terceira 
posição. Destaca-se, a seguir, o Ceará, que não 
aparecia entre os primeiros estados, no período 
anterior, seguido de São Paulo, que ultrapassa o 
Maranhão. Todos os demais estados contribuíram 
com menos de 10.000 naturais, cada um, para o 
acréscimo da população do Distrito Federal no pe-
ríodo.

O Documento Técnico do PDOT chama a 
atenção para o “acentuado deslocamento de po-
pulação do Distrito Federal em direção a Goiás, 
especialmente para os municípios do Entorno do 
DF, cujas taxas de crescimento são mais altas do 
que as verificadas no Distrito Federal, alcançando 
5,49% ao ano entre 1991 e 2000, e decrescendo 
para 2,42% no período de 2000 a 2007. No ano de 
2007, a Contagem de População do IBGE regis-
trou 1.063.182 habitantes no Entorno que, soma-
dos ao DF, perfaziam 3.519.085 moradores.” No 
entanto, tomando-se apenas alguns municípios 
do Entorno, de maiores populações em 2000 e 
conurbados com o DF, verifica-se que as taxas de 
crescimento anual seguem altas no período 2000-
2009 e muitas estão acima da média do Entorno: 
Águas Lindas de Goiás, 3,42% ao ano; Luziânia,  
4,52% ao ano; Cidade Ocidental 2,93% ao ano; 
Novo Gama, 1,99% a. a.; Planaltina, 0,86% a. a.; 
Santo Antônio do Descoberto 1,33% a. a.; e Valpa-
raíso de Goiás, 2,97% a. a. 

Não foram encontrados dados recentes sobre 
a migração para os municípios do Entorno. Mas é 
significativo inferir as migrações para o estado de 
Goiás como um todo, realizando exercício seme-
lhante ao que foi feito acima, para o Distrito Fede-

ral. Comparando-se os dados de 2000 e 2008 (pe-
ríodo no qual a população total de Goiás cresceu 
em 17,44%, a uma taxa anual de 2,03%, portanto), 
verifica-se que há alguma correspondência dos 
estados que mais contribuem, via migração, para 
o acréscimo populacional, tanto do Distrito Fede-
ral quanto de Goiás: neste último, onde o percen-
tual de nascidos no próprio estado é de 71,29%, 
o contingente de naturais do Maranhão aumentou 
em cerca de 76.000, o de Tocantins, em cerca de 
42.000, o da Bahia, em cerca de 41.000, o de Mi-
nas Gerais, em cerca de 40.000, e o de São Paulo, 
em cerca de 31.000 habitantes. Chama a atenção 
que estes estados, com exceção de Tocantins, es-
tejam, ainda que em ordem um pouco diferente, 
entre os que mais contribuíram para o acréscimo 
da população não-nascida no Distrito Federal 
(sem contar o Ceará). Não é possível saber qual 
parcela fixou-se nos municípios do Entorno, o que 
ensejaria pesquisa que não está compreendida no 
escopo deste trabalho, mas a constatação é insti-
gante e contribui para a hipótese de que boa parte 
da população migrante não encontre alternativa 
habitacional compatível com seus meios no Dis-
trito Federal, e isto poderia ser corroborado com a 
constatação de que, entre 2000 e 2008, aumentou 
em cerca de 43.000 habitantes a população de 
nascidos no Distrito Federal, residentes em Goiás. 

Os dados mais recentes trabalhados para as 
migrações a partir do Distrito Federal são os da 
PNAD 2006, apresentando-se aqui os resultados 
de estudo realizado pelo IPEA (2009). Do total de 
84.967 migrantes do DF, 55,9% foram para o esta-
do de Goiás (reforçando a hipótese de que o mo-
tivo tenha sido a dificuldade de encontrar moradia 
compatível no DF); em um longínquo segundo 
lugar, 8,24% foram para o Rio de Janeiro e, em 
terceiro, 6,15% foram para o Ceará. É caracterís-
tica do DF a migração para a maioria dos demais 
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estados, sem que nenhum percentual ultrapasse 
5%. Sugere-se aqui que a hipótese sobre o motivo 
mais importante dessas migrações seja buscada 
na aposentadoria, com o retorno dos indivíduos 
aos estados de origem familiar.

Também podem ser examinados os dados 
disponíveis para cada RA de abrangência do Pla-
no, conforme a tabela 9.11.

Dentre as quatro regiões administrativas, a 
Candangolândia abriga o maior percentual de nas-
cidos no Distrito Federal, e o Sudoeste/Octogonal, 
o menor. Dentre os nascidos no Distrito Federal, 
Brasília apresenta proporção altíssima de indiví-
duos que nasceram nesta mesma RA, caracteri-
zando população fortemente arraigada, situação 
que mostra-se absolutamente inversa nas demais 
regiões administrativas, onde ocorreu intensa mi-
gração interna ao Distrito Federal – ao menos no 
Sudoeste/Octogonal, é fácil compreender que o 
motivo é a própria existência mais recente destes 
setores residenciais. Quanto à Candangolândia, 
os dados apresentados denotam que houve subs-
tituição da população originalmente lá estabeleci-
da enquanto acampamento de obra da constru-
ção de Brasília.

É oportuno o exame do tempo de residência 
no DF obtido em cada RA, conforme a tabela 9.12, 
apresentada abaixo.

De modo geral, analisando-se o agregado 

Unidade territorial
nasceram no 

DF
nasceram em 

outra UF
nasceram na RA 

onde residem
nasceram em 

outra RA

RA I - Brasília 40,80% 59,20% 97,80% 2,20%

RA XI - Cruzeiro 45,17% 54,83% 8,03% 91,97%

RA XIX - Candangolândia 52,97% 47,03% 11,18% 88,82%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 36,32% 63,68% 4,06% 95,94%

RA I, XI, XIX, XXII 41,26% 58,74% 66,51% 33,49%
Fonte: PNAD 2004

Tabela 9.11. Freqüências relativas de população por 
lugar de nascimento (DF ou outra UF, na RA onde 
reside ou em outra RA)

das quatro regiões administrativas, nota-se que a 
população tem alto tempo de residência no local, 
com cerca de 70% residindo há mais de 10 anos 
no DF, dado que equivale ao observado para o DF 
como um todo, também pela PDAD. As variações 
mais significativas ficam por conta da Candan-
golândia, cuja distribuição de tempos de residên-
cia denota sua origem mais remota (mesmo que 
parte dos moradores tenha sido substituída, como 
visto acima), e do Sudoeste/Octogonal, por sua 
origem mais recente. A RA I, por sua vez, mos-
tra distribuição com valores mais extremos, ten-
do tanto a população mais arraigada (20 anos ou 
mais) como moradores mais recentes em maior 
proporção que o Cruzeiro e a Candangolândia.

Analisando-se os dados do Censo 2000 para 
o Distrito Federal, verifica-se que, na população 
total, as mulheres são 9,15% mais numerosas que 
os homens, mas há relativo equilíbrio entre ho-
mens e mulheres nascidos(as) no Distrito Federal. 
As diferenças entre sexos residem, portanto, na 
população não nascida no DF: a população femi-
nina nascida em todos os estados do Nordeste e 
do Norte, com exceção de Rondônia, é mais nu-
merosa que a população masculina lá nascida e, 
nos casos de Amazonas, Roraima, Pará, Amapá 
e Maranhão, chega a ser entre 40% e 50% mais 
numerosa. Quanto aos estados do Sudeste, há 
relativo equilíbrio entre homens e mulheres, mas 
Minas Gerais é a exceção, sendo as mulheres cer-
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ca de 20% mais numerosas. Os nascidos e nasci-
das na Região também estão em certo equilíbrio, 
mas Santa Catarina mostra a distribuição mais de-
sigual, com 17% mais mulheres do que homens. 
Quanto aos estados do Centro-Oeste, Mato Gros-
so do Sul exibe relativo equilíbrio, mas de Goiás 
e do Mato Grosso migraram cerca de 25% mais 
mulheres do que homens. 

A tabela, 9.13, a seguir apresenta a popula-
ção de homens e mulheres nascidos nos estados 
dos quais partiram os maiores fluxos migratórios 
para o Distrito Federal, no período 1995-2000.

Como se pode constatar, dentre a população 
originária dos cinco estados que mais haviam con-
tribuído para a formação da população do Distrito 
Federal havia forte desigualdade entre homens e 
mulheres, sendo estas mais numerosas que os 
homens em 25%, no conjunto. 

A situação em 2008 não pode ser descri-
ta com a mesma precisão que a relatada acima, 
mas os dados da PNAD, além de mostrarem que a 
população nascida no Distrito Federal segue com 
equilíbrio entre o número de homens e mulheres, 
sugerem que tenha havido manutenção ou algum 
aprofundamento da desigualdade entre sexos 
relativamente à maioria dos estados do Norte e 
do Nordeste, com possíveis inversões (mais ho-
mens que mulheres em 2008) somente entre os 
nascidos(as) em Pernambuco. A desigualdade 

Unidade territorial
% de    

0 a 5 anos
% de    

6 a 9 anos
% de 

10 a 19 anos
% 

20 anos ou mais

RA I - Brasília 19,14% 8,95% 18,69% 53,22%

RA XI - Cruzeiro 17,86% 12,00% 24,27% 45,87%

RA XIX - Candangolândia 15,72% 9,03% 23,02% 52,22%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 29,03% 12,18% 21,45% 37,33%

RA I, XI, XIX, XXII 20,36% 9,87% 20,08% 49,69%
Fonte: PNAD 2004

Tabela 9.12. Freqüências relativas de população por 
tempo de residência no Distrito Federal – regiões 
administrativas selecionadas

(mais mulheres do que homens) também teria au-
mentado relativamente aos nascidos(as) no Espíri-
to Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. 
Por sua vez, poderia-se observar tendência inver-
sa, com mais homens do que mulheres, entre os 
nascidos(as) no Rio Grande do Sul, Mato Grosso 
do Sul e Mato Grosso, com forte inversão, neste 
último. Por fim, importa dizer que, dentre os esta-
dos que historicamente mais contribuíram para a 
população do DF, mantém-se ou aprofunda-se a 
diferença entre mulheres e homens, constituindo 
as primeiras a maior proporção de migrantes. Es-
tes achados contrastam com a tendência obser-
vada para o Brasil como um todo, com base em 
dados da PNAD 2006, não tendo sido encontra-
da evidência estatística de que determinado sexo 
possua maior propensão a migrar (IPEA, 2009).

Quanto à idade da população migrante, não 
foram encontradas fontes de dados quantitativos 
– a alternativa encontrada aqui é obter proxy, ou 
indicador indireto, pelo exame das frequências 
mais altas entre as faixas etárias da população 
não nascida no Distrito Federal, nele residente. Os 
dados do Censo Demográfico 2000 a respeito es-
tão apresentados na tabela acima.

O primeiro resultado obtido é o esperado: a 
participação dos não-nascidos no Distrito Federal 
em cada grupo de idade cresce à medida que au-
menta a idade, o que é decorrente da própria cria-
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Sexo Maranhão   Piauí   Bahia     Minas Gerais                                                                   Goiás  

Homens 40.846 52.672 54.605 87.797 62.767

Mulheres 57.884 66.228 66.124 104.948 78.316
Fonte: PNAD 2004

Tabela 9.13. População nascida em estados 
selecionados, por sexo, residente no Distrito Federal

ção recente de Brasília e do processo de migração 
para o Planalto Central, mostrando que, em 2000 
e de modo geral, mais de 95% da população de 
40 anos ou mais era de migrantes. Já o exame da 
participação de cada grupo de idade sobre o to-
tal de não-nascidos no DF mostra que as maiores 
frequências ocorriam entre 20 e 49 anos, sendo 
que esta faixa concentrava 64% dos que migraram 
para o Distrito Federal7. Pode-se inferir, portanto, 
que o processo de migração para o Distrito Fede-

grupos de idade
Participação dos não nascidos no Distri-

to Federal no total do grupo de idade
Participação do grupo de idade entre o 

total de não-nascidos no Distrito Federal

0 a 4 anos 6,90% 1,28%

5 a 9 anos 14,91% 2,61%

10 a 14 anos 23,75% 4,16%

15 a 19 anos 31,70% 6,56%

20 a 24 anos 47,24% 10,15%

25 a 29 anos 60,49% 11,26%

30 a 34 anos 68,54% 11,38%

35 a 39 anos 78,22% 11,26%

40 a 44 anos 94,49% 10,87%

45 a 49 anos 97,44% 9,08%

50 a 54 anos 97,92% 6,97%

55 a 59 anos 97,93% 4,70%

60 a 64 anos 98,63% 3,81%

65 a 69 anos 98,19% 2,37%

70 a 74 anos 98,23% 1,66%

75 a 79 anos 97,99% 0,97%

80 anos ou mais 97,26% 0,90%
Fonte: Censo Demográfico 2000

Tabela 9.14. Frequências relativas de população 
não-nascida e residente no Distrito Federal, por 
grupos de idade

ral tenha atraído mais população em idade ativa e 
com maiores condições de empregabilidade. Para 
reforçar esta tendência, cita-se aqui o estudo do 
IPEA (2009) realizado com dados da PNAD 2006, 
que mostrou, para o Brasil como um todo, maior 
incidência de migração entre indivíduos entre 27 e 
44 anos, faixa que, apesar de representar apenas 
25% da população, agrega 36% dos migrantes. 
Ainda conforme o mesmo estudo, nesta faixa etá-
ria encontrar-se-ia a maior propensão à migração, 

7. Também conforme o Censo 2000, e dentre os não-nascidos 
no Distrito Federal, esta mesma faixa de idade contribuía em 
65% para o total dos indivíduos que já residiam ininterrupta-
mente no DF há 10 anos ou mais.
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na qual a qualificação educacional dos indivíduos 
já estaria completa.

A comparação com a situação verificada pela 
PNAD em 2008 indica que houve uma “suaviza-
ção” da primeira tendência observada, ou seja, 
a participação dos não-nascidos no DF continua 
crescendo à medida que aumenta a idade, mas 
as frequências relativas acima de 95% de migran-
tes somente ocorrem nas faixas de 60 anos ou 
mais. Nos grupos de idade acima de 20 anos, a 
participação de não-nascidos no DF cai bastan-
te, caracterizando o registro demográfico de um 
“baby-boom” mais intenso, talvez, nos primeiros 
anos de existência de Brasília. Quanto à segunda 
tendência, parece ter havido diminuição da mi-
gração, uma vez que a maior parte da população 
não-nascida no DF passa a estar concentrada em 
grupos de idade pouco mais alta, com 60% dos 
migrantes entre 25 e 54 anos, dado que registra o 
envelhecimento da população que havia migrado 
em períodos anteriores. Pode-se corroborar esta 
tendência comparando-se a participação acumu-
lada dos grupos de idade de 50 ou mais anos no 
total de não-nascidos em 2000 (21,39%) com o 
ano de 2008, no qual os grupos de 55 ou mais 
anos apresentam participação acumulada seme-
lhante.

O exame de motivos para a migração foi abor-
dado em estudo (IPEA, 2009) que reuniu contribui-
ções diversas da literatura brasileira e internacio-
nal. Os dois principais motivadores da migração, 
assim, seriam: indivíduos de baixa renda seriam 
mais influenciados a migrarem devido à baixa 
qualidade de vida na região de origem, portanto, 
“empurrados”; já os indivíduos de alta renda te-
riam mais propensão a migrar devido a um me-
lhor nível de vida no destino, portanto “puxados”. 
O estudo não chega a detalhar a participação de 
um ou outro motivo no padrão de migração para o 

Distrito Federal – mas pode-se lançar mão do sen-
so comum e admitir-se que tanto um quanto outro 
estiveram e estão presentes ao longo do processo 
de formação da população do Distrito Federal.

Um ponto importante é que nem todos os in-
divíduos que são contabilizados como migrantes 
tomaram tal decisão, caso dos filhos de pais que, 
estes sim, tomam a decisão. Também é corrente 
considerar que estudar não deveria ser contabili-
zado como motivação para migração, se isto não 
acarretar a fixação do indivíduo no local de destino 
por período de cinco anos ou mais. Por sua vez, 
foram encontradas evidências de que a população 
migrante apresenta uma composição educacional 
superior à da população em geral, o que reforça 
a ideia de que no Brasil haja a chamada seleção 
positiva de migrantes – ou seja, a migração dos 
mais qualificados. Indivíduos jovens com alto ní-
vel de escolaridade seriam os mais propensos a 
migrar – migração que estaria sendo reforçada, 
no presente, para suprir as vagas que vem sen-
do abertas na administração pública, nos últimos 
anos, localizadas no Distrito Federal.

No Brasil, como um todo, não há diferenças 
notáveis entre a propensão para migrar de ho-
mens e mulheres, ainda que textos teóricos assu-
mam que os homens estejam mais aptos a migrar. 
O que os dados examinados acima afirmam, no 
entanto, é justamente o contrário, verificando-se 
que houve um maior desprendimento das mulhe-
res para migrarem para o Distrito Federal.

O mesmo estudo chama a atenção para a 
variável distância – indivíduos mais próximos es-
tariam mais propensos a migrar. No caso do DF, 
a origem dos maiores contingentes de migrantes 
– Minas Gerais, Goiás e Bahia – confirma a im-
portância dessa variável, pois trata-se dos esta-
dos mais próximos, respectivamente, nas regiões 

Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Mesmo a mi-
gração da Região Norte, ainda que relativamente 
pequena, concentra-se a partir dos estados que 
contam com infra-estrutura de transporte, permi-
tindo acesso facilitado ao DF – Tocantins e Pará.

A dinâmica populacional intra-urbana do Dis-
trito Federal é intensa e pode ser demonstrada 
com dados da Pesquisa Origem-Destino Domici-
liar (CODEPLAN, 2000), que apontou os movimen-
tos de população entre a chamada Área Central, a 
qual inclui as regiões administrativas de interesse 
do Plano (com exceção da Candangolândia), e as 
áreas Adjacente (que inclui a Candangolândia) e 
Periférica, tendo-se verificado que a Área Central, 
se ganhou 21.279 imigrantes no período 1996-
2000, perdeu 62.505 emigrantes no mesmo perío-
do – o saldo líquido, portanto, foi de menos 41.226 
habitantes.

Ainda quanto aos motivos para migrar (ou 
mudar-se, não sendo possível distinguir-se entre 
um e outro), os dados da PDAD sobre a popu-
lação residente e seus motivos podem contribuir 
para caracterizar os movimentos observados in-
ternamente ao Distrito Federal. 

Conforme os dados mostram, no agregado 
das quatro regiões administrativas houve propor-
cionalmente pouco mais migração ou mudanças 
do que no Distrito Federal como um todo. Mas 
esta relativa mobilidade da população deve ser 
examinada com mais detalhe em cada uma das 
regiões administrativas. No Sudoeste/Octogonal, 
de ocupação mais recente, a maior frequência 
de “mudou” era esperada, e o motivo “moradia” 
é mais frequente do que no agregado das quatro 
RA. No Cruzeiro, a “moradia” tem frequência rela-
tiva ainda mais alta, não obstante sua ocupação 
seja mais antiga; somente aí e na Candangolândia 
aparecem menções a “adquirir lote”, uma vez que 
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essas são as regiões administrativas onde, pro-
porcionalmente, há mais residências unifamiliares 
(que são escassas em Brasília e inexistentes no 
Sudoeste/Octogonal). O motivo “estudo ou esco-
la” só tem menção relevante em Brasília, onde a 
concentração de equipamentos de educação é a 
mais alta. O motivo “trabalho” é mais frequente em 
Brasília, também pela localização mais próxima à 
maioria dos empregos existentes no Distrito Fe-
deral. “Melhorar de vida” é motivo frequente, mais 
em Brasília e na Candangolândia, e pouco menos 
no Sudoeste/Octogonal – mas é pouco preciso e 
pode, eventualmente, estar relacionado também a 
outro motivo. “Saúde” é pouco frequente e a maior 
parte das respostas apontou “acompanhar paren-
tes” como o motivo para uma mudança que, na 
verdade, foi efetivamente motivada por outro fator.

Concluindo, entende-se que permanecem 
válidas as afirmações do Documento Técnico do 
PDOT, pois, “para o Distrito Federal, desde mea-
dos da década de 80, o crescimento vegetativo 

unidade territorial

% 
não 

mudou
%

mudou

%
melho-
rar de 

vida

%
estudo 

e/ou 
escola

%
traba-

lho

% 
mora-

dia

% ad-
quirir 

lote

% 
acom-

-panhar
parente

% 
saúde

% 
outros

DF 33% 67% 13% 1% 10% 18% 4% 46% 1% 6%

RA I - Brasília 36% 64% 13% 5% 26% 4% 0% 47% 1% 4%

RA XI - Cruzeiro 25% 75% 6% 3% 15% 24% 1% 39% 1% 10%

RA XIX – 
Candangolândia 30% 70% 13% 0% 8% 13% 5% 51% 0% 10%

RA XXII – Sudo-
este /Octogonal 11% 89% 5% 1% 15% 19% 0% 47% 0% 11%

RA I, XI, XIX, XXII 30% 70% 11% 4% 21% 11% 1% 46% 1% 6%
Fonte: PNDA 2004

Tabela 9.15. Frequências relativas de população 
residente, por motivo de mudança, no Distrito 
Federal e em regiões administrativas selecionadas

passou a ser mais relevante do que a migração 
no aumento populacional. Como o crescimento 
vegetativo se escora em padrões de fecundida-
de, mortalidade e valores culturais que estão se 
consolidando na sociedade, é possível afirmar 
que o Distrito Federal estabilizará gradativamente 
a sua população. Em resumo, o crescimento ve-
getativo é responsável por 88,02% da expansão 
do DF, enquanto o saldo migratório fica apenas 
com 11,98%, ou seja, uma colaboração 7,34 ve-
zes menor” (SEDUMA, 2007). No entanto, a migra-
ção persiste e há evidências claras de que parte 
dela não encontra local de residência no Distrito 
Federal – portanto, a estabilização gradativa da 
população do DF dá-se, também, às expensas da 
exportação de excedente de população para os 
municípios do Entorno.
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9.3.   Densidade Populacional

“Socialmente falando, baixas densidades de 
ocupação estão comumente associadas à 
alta renda dos habitantes e a um número li-
mitado de contatos sociais e encontros casu-
ais imposto pela tipologia do assentamento, 
como exemplifica a tipologia urbana de Brasí-
lia, particularmente do Plano Piloto.” (Acioly e 
Davidson, 1998: 35)

Conforme o Documento Técnico do PDOT 
aponta, origina-se na Área Central (assim cha-
mada para efeitos da Pesquisa Origem-Destino 
Domiciliar) uma dispersão que “produz impactos 
negativos sobre o território, como o aumento das 
distâncias a serem percorridas [...], o incremento 
do transporte privado e o colapso das infra-es-
truturas viárias existentes, provocando a necessi-
dade contínua e crescente de ampliação da rede 
viária. A característica da dispersão, por oposição 
à concentração, inviabiliza, na maioria das vezes, 
a implantação de sistemas de transporte coletivo, 
assim como requer um custo mais alto na implan-
tação de infra-estruturas de saneamento, coleta 
de resíduos e oferta de serviços públicos. Além 
disso, ressalta-se que o crescimento urbano dis-
perso promove o rápido esgotamento das áreas 
adequadas à ocupação urbana e pressiona áreas 

de maior fragilidade ambiental” (SEDUMA, 2007).

A dispersão encontra-se relacionada à baixa 
densidade populacional nas regiões administra-
tivas mais centrais. Assim, o Cenário Tendencial 
elaborado pelo Documento Técnico do PDOT pre-
vê que, “caso não forem estabelecidas novas di-
retrizes, a ocupação do território tenderá a seguir 
o modelo de áreas urbanas de baixa densidade 
residencial bruta, mantendo extensões de vazios 
urbanos entre o Plano Piloto e demais localidades, 
com aumento da periferização para áreas exter-
nas ao Distrito Federal.” (ibid.)

Isto posto, serão examinadas a seguir as ca-
racterísticas de densidade populacional observa-
das nas áreas de interesse do Plano, sendo que 
todas as análises levarão em conta a densidade 
residencial bruta. Esta opção é feita aqui pela di-
ficuldade de trabalhar-se com a área líquida ocu-
pada pelas residências, uma característica que é 
intrínseca a Brasília8.

Os dados apresentados expressam bem a 
diversidade de situações encontrada no Distrito 
Federal, em que regiões administrativas compac-
tas (Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal) contrastam 

Fonte: PDAD (2004) e estimativas CODEPLAN 
(2008).

Unidade territorial População (2008) área (ha)
densidade bruta 

(hab./ha)

DF 2.409.868 578.916,00 4,16

RA I - Brasília 211;792 45.020,00 4,70

RA XI - Cruzeiro 40.128 200,80 199,84

RA XIX - Candangolândia 14.039 600,60 23,37

RA XXII - Sudoeste/Octogonal           57.050 600,20 95,05

RA I, XI, XIX, XXII 323.008 46.421,60 6,96

Tabela 9.16. População residente, área e 
densidade populacional, Distrito Federal e regiões 
administrativas selecionadas

8. A concepção urbanística de Brasília não permite individualizar-
-se “quarteirões privados” de “sistema viário público”, como 
é usual no cálculo das densidades líquidas. Por exemplo, se 
for considerada somente a área ocupada pelas edificações 
residenciais das superquadras (“projeções”) o resultado será 
distorcido, uma vez que as edificações ocupam totalmente as 
projeções, que são, por sua vez, cercadas por área pública 
em todos os lados.
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com a RA I, em que somente pequena porção é 
urbanizada e a maior parte é ocupada pelo Parque 
Nacional de Brasília e pelo Lago Paranoá. Aliás, a 
densidade populacional da RA I aproxima-se da 
densidade observada no Distrito Federal como 
um todo. Para prosseguir na análise, é convenien-
te considerar somente os setores das RA que têm 
uso residencial9, conforme está na tabela acima.

Como é possível ver, a exclusão da área rural 
e dos setores que não têm uso residencial torna o 
agregado das quatro regiões administrativas mui-
to mais compacto e com dispersão muito menor 
de valores de densidade populacional. Quanto a 
cada uma das regiões administrativas, pode-se 
afirmar que:

Fonte: estimativas populacionais da CODEPLAN 
(2008) e SEDMA (áreas)

Unidade territorial população
área setores residen-

ciais (ha)
densidade bruta 

(hab./ha)

RA I - Brasília 211;792 3.589,35 59,01

RA XI - Cruzeiro 40.128 276,40 145,18

RA XIX - Candangolândia 14.039 103,59 135,52

RA XXII - Sudoeste/Octogonal           57.050 580,10 98,35

RA I, XI, XIX, XXII 323.008 4.549,43 71,00

Tabela 9.17. População residente, área de setores 
com uso residencial e densidade populacional, 
regiões administrativas selecionadas

•	 A RA I mostra a densidade populacional 
mais baixa de todas, mesmo excluídos todos os 
setores que não têm (algum) uso residencial. Foi 
computada integralmente a área de setores que 
são apenas parcialmente residenciais, como o 
Setor Militar Urbano e a Universidade de Brasília, 
portanto, caso fosse possível considerar somen-
te a área efetivamente ocupada por residências, 
a densidade calculada seria um pouco maior. De 
qualquer forma, fica claro que a disposição des-
contínua dos setores residenciais, assim como a 
presença de outros usos e a grande proporção 
de áreas livres dentro de um mesmo setor, contri-
buem decisivamente para a baixa densidade po-

9. Os setores considerados são: na RA I: SGAN, SGAS, SHCGN, 
SHCN, SHCS, SHIGS, SHN, SHS, SHTN, SMIN, SMU, Univer-
sidade de Brasília e Vila Planalto; na RA XI: SHCES e SRES; 
na RA XIX, Candangolândia; e na RA XXII: SHCAO, SHCSW 
e SHLSW.

10. Ainda que se pudesse considerar uma densidade populacio-
nal bastante superior, da ordem de 320 a 380 habitantes por 
hectare, se consideradas apenas as superquadras, “[...] um 
quadrado de 280 x 280 metros [...] e uma população de 2.500 
a 3.000 pessoas” (COSTA e LIMA, 2009).

pulacional de Brasília10.

•	 A RA XI mostra a maior densidade popu-
lacional entre todas e, com valor próximo de 150 
habitantes por hectare, atinge padrão comumente 
associado a densidades médias em cidades tra-
dicionais brasileiras. O valor obtido é, na verdade, 
próximo da média dos dois setores que compõem 
o Cruzeiro, e é notável que se atinja esta densida-
de com residências unifamiliares e prédios multifa-
miliares de apenas quatro andares. Por outro lado, 
nota-se escassez de áreas livres, especialmente 
com a ocupação dos espaços abertos para esta-
cionamentos, característica do Cruzeiro Novo. 

•	 A RA XIX é a única que exibe em sua to-
talidade características de urbanização tradicional 
e, mesmo que tenha surgido como acampamento 
de trabalhadores na construção de Brasília, evo-
luiu para uma cidade cuja densidade populacional 
não permite compará-la a exemplos de assenta-
mentos informais existentes em outras cidades. 
Já comparativamente a outras formas urbanas do 
Distrito Federal, a Candangolândia tem densidade 
relativamente alta, e a atinge quase que só com 
residências unifamiliares, em lotes de tamanho re-
duzido e vias locais de dimensões exíguas.

•	 A RA XXII mostra densidade populacional 
intermediária entre as RA I e XI, ainda que seja 
mais assemelhada a Brasília. Mesmo com ocu-
pação parcial, e tendo em seu interior o Instituto 
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De modo geral, a densidade populacional do 
agregado das quatro regiões administrativas é 
baixa. Por mais que se reconheça a necessidade 
de diminuir a dispersão da população no Distrito 
Federal, a área em exame deverá contribuir muito 
pouco para que isto venha a acontecer, e deverá 
fazê-lo pela efetiva ocupação das projeções ainda 
mantidas vazias nas superquadras das RA I e XXII, 
pela expansão do Sudoeste (SQSW 500) e pela 
urbanização (e ocupação) do Setor Noroeste.

Como o número de projeções livres nas RA I 
e XXII ainda é significativo, é relevante fazer uma 
análise do seu potencial de ocupação remanes-
cente, por novos empreendimentos habitacionais. 
Dois cenários podem ser concebidos:

•	 Considerando-se	as	estimativas	de	popu-
lação para a SQSW 500 e para o Setor Noroeste11, 
a população proporcional, prevista por projeção, 
resulta em aproximadamente 182 habitantes. 

•	 Considerando-se	 a	 ocupação	 usual	 de	

Entende-se que ambos cenários possam 
constituir os limites inferior e superior, respecti-
vamente, de população dos blocos a serem im-
plantados nas projeções, sendo, desse modo, uti-
lizados para a análise do potencial de ocupação 
remanescente na RA I e na RA XXII:

Unidade territorial População
número de 
domicílios

pessoas por
domicílio

DF 2.096.534 563.195 3,72

RA I - Brasília 198.906 70.943 2,80

RA XI - Cruzeiro 40.934  10.478 3,91

RA XIX - Candangolândia 13.660          3.664 3,73

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 46.829 16.593 2,82

RA I, XI, XIX, XXII 300.329       101.678 2,95

Tabela 9.18. População residente, número de 
domicílios e média de pessoas por domicílio, Distrito 
Federal e regiões administrativas selecionadas

Fonte: PDAD 2004

Nacional de Meteorologia, o Sudoeste/Octogonal 
já exibe densidade populacional mais alta que a 
RA I – as diferentes formas de implantação das 
edificações no Sudoeste, tanto em superquadras 
como em arranjos mais densos e com uso misto, 
implicam obviamente em diversidade de densida-
des populacionais internamente à RA.

projeções na Asa Norte e no Sudoeste, em perío-
do recente, por blocos com 96 apartamentos, e a 
média de 2,8 pessoas por domicílio (conforme Ta-
bela 9.18, abaixo), a população prevista por proje-
ção resulta em aproximadamente 270 habitantes. 

•	 Na	 RA	 I,	 há	 91	 projeções	 não	 construí-
das12, que, se ocupadas, implicariam em acrésci-
mo populacional de 16.562 a 24.570 habitantes, 
conforme os cenários propostos acima.

•	 Na	RA	XXII,	não	estão	ocupadas	a	quadra	
AOS 313 e nove projeções das superquadras im-
plantadas no Sudoeste14; se ocupadas, o acrés-
cimo populacional seria de 3.640 a 5.400 habitan-
tes, conforme os mesmos cenários.

Os acréscimos populacionais estimados aci-
ma elevariam a população da RA I entre 7,8% e 
11,6%, e a população da RA XXII, entre 6,4% e 
9,5%. Se for computada em Brasília a popula-
ção prevista para o Setor Noroeste, a população 
desta região administrativa cresceria entre 26,7% 

11. Respectivamente 4.000 habitantes e 22 projeções, e 40.000 
habitantes e 220 projeções.

12. Dado obtido da confrontação do número de projeções nas 
superquadras, registrado em banco de dados desenvolvido 
para o presente Plano de Preservação, com a imagem de sa-
télite das projeções (acesso a www.maps.google.com.br, em 
05 de junho de 2009). Constata-se que na Asa Sul restam 
apenas 7 projeções livres e, na Asa Norte, 84 – é relevan-
te comparar com as  89 projeções vazias na Asa Norte, em 
2003, conforme SEDUH (2005, página 26) tendo sido exami-
nadas somente as superquadras que, naquele estudo, tinham 
situação de implantação incompleta ou não construída, apre-
sentadas no Mapa 2 daquele estudo. 

13. Conforme banco de dados desenvolvido para o presente 
Plano de Preservação, a AOS 3 tem área de 64.949 m2, apro-
ximadamente 62% maior que a área de todas as outras AOS. 
O coeficiente de aproveitamento é de 1,73, também superior 
ao vigente para as demais AOS (1,17). Além disso, chama 
atenção o limite de altura, de 41 metros, comportando 12 
pavimentos-tipo, o qual destoa das demais AOS e das super-
quadras. Aqui, para fins de cálculo de população, propõe-se, 
de forma simplificada, a ocupação da AOS 3 nos moldes de 
uma superquadra “média” do Setor Sudoeste.  

14. Conforme MARTINS (2009).
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Fonte: PDAD 2004

Unidade territorial
% aparta-

mento
% 

casa
%

kitchenette
%

barraco
% prédio 

com/ind/res
%

outros

DF 20,17% 73,50% 2,17% 3,46% 0,52% 0,18%

RA I - Brasília 83,48% 9,43% 6,65% 0,31% 0,00% 0,13%

RA XI - Cruzeiro 44,26% 54,37% 0,54% 0,00% 0,82% 0,00%

RA XIX - Candangolândia 2,35% 92,99% 3,36% 0,68% 0,33% 0,33%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 82,23% 0,00% 16,66% 0,00% 0,37% 0,74%

RA I, XI, XIX, XXII 76,31% 15,53% 7,54% 0,24% 0,16% 0,22%

Tabela 9.19. Frequências relativas de tipos de 
domicílio, Distrito Federal e regiões administrativas 
selecionadas

e 30,5%. Se computada no Sudoeste/Octogonal 
a população prevista para a SQSW 500, a popu-
lação desta região administrativa cresceria entre 
13,4% e 16,5%15.

A continuidade da análise das densidades 
populacionais pede que sejam examinadas as 
densidades domiciliares, que estão apresentadas 
na tabela 9.1816.

As densidades domiciliares das quatro re-
giões administrativas podem ser agrupadas em 
duas categorias: Brasília e Sudoeste/Octogonal 
têm número de pessoas por domicílio bem inferior 
ao observado no Cruzeiro e na Candangolândia, 
sendo que estas últimas RA aproximam-se da mé-
dia do DF. 

A continuidade da análise pede que sejam 
examinadas as frequências relativas dos tipos de 
domicílios existentes em cada RA, conforme está 
na tabela 9.19.

O agregado das quatro regiões administrati-
vas apresenta uma característica oposta ao Dis-
trito Federal como um todo: as unidades habita-
cionais multifamiliares são predominantes, quase 
que na mesma proporção às unidades unifamilia-
res no DF como um todo. De fato, as três regiões 
administrativas que tiveram projeto de urbaniza-
ção altamente controlado mostram também alta 

15. Todos os percentuais foram calculados sobre as populações 
estimadas para 2008 pela CODEPLAN.

16. Não se dispõe de dados oficiais mais atualizados sobre o 
número de domicílios por RA, razão pela qual as análises a 
seguir referir-se-ão ao ano de 2004.

frequência de unidades do tipo apartamento:

•	 Na	RA	I,	só	há	casas	nas	quadras	700	(Se-
tor de Habitações Individuais Geminadas Sul), nas 
vilas Planalto e Telebrasília, e poucas unidades no 
Setor de Mansões Isoladas, enquanto o restan-
te dos setores residenciais é ocupado por apar-
tamentos, que compreendem mais de 52% das 
unidades deste tipo no DF. As unidades do tipo 
kitchenette (38,6% deste tipo no DF) ocorrem as-
sociadas a edificações de uso misto, havendo ten-
dência mais recente de sua localização nas qua-
dras 700 e 900, além dos comércios locais da Asa 
Norte. E o tipo “barraco” corresponde a poucas 
unidades que ainda apresentam características de 
precariedade, em assentamentos informais de ori-
gem que remonta à construção de Brasília.

•	 A	 distribuição	 tendendo	 ao	 equilíbrio	 de	
apartamentos e casas na RA XI é decorrente de 
sua implantação em setores com características 
muito distintas: o Cruzeiro Velho tem somente ca-
sas e o Cruzeiro Novo, somente apartamentos. 
Kitchenettes são pouco representativas aqui, mas 
a frequência relativa de habitações associadas a 
prédios comerciais e industriais é a maior entre 
todas as RA em exame; note-se que a PDAD não 
considera este tipo como domicílio improvisado.

•	 A	RA	XIX	distingue-se	de	todas	as	demais:	
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unidade territorial

de 41 a 
60 m2 

(%)

de 41 a 
60 m2 

(%)

de 61 a 
90 m2 

(%)

de 91 a 
120 m2 

(%)

de 121 a 
150 m2 

(%)

de 151 a 
220 m2 

(%)

de 221 a 
300 m2 

(%)

de 301 a 
400 m2 

(%)

acima 
de 400 
m2 (%)

DF 16,61 22,36 29,60 17,17 4,71 5,68 1,98 1,36 0,53

RA I - Brasília 7,75 11,32 20,13 33,61 9,25 15,24 2,03 0,62 0,04

RA XI - Cruzeiro 7,92 15,30 51,91 14,48 3,01 5,74 1,36 0,28 0,00

RA XIX - 
Candangolândia 17,71 18,72 36,46 15,04 4,01 5,02 2,02 1,01 0,00

RA XXII - Sudoes-
te/Octogonal 13,55 20,15 16,66 30,95 9,52 7,51 1,46 0,18 0,00

RA I, XI, XIX, XXII 9,08 13,44 23,43 30,54 8,46 12,63 1,87 0,53 0,03
Fonte: PDAD 2004

Tabela 9.20. Freqüências relativas de domicílios 
por intervalos de área construída, Distrito Federal e 
regiões administrativas selecionadas

o acampamento de trabalhadores evoluiu, natu-
ralmente, para um assentamento onde as unida-
des unifamiliares são a grande maioria. Unidades 
precárias (“barraco”) ainda ocorrem em percen-
tual relativamente alto, em comparação com as 
demais regiões administrativas abrangidas pelo 
Plano, mas muito inferior à média do DF, podendo-
-se supor que investimentos constantes em infra-
-estrutura virão contribuir para transformá-las em 
“casas”. Porém, a localização relativamente cen-
tral da Candangolândia também faz com que os 
percentuais de apartamentos e, principalmente, 
kitchenettes, sejam significativos, caracterizando 
aumento do aproveitamento dos lotes unifamilia-
res, seja pela verticalização, predominante entre 
os primeiros, seja pelo encortiçamento, no caso 
das kitchenettes – neste caso, acarretando algu-
ma precariedade à habitação.

•	 A	RA	XXII	não	tem	casas	e	todas	as	proje-
ções residenciais destinam-se a usos multifamilia-
res – em decorrência, a predominância de apar-
tamentos é clara. Mas as kitchenettes são muito 
presentes, encontrando-se no Sudoeste quase 

23% das existentes no DF, na maior parte asso-
ciadas a edificações de uso misto. Reside aí um 
risco de adensamento excessivo, em que famílias 
optam pela localização relativamente central do 
Sudoeste, às expensas de viver em unidades de 
área reduzida.

Esta análise é complementada pelo exame da 
área construída dos domicílios, cujas frequências 
relativas estão na tabela 9.20.

As unidades habitacionais existentes no agre-
gado das quatro RA têm, de modo geral, área 
maior que as construídas no Distrito Federal, visto 
como um todo: 54% das residências do agregado 
têm entre 61 e 120 m2 – tomando-se a média de 
2,95 pessoas por domicílio, pode-se afirmar que a 
maior parte oferece condições adequadas de es-
paço para habitação; em comparação, percentual 
ligeiramente inferior de unidades habitacionais no 
DF como um todo tem entre 41 e 90 m2 – conside-
rando-se média de 3,72 pessoas por domicílio, é 
possível que parte dos domicílios menores exibam 
condições de densidade excessiva de moradores 
por dormitório, caracterizando inadequação habi-
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tacional. A propósito, o estudo “Déficit Habitacio-
nal no Brasil” (Mcidades/FJP, 2005) mostra que o 
Distrito Federal tinha, em 2000, 34.098 domicílios 
com adensamento excessivo, compondo o segun-
do critério de inadequação em ordem de impor-
tância, pouco atrás da carência de infra-estrutura 
total (47.607 domicílios), esta sim o critério de ina-
dequação que costuma ser o mais representativo, 
chegando, no total do Brasil, a 4,2 vezes o número 
de domicílios com adensamento excessivo17.

As regiões administrativas de interesse do 
Plano serão examinadas a seguir:

•	 Na RA I, a distribuição da área das resi-
dências, associada às características dos domi-
cílios examinadas anteriormente, denota que há 
poucos apartamentos de área muito reduzida e, 
em geral, apenas kitchenettes têm menos de 40 
m2. Os apartamentos são, na maior parte, de área 
suficiente ao tamanho das famílias (que têm, nesta 
RA, em média 2,8 pessoas), observando-se que 
cerca de 54% das unidades habitacionais têm en-
tre 61 e 120 m2 (neste caso, a RA I define uma 
característica do agregado das quatro RA, como 
visto acima); apartamentos entre 121 e 150 m2 são 
menos frequentes (trata-se de uma lacuna entre a 
maioria dos apartamentos de dois e três dormitó-
rios, decorrente do arranjo de unidades possibi-
litado pela maioria das projeções nas superqua-
dras), e apartamentos com área entre 151 e 220 
m2 existem em maior número (com três e quatro 
dormitórios, portanto). Há poucas unidades com 
mais de 220 m2, e menos ainda acima de 300 m2, 
podendo-se afirmar que estas últimas são casas, 
em decorrência da indisponibilidade de unidades, 
em prédios multifamiliares, com essa característi-
ca.

•	 A RA XI mostra distribuição com a maior 
frequência relativa na classe entre 61 e 90 m2, que 

inclui mais de metade das unidades residenciais 
e, especialmente, os apartamentos, construídos 
em blocos que ocupam projeções de tamanho 
padronizado. Considerando-se o tamanho médio 
das famílias no Cruzeiro (3,91 pessoas por domi-
cílio, o mais alto entre as quatro RA), pode-se afir-
mar que, também em média, haja condições de 
habitabilidade com espaço suficiente, ainda que 
não tão generoso como na RA I. Deve-se levar em 
conta, também, que o percentual de domicílios 
com área de até 60 m2  é maior aqui do que na 
RA I mas, como há bem menos kitchenettes, pro-
vavelmente seja representado por apartamentos 
pequenos e com divisão que possibilite adequada 
acomodação para pais e filhos em compartimen-
tos separados. As demais classes demonstram 
a dispersão de área construída observada entre 
unidades do tipo casa, existentes somente no Cru-
zeiro Velho.

•	 Na RA XIX encontram-se unidades habi-
tacionais de menor área, em comparação com 
as demais: a grande maioria (70%) das unidades 
tem entre 41 e 120 m2, ou seja, casas de tamanho 
inicialmente reduzido vão sendo sucessivamente 
ampliadas e, eventualmente, subdivididas. A clas-
se de unidades de até 40 m2 acomoda as kitche-
nettes e, possivelmente, a maioria dos (poucos) 
apartamentos existentes na Candangolândia – e 
ainda restam unidades do tipo casa, nesta classe. 
Como há poucas unidades (12%) com área aci-
ma de 120 m2, e o número médio de pessoas por 
domicílio (3,73) é relativamente alto, infere-se que 
a Candangolândia apresente a maior propensão, 
dentre as regiões administrativas observadas, 
para situações de adensamento familiar – não 
obstante, a predominância de casas deve atenuar 
este problema, ao permitir modificações na unida-
de habitacional, de modo conseguir-se acomodar 
os moradores em compartimentos separados.

•	 A RA XXII apresenta situações bastante 
contrastantes, no que se refere ao tamanho das 
unidades habitacionais. Ao passo que cerca de 
48% dos apartamentos têm entre 61 e 120 m2, 
chegando a percentual próximo ao da RA I, por-
tanto, também há menos apartamentos de gran-
de área construída, somando os maiores de 120 
m2 apenas pouco menos de 19% do total de uni-
dades (contra aproximadamente 27% na RA I). A 
leitura de que o Sudoeste (mais que a Octogo-
nal) tem apartamentos menores confirma-se pelo 
grande número de kitchenettes, estando a maioria 
acomodada na classe de área de até 40 m2 e, es-
pecialmente, pelo grande número de apartamen-
tos pequenos, de 41 a 60 m2, sendo o percentual 
de unidades com essa área mais alto até mesmo 
que na Candangolândia. Entende-se que aí resida 
um aspecto característico da RA XXII, talvez ainda 
mais intenso que na RA I, em que estão presentes 
tanto apartamentos de área adequada e, eventu-
almente, mais que suficiente para o número de in-
divíduos que compõem a família e, por outro lado, 
unidades muito pequenas abrigando (de modo 
velado) mais pessoas do que o devido. A RA XXII 
também é caracterizada pela existência de kitche-
nettes cuja aprovação deu-se enquanto imóveis 
de uso comercial e que tiveram seu uso alterado 
quando da ocupação.

A última observação feita acima poderia ser 
cruzada com a renda, lembrando-se aqui que a 
PDAD apontou a existência de famílias com ren-
dimento mensal abaixo de 1 salário mínimo em 
todas as regiões administrativas pesquisadas. No 
entanto, não estão disponíveis dados que permi-
tiriam apontar com certeza a localização dessas 
famílias nas kitchenettes e em outras unidades 
muito pequenas18, ainda que os dados da PDAD 
mostrem que há na RA XXII até mais famílias com 
renda abaixo de 1 SM (17,58%) do que unidades 
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17. A inadequação habitacional por carência de infra-estrutura 
será tratada em seção à parte.

18. As situações aqui apresentadas sugerem a relevância de se-
rem realizados estudos mais aprofundados, preferivelmente 
lançando mão de microdados das pesquisas amostrais re-
alizadas no Distrito Federal, que permitiriam elaborar perfis 
melhor delineados dos moradores em unidades habitacionais 
de tamanho reduzido, estejam estas em edificações previstas 
para o uso residencial multifamiliar ou não.

19. Valores calculados dentre as ofertas disponíveis em www.
wimoveis.com.br, acesso em 11 de junho de 2010: foram en-
contradas 158 ofertas de kitchenettes à venda e 115 ofertas 
para locação, já excluídos os imóveis que não tiveram área 
informada; os valores de unidades à venda variam de R$ 
120.000,00 a R$ 350.000,00, e os de unidades para locação, 
de R$ 500,00 a R$ 1.300,00; o valor mediano da área das 
kitchenettes é de 28,50 m2 (venda) e 30 m2 (locação), com 
mínimo de 24 m2 (venda e locação) e máximos de 60 m2 
(venda) e 46 m2 (locação); cerca de 57% dos imóveis à venda 
e 53% dos imóveis para locação contam com garagem.

habitacionais do tipo kitchenette (16,66%). Por ou-
tro lado, o exame dos (altos) valores de merca-
do das kitchenettes – valor mediano de venda de 
R$ 198.000,00 e valor mediano de aluguel de R$ 
800,0019- serviria para afastar a hipótese de sua 
ocupação por famílias de baixa renda. De qual-
quer modo, é razoável supor que a exagerada dis-
persão de população no Distrito Federal, a partir 
de um centro que reúne a grande maioria dos em-
pregos, esteja gerando um movimento em sentido 
contrário, no qual os impactos não sejam sentidos 
apenas no território, mas também no domicílio, 
com a decisão tomada por famílias e indivíduos 
de não enfrentarem deslocamentos diários exces-
sivos e, em troca, disporem de acomodação ina-
dequada, ainda que próxima do local de trabalho.





Aspectos sociais: 
equipamentos

e serviços

Capítulo 10
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O Documento Técnico do Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial (SEDUMA, 2007) traz um 
diagnóstico quantitativo dos “equipamentos de 
maior porte”, lá denominados regionais, “cuja in-
fluência incide sobre uma maior área no território 
do Distrito Federal”. O mesmo documento apre-
senta o Indicador de Densidade de Equipamentos 
– IDE1, e calcula valores por grupos de RA, sendo 
que Brasília, Cruzeiro, Candangolândia e Sudoes-
te/Octogonal compõem o Grupo 12.

Portanto, nos itens que seguem, sempre que 
possível serão contrastados dados referentes ao 
agregado de quatro regiões administrativas, como 
um todo, e às RA isoladas, sejam obtidos a partir 
das fontes de informações socioeconômicas das 
RA (especialmente CODEPLAN, 2007 e 2008) e da 
consulta às Administrações Regionais.

Registra-se aqui a grande dependência dos 
municípios participantes da RIDE em relação ao 
Distrito Federal, “essencialmente nas questões de 
saúde, trabalho e comércio”, a qual “é mais for-
temente verificada naqueles localizados no seu 
Entorno imediato, ou seja: Águas Lindas, Cidade 
Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do 
Descoberto e Valparaíso de Goiás. A grande maio-
ria da população destas cidades (67,6% em mé-
dia) utiliza os hospitais públicos do DF, enquanto 
a metade trabalha e faz compras de eletrodomés-
ticos, roupas e calçados também no DF” (CODE-
PLAN, 2008).

10.1   Saúde

O Distrito Federal tem uma rede pública for-
mada por 89 unidades de atendimento, a qual 
presta em torno de 3,6 milhões de consultas e 
atendimentos médico-hospitalares por ano, para 
um total de 25,8 mil pacientes por mês (conforme 
SEDEST).

A localização dos equipamentos de saúde no 
Distrito Federal encontra forte incidência no grupo 
composto pelas quatro RA de interesse do Plano: 
conforme SEDUMA (2007), 100% dos equipamen-
tos de âmbito federal e 75% dos da esfera militar 
encontram-se no Grupo 1, que ainda tem concen-
trações relativamente altas de equipamentos das 
categorias “particular” (36,36% do DF) e “público” 
(37,5% do DF). Os equipamentos federais estão 
todos localizados na RA I. A concentração só não 
é a maior do DF em comparação com todos os 
grupos porque a categoria “particular” está mais 
bem representada no Grupo 4, que inclui Tagua-
tinga e Águas Claras, devendo-se lembrar que as 
regiões administrativas lá reunidas possuem po-
pulação equivalente a cerca de três vezes a popu-
lação das RA do Grupo 1.

Quanto a cada uma das quatro regiões ad-
ministrativas, o detalhamento da distribuição dos 
equipamentos de saúde está apresentado a se-
guir. Inicialmente, será examinada a distribuição 
de hospitais3, a qual encontra forte concentração 
na RA I, onde estão localizados quatro dos quin-
ze hospitais públicos sob responsabilidade da 
Secretaria de Estado de Saúde: Hospital Regio-
nal da Asa Sul (HRAS), Hospital Regional da Asa 
Norte (HRAN), Hospital de Base do Distrito Fede-
ral (HBDF) e Hospital de Apoio de Brasília (HAB). 
Juntos, totalizam 1.605 leitos, o que corresponde 
a cerca de 41% do total de leitos, no DF, dos hos-

pitais sob gestão distrital. Não há outro hospital 
distrital nas demais regiões administrativas de 
abrangência do Plano de Preservação. Ainda na 
RA I localizam-se outros três hospitais que tam-
bém são classificados como públicos: o Hospital 
Naval (militar), o Hospital Universitário de Brasília 
(HUB) e o Hospital Sarah Kubitschek. Fora dos li-
mites da RA I, mas dentro da área de abrangência 
do Plano, estão dois hospitais militares: o Hospital 
das Forças Armadas e o Hospital do Exército; o 
primeiro costuma ser localizado na RA XI, apesar 
de estar dentro do SHLSW, na RA XXII. Já os hos-
pitais particulares também estão fortemente con-
centrados na RA I – eram 25 hospitais em 2004, 
com total de 1.110 leitos, encontrando-se hoje 
apenas o Hospital Dr. Juscelino Kubitschek na RA 
XXII e nenhum outro hospital particular na RA XI e 
na RA XIX.

Relativamente às unidades de saúde sob 
gestão da Secretaria de Estado de Saúde, os da-
dos estão apresentados a seguir na tabela 10.1.

Novamente, a concentração de equipamen-
tos dá-se na RA I, que reúne, além das unidades 
apresentadas na tabela acima, outros equipamen-
tos e órgãos especializados como a Diretoria de 
Saúde do Trabalhador (DISAT), o Centro de Orien-
tação Médico Psicopedagógico (COMPP) e o La-
boratório Central de Saúde Pública (LACEN), cuja 
área de cobertura é o Distrito Federal como um 
todo. Já o Cruzeiro e a Candangolândia são servi-
dos apenas por centros de saúde e, no Sudoeste/
Octogonal, destaca-se a ausência completa de 
equipamentos de saúde distritais.

O quadro deve ser completado pelo exame 
da oferta de unidades de saúde particulares (ver 
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Unidade territorial Hospital
Centro de 

saúde
Posto de 

saúde

Unidade 
mista de 

saúde

Labora-
tório

regional

Central 
cardioló-

gica

Núcleos 
de 

inspeção

RA I - Brasília 4 7 - 1 - - 2

RA XI - Cruzeiro - 2 - - - - 2

RA XIX - Candangolândia - 1 - - - - 1

RA XXII - Sudoeste/Octogonal - - - - - - -

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 4 10 - 1 - - 5
Fonte: CODEPLAN 2008

Tabela 10.1. Número de unidades de saúde públicas 
(distritais) por categoria, em regiões administrativas 
selecionadas, 2007

tabela 10.2).

Mantinha-se a concentração de equipamen-
tos na RA I, relativamente às unidades de saúde 
particulares chamando atenção, também, o gran-
de número de policlínicas na RA XI. Quanto à RA 
XXII, informações coletadas junto à Administração 
Regional indicam a existência de três equipamen-
tos particulares de saúde: o Hospital Dr. Juscelino 
Kubitschek, um centro clínico e uma clínica espe-
cializada em ortopedia. Também há informações 
de que os dois primeiros atendem a demanda pro-
veniente de outras regiões administrativas5. 

 Quanto à procura pelos serviços de saúde do 
Distrito Federal, ela está ligada à condição socio-
econômica de sua população, em que “o setor de 
saúde privada absorve praticamente toda a popu-
lação de alta e média renda, que normalmente está 
vinculada a planos de saúde ou associações simi-

Unidade territorial
Clínica 

especializada
Centro de 

saúde Policlínica 
Posto de 

saúde

Pronto-
socorro 

especializado
Unidade 

móvel

RA I - Brasília 301 87 11 4 1 1

RA XI - Cruzeiro 4 - 8 - - -

RA XIX - Candangolândia 2 - 1 - - -

RA XXII - Sudoeste/Octogonal - - - - - -

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 307 87 20 4 1 1
Fonte: CODEPLAN 2007

Tabela 10.2. Número de unidades de saúde 
particulares por categoria, em regiões administrativas 
selecionadas, 20044

lares. O restante da população está vinculado aos 
serviços disponibilizados pela saúde pública. A 
rede pública de saúde do Distrito Federal é geral-
mente disponibilizada em uma lógica hierárquica 
que mede o grau de complexidade do atendimen-
to, onde o usuário é encaminhado primeiramen-
te a postos de saúde, depois a centros de saúde 
e só depois, aos hospitais regionais” (SEDUMA, 
2007). Dentro da lógica de atendimento de saúde 
pública do Distrito Federal versus condição socio-
econômica da população, das quatro RA, Cruzeiro 
e Candangolândia possuem as menores rendas 
domiciliar e per capita mensais (PDAD, 2004), 
tendo, no entanto, número reduzido de unidades 
públicas de saúde, comparadas a Brasília – infere-
-se, com isso, que a RA I presta mais serviços à 
população residente em outras regiões adminis-
trativas do que nela própria. 
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Nesse sentido, a Administração Regional da 
Candangolândia manifesta a necessidade de fun-
cionamento de unidade pública de saúde durante 
24 horas, em condições de atender emergências. 
Já a Administração Regional do Sudoeste/Octo-
gonal, frente à inexistência de unidades distritais 
de saúde, sugere a mudança da destinação de 
alguns lotes destinados a equipamentos de edu-
cação tanto nas superquadras (SQSW) como nas 
quadras residenciais (QRSW) para implantação 
de postos e centros de saúde, necessidade essa 
que se evidencia “ainda mais por existirem traba-
lhadores que moram no local de trabalho, como a 
exemplo das empregadas domésticas e babás”6

Finalizando, a rede de equipamentos de saú-
de do Distrito Federal acaba absorvendo as de-
mandas do Entorno, sendo digno de nota que, das 
internações em hospitais públicos do DF, 20,87% 
correspondem a pacientes não residentes no DF 
e, destes, 86% são residentes no Entorno7.

1. IDE = (Qequip / POPgrupo) x e, sendo Qequip = quantidade 
de equipamentos por tema e UPT e POPgrupo = quantidade 
de habitantes por grupo de RÃS; e = constante numérica = 
10.000; e a população considerada para o agregado de qua-
tro RA = 300.094 habitantes

2. Os demais agrupamentos são: Grupo 2: Lago Sul, Lago Nor-
te, Park Way e Varjão; Grupo 3: Núcleo Bandeirante, Guará, 
Riacho Fundo I, SCIA e SIA; Grupo 4: Taguatinga, Ceilândia, 
Samambaia e Águas Claras; Grupo 5: Brazlândia, Sobradi-
nho, Sobradinho II e Planaltina; Grupo 6: Paranoá, São Sebas-
tião, Jardim Botânico e Itapoá; Grupo 7: Gama, Santa Maria, 
Recanto das Emas e Riacho Fundo II.

3. Dados da Secretaria de Estado de Saúde, referentes a 2007, 
in CODEPLAN, 2008; exceto dados relativos a hospitais parti-
culares, referentes a 2004, in CODEPLAN, 2007.

4. Não foram obtidos dados oficiais mais recentes sobre as uni-
dades de saúde particulares, razão pela qual esta tabela foi 
mantida, complementando-se as informações sobre a RA XXII 
em texto à parte

5. Diretoria de Obras RA XXII – DIROB (s/d). Equipamentos Co-
munitários e Urbanos. Administração Regional do Sudoeste 
Octogonal.

6. Idem.
7. Calculado a partir de dados da SUPRAC – Relatórios Estatís-

ticos Mensais das DRS, referentes a janeiro de 2009, disponí-
veis em www.saude.df.gov.br, acesso em 06MAR2010.
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10.2.   Educação

”A educação é um dos setores que mais des-
loca a população em busca de um serviço de 
melhor qualidade, o que reforça, no Distrito 
Federal, o grande fluxo de veículos para a área 
central do Plano Piloto” (SEDUMA, 2007).

Conforme SEDUMA (2007), o ensino no Distri-
to Federal estrutura-se da seguinte maneira:

•	 Educação Infantil

•	 Ensino Fundamental 

•	 Ensino Médio

•	 Educação Profissional

•	 Educação Especial

•	 Educação de Jovens e Adultos

•	 Educação Superior

•	 Assistência ao Educando

•	 Valorização do Profissional da Educação

A tabela a seguir apresenta os dados da Se-
cretaria de Estado de Educação, compilados no 
Anuário Estatístico do Distrito Federal, com a dis-
tribuição de unidades escolares por região admi-
nistrativa, para o ano de 2007, verificando-se que 
todas as unidades das regiões administrativas de 
interesse do Plano de Preservação estão em área 
urbana.

Já o Censo de Educação Básica 2009 na 
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal abran-
ge “os dados da Educação Infantil, Ensino Fun-
damental, Ensino Médio, Educação de Jovens e 
Adultos, Educação Profissional e Educação Es-
pecial” (SEDF, 2009). A partir dele, obtêm-se os 
seguintes dados referentes à distribuição das uni-

dades escolares, com maior detalhamento, ainda 
que só das públicas e  particulares conveniadas, 
nas regiões administrativas de interesse do Plano 
(ver tabela 10.4).

Contrastados os dados de 2007 (CODEPLAN, 
2008) e 2009 (SEDF, 2009), das quatro regiões ad-
ministrativas, confirma-se que Brasília segue con-
centrando o maior número de unidades escolares 
da Rede Pública Estadual, com pequenas varia-
ções de distribuição destas no período compre-
endido.

Sobre as localizações associadas às modali-
dades por regiões administrativas, o Censo Esco-
lar (SEDF, 2009), reforça o papel de destaque da 
RA I em termos de oferecimento de modalidades 
frente às outras três regiões. E, embora o Censo 
Escolar não apresente dados individualizados re-
lativos às unidades escolares da Rede Particular 
Conveniada e sua localização por regiões admi-
nistrativas, sua presença é marcante na RA I, com 
valores nulos em termos de oferecimento de diver-
sas modalidades nas demais regiões administra-
tivas, havendo mesmo decréscimo na oferta, uma 
vez que, em 2007, a RA XIX apresentava uma es-
cola particular conveniada urbana, que deixou de 
constar nos dados de 2009.

Ainda, em termos de modalidades, quando 
confrontadas pelo grau de escolaridade da po-
pulação residente nas quatro regiões administra-
tivas, a RA I apresenta maior número de ofertas 
para Educação de Jovens e Adultos (SEDF, 2009), 
tendo o segundo menor índice de analfabetos das 
quatro RA (0,5%), ficando o menor índice para o 
Sudoeste/Octogonal (0,2%) e o maior para a Can-
dangolândia, com 4,1% (PDAD, 2004). Já para a 

Educação Infantil, a Candangolândia apresenta, 
assim como o Sudoeste/Octogonal, o menor nú-
mero de unidades escolares (uma para cada RA), 
face a 6,4% e 5,6%, respectivamente, de crianças 
menores de 7 anos fora da escola para suas po-
pulações. E, referente à Educação Profissional, 
com exceção da RA I, as demais RA não apresen-
tam oferta desta modalidade, devendo-se lembrar 
que Cruzeiro e, especialmente, Candangolândia, 
têm rendas domiciliar e per capita mensais signi-
ficativamente menores que Brasília (PDAD, 2004).

É relevante comparar os dados relativos à 
oferta de unidades de ensino à distribuição de ma-
trículas na Rede Pública Estadual (ver tabela 10.5).

Chama atenção a concentração absoluta na 
RA I de 100% das matriculas da Educação Pro-
fissional da Rede Pública do Distrito Federal. De 
modo geral, quanto à distribuição do número de 
matrículas (dados da SEDF, 2009), esta reflete a 
distribuição das unidades escolares e modalida-
des por região administrativa. No entanto, em ter-
mos de percentual de estudantes na população 
residente por região administrativa (PDAD 2004), 
os dados revelam certa homogeneidade, ficando 
os percentuais acima de 30% para Brasília, Cru-
zeiro e Sudoeste/Octogonal, tendo apenas Can-
dangolândia percentual levemente inferior, com 
29,6%. 

Relativamente ao Distrito Federal, de acordo 
com SEDF (2009), “pode-se concluir que os da-
dos consolidados pelo Censo da Educação Bá-
sica 2009 demonstram que a matrícula apresenta 
uma variação percentual aproximadamente nula 
quando comparada ao ano anterior, o que pode 
sugerir a configuração da tendência de estabilida-



CAPÍTULO 10   -   ASPECTOS SOCIAIS: EQUIPAMENTOS E SERVIÇOSDIAGNÓSTICO   -   RELATÓRIO CONSOLIDADO   -   VOLUME II

291

Unidade territorial
Rede

pública

Rede 
particular 
convenia-

da

Rede par-
ticular não 
convenia-

da

Rede
 federal

Escola 
vincula-

da à SES

Escola 
não vin-

culada à 
SES Total

RA I - Brasília 88 9 86 2 1 1 187

RA XI - Cruzeiro 8 - 10 - - - 18

RA XIX - Candangolândia 4 1 2 - - - 7

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 1 - 4 - - - 5

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 101 10 102 - 1 1 217
Fonte: CODEPLAN 2008

Tabela 10.3. Número de unidades escolares por 
categoria, em regiões administrativas selecionadas, 
2007

Unidade territorial

Educação infantil Ensino fundamental Ensino médio

pública
conve-

niada pública
conve-

niada pública
conve-

niada

RA I - Brasília 23 7 55 - 6 -

RA XI - Cruzeiro 3 - 6 - 2 -

RA XIX - Candangolândia 1 - 3 - 1 -

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 1 - 1 - - -

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 28 7 65 - 9 -

Unidade territorial

Educação profissional
Educação jovens e 

adultos Educação especial

pública
conve-

niada pública
conve-

niada pública
conve-

niada

RA I - Brasília 1 3 7 - 14 1

RA XI - Cruzeiro - - 2 - 1 -

RA XIX - Candangolândia - - 1 - 1 -

RA XXII - Sudoeste/Octogonal - - - - 1 -

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 1 3 10 - 17 1
Fonte: SEDF 2009

Tabela 10.4. Número de unidades de ensino por 
categoria, em regiões administrativas selecionadas, 
2009 8 

de de matrícula na Educação Básica do Distrito 
Federal”. Por ora, se há uma tendência de estabi-
lidade de matrículas, no que tange à distribuição 
de equipamentos de ensino público, SEDUMA 
(2007) apontava para o Distrito Federal “a neces-
sidade de implantação de novos equipamentos 
nas localidades com baixo valor de IDE de forma 

a equilibrar a distribuição no território [...] apesar 
do atendimento em termos relativos estar de acor-
do com o disposto nas diretrizes da Secretaria de 
Educação”.

Conforme SEDUMA (2007), “a Secretaria de 
Estado de Educação aponta o problema da dis-
persão da residência no território como principal 
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Fonte: SEDF 2009

Tabela 10.5. Número de matrículas na Rede Pública 
Estadual, em regiões administrativas selecionadas, 
20099  Unidade territorial

Educação 
infantil

Ensino
fundamental

Ensino 
médio

Educação 
profissio-

nal

Educação 
jovens e 
adultos

Educação 
especial

RA I - Brasília 2.208 17.804 6.892 321 4.138 580

RA XI - Cruzeiro 459 3.247 1.161 - 964 1

RA XIX - Candangolândia 363 1.840 528 - 520 8

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 88 437 - - - 5

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 3.118 23.328 8.581 321 5.622 594

dificuldade para atingir sua política setorial, uma 
vez que tal forma de ocupação urbana implica em 
uma maior demanda por [maior número de] es-
tabelecimentos de ensino. A localização destes 
estabelecimentos é definida, no âmbito da Secre-
taria, com base na relação entre as faixas etárias 
dos alunos e o raio de abrangência definido pela 
legislação”.

Em SEDUMA (2007), no grupo de regiões ad-
ministrativas formado por Brasília, Cruzeiro, Can-
dangolândia e Sudoeste/Octogonal, observam-
-se as maiores concentrações do Distrito Federal 
referentes a equipamentos de educação como 
cursinhos, faculdades/universidades e instituições 
de ensino particular, com percentuais de 50%, 
52,11% e 37,31% respectivamente, sendo que 
este grupo é ultrapassado somente pela concen-
tração de instituições de ensino público no grupo 
que inclui Águas Claras e Taguatinga, onde estão 
localizados 32% desses equipamentos no Distrito 
Federal. Naquele estudo, cursinhos, faculdades, 
universidades e escolas particulares de ensino 
fundamental e/ou médio foram eleitos como foco 
para uma revisão do PDOT, pois caracterizam-se 
por sua “abrangência regional e/ou pelo nível de 
concentração em que estão implantados ou ainda, 
pela ordem de fluxo de usuários que atendem”.

Ainda, conforme SEDUMA (2007), há alta 
concentração destes equipamentos no Plano Pi-

loto, particularmente, cursinhos, universidades 
e faculdades na área central, estas últimas “em 
áreas anteriormente destinadas a outros tipos de 
unidades de ensino, gerando grande volume de 
tráfego e reduzidas áreas para estacionamento, o 
que implica em conflitos viários nas horas de pico, 
além da concorrência de espaço com o pedestre”. 
A concentração destes equipamentos no Plano Pi-
loto é seguida no Distrito Federal pelo grupo de 
RA que inclui Águas Claras e Taguatinga (Grupo 
4). Já a maior concentração de escolas particula-
res nas quatro regiões administrativas agrupadas 
(37,31%), seguidas também do Grupo 4, pode es-
tar associada à concentração de renda e insatis-
fação com o ensino público, conforme o mesmo 
documento.

Também deve ser dado destaque à demanda 
proveniente das regiões administrativas que são 
quase que exclusivamente residenciais e envol-
tórias às RA de abrangência do Plano, tais como 
Lago Sul, Lago Norte e Park Way, nas quais o IDE 
de equipamentos de educação apresenta-se bai-
xo, resultando, portanto em “grande pressão so-
bre os equipamentos” daquelas (SEDUMA, 2007). 

A distribuição de bibliotecas será tratada nes-
ta seção, uma vez que tem grande relevância a 
participação das bibliotecas escolares no quanti-
tativo total deste tipo de equipamento. Assim, os 
dados da Secretaria de Estado de Educação, refe-
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•	 No Cruzeiro, há quinze lotes não ocupa-
dos, com a seguinte especificação: dois lotes 
para creches, sete lotes para jardins de infância 
e cinco lotes para escolas-classe; há, ainda, um 
lote destinado a equipamento de educação sem 
uso especificado. Não foram apresentadas infor-
mações relativas a demandas por equipamentos 
de educação nesta RA.

•	 Nas informações fornecidas pela Admi-
nistração Regional da Candangolândia não há 

rentes a 2007 (CODEPLAN, 2008), mostram que a 
grande maioria das bibliotecas escolares da rede 
pública estava concentrada na RA I (98 bibliote-
cas); a RA XI tinha nove bibliotecas e a RA XIX, 
quatro. Não havia nenhuma biblioteca escolar da 
rede pública na RA XXII, mas, por meio de pes-
quisa direta, verificou-se que a Escola Classe 08 
(Octogonal) e três das quatro unidades escolares 
da rede particular não conveniada contam com 
bibliotecas. Esta distribuição é compatível com a 
distribuição de equipamentos da rede pública de 
ensino do Distrito Federal. Já das bibliotecas pú-
blicas administradas pelo Governo do Distrito Fe-
deral, em número total de 22, há duas unidades 
na RA I (Biblioteca Pública de Brasília e Biblioteca 
de Artes de Brasília), uma unidade na RA XI e uma 
na RA XIX; na RA XXII não há este equipamento10. 
Por fim, a RA I conta ainda com bibliotecas espe-
cializadas e administradas por instituições como 
a Universidade de Brasília, Senado e Câmara dos 
Deputados, além da Biblioteca Nacional Leonel 
Brizola e da Biblioteca Demonstrativa de Brasília.

Por fim, cabe apresentar informações obtidas 
junto às Administrações Regionais do Cruzeiro, da 
Candangolândia e do Sudoeste/Octogonal11, as 
quais contribuem para melhor caracterizar a situa-
ção de implantação de equipamentos públicos de 
educação e eventuais demandas neste sentido:

menção a lotes destinados a jardins de infância 
e escolas-classe que não estejam ocupados. Por 
outro lado, há demanda por ampliação da creche 
(para 500 vagas) e da biblioteca pública existente. 

•	 O Sudoeste/Octogonal, com exceção da 
Escola-Classe 08, tem todos os demais 31 lotes 
destinados a equipamentos de educação vagos 
ou utilizados para outros fins, com a seguinte es-
pecificação12:  estão vagos 21 lotes, dos quais 
doze destinados a jardins de infância e cinco a 
escolas-classe; dos dez lotes ocupados, a maio-
ria (sete) é utilizada como parque infantil, praça, 
quadra poliesportiva e “paisagismo”, havendo ain-
da ocorrência de ocupação por estacionamento e 
por estação rádio base (ERB). A Administração 
Regional informou que não existem estudos de 
demanda.

8. Observações: excluídos o CEFARE (Centro de Educação 
Física e Desporto de Alto Rendimento Escolar), as escolas 
parques e os centros interescolares de línguas por oferece-
rem ensino diferenciado; uma mesma instituição educacional 
pode oferecer mais de uma etapa/modalidade da educação; 
incluído, na rede pública estadual (educação profissional), o 
CEP Escola de Música de Brasília (vinc. à SGPIE) na RA I.

9. Observações:os dados da Educação Profissional referem-se 
ao CEP Escola de Música de Brasília (vinculado à SGPIE); 
os dados da Educação de Jovens e Adultos referem-se ao 
1º semestre; os dados da Educação Especial correspondem 
às Classes Especiais e às Instituições Educacionais Exclusi-
vamente Especializadas; incluídos os alunos das Classes de 
Aceleração da Aprendizagem no Ensino Fundamental.10. Da-
dos da Secretaria de Estado de Cultura referentes a 2007, in 
CODEPLAN, 2008.

11. Informações coletadas junto às Administrações Regionais 
em junho de 2010

12 Conforme Diretoria de Obras RA XXII – DIROB (2010). Admi-
nistração Regional do Sudoeste/Octogonal
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e comunitários); programas de incentivo ao prota-
gonismo juvenil e de fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários; centros de informação 
e de educação para o trabalho (voltados para jo-
vens e adultos); e benefícios eventuais de Assis-
tência Social (auxílio-natalidade e serviço funerário 
gratuito)16. Até maio de 2010 , contabilizavam-se 
18 COSE no Distrito Federal17 e, das regiões de 
interesse do Plano, Brasília possuía um, o COSE 
Vila Planalto, no Acampamento Pacheco Fernan-
des, Rua dos Engenheiros, Cs. 05, considerado 
de pequeno porte e com abrangência referente à 
Vila Planalto, Varjão, Lago Sul, Lago Norte, Sudo-
este/Octogonal, SIG, invasões do Setor de Clubes 
[sic], Vila Telebrasília, Cruzeiro, Núcleo Rural do 
Córrego do Palha e Torto, conforme Diagnóstico 
Social do DF (SEDEST, s/d).

•	 UAC – Unidades de Alta Complexidade. 
Nestas são oferecidos serviços de proteção es-
pecial de alta complexidade. Garantem proteção 
integral – moradia, alimentação, higienização e 
trabalho protegido - para famílias e indivíduos que 
se encontram sem referência ou em situação de 
ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo 
familiar ou comunitário. Destinam-se, principal-
mente, às situações nas quais houve rompimen-
to de vínculos familiares. Compreendem: Atendi-
mento Integral Institucional, Casa Lar, República, 
Casa de Passagem e Albergue18. Até maio de 
2010, contabilizavam-se 9 UAC no Distrito Fede-
ral19, destas, duas em Brasília: a Casa de Passa-
gem Adulto – Casa de Migrante, na Av. L2 Sul - Qd. 
614/615 - Bl. G - Lt. 104 e a Casa de Passagem 
Adolescente - Giração, no SGO, quadra 06, Bloco 
G..

10.3.   Assistência e Promoção Social

10.3.1 Política de Assistência Social

Conforme SEDEST (s/d), “para a execução 
das ações da Política de Assistência Social do 
Distrito Federal o SUAS [Sistema Único de As-
sistência Social] conta, no âmbito do DF, com 
equipamentos públicos, integrantes da estrutura 
organizacional da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Transferência de Renda do Distrito Fede-
ral”. Os equipamentos estão descritos a seguir, 
juntamente com sua localização13:

•	 CRAS – Centro de Referência da Assistên-
cia Social: “é a unidade pública da assistência so-
cial, de base municipal, localizada em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade e risco social, 
destinada à prestação de serviços e programas 
socioassistenciais da proteção social básica às 
famílias, e à articulação destes serviços no seu 
território de abrangência, de modo a potencializar 
a proteção social e atuando na perspectiva da in-
tersetorialidade” (MDS, 2008). No Distrito Federal 
é a “unidade executora das ações da proteção 
social básica (vigilância social, acompanhamen-
to familiar, proteção proativa, encaminhamentos 
ao cadastro único e BPC, proteção e divulgação 
de informações e apoio na avaliação de revisão 
dos benefícios” (SEDEST, s/d). Até maio de 2010, 
contabilizavam-se 22 CRAS no Distrito Federal14. 
Das regiões administrativas de interesse do Pla-
no, apenas a Candangolândia contava com um 
CRAS, na QR 02, AE s/nº, considerado de peque-
no porte e com área de abrangência referente à 
própria Candangolândia no Diagnóstico Social do 
DF, o qual indicava mais um CRAS na RA I, não 
mais constante na lista atualmente disponível no 
site da SEDEST. 

•	 CREAS – Centros de Referência Especiali-
zados de Assistência Social: “é a unidade pública 
de atendimento especializado da assistência so-
cial, de abrangência social municipal ou regional, 
da proteção social especial do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). Nesses espaços, são 
ofertados serviços de proteção a indivíduos e fa-
mílias vítimas de violência, maus-tratos e outras 
formas de violação de direitos” (MDS, 2008). Os 
CREAS compreendem: serviço de orientação e 
apoio sociofamiliar, plantão social, abordagem de 
rua, cuidado no domicílio e serviço de habilitação 
e reabilitação na comunidade das pessoas com 
deficiência. Até maio de 2010 contabilizavam-se 7 
CREAS no Distrito Federal15 e, das regiões admi-
nistrativas de interesse do Plano, a RA I possuía 
um, localizado na Av. L2 Sul - Qd. 614/615 - Lote 
104, abrangendo Brasília, Cruzeiro, Lago Sul, Lago 
Norte, Sudoeste/Octogonal, Candangolândia, Nú-
cleo Bandeirante, Park Way, Guará, Varjão, Jardim 
Botânico, São Sebastião e SAI.

•	 COSE – Centros de Orientação Socioedu-
cativa, nestes “são executados os serviços Socio-
educativos e de Convivência da Proteção Social 
Básica” (SEDEST, s/d). Executados de forma dire-
ta, compreendem: Programa de Atenção Integral 
às Famílias – PAIF; programa de geração de traba-
lho e renda e projetos de enfrentamento à pobreza; 
centros de convivência para idosos, serviços para 
crianças de 0 a 6 anos (que visem o fortalecimento 
dos vínculos familiares, o direito de brincar, ações 
de socialização e de sensibilização para a defesa 
dos direitos das crianças); serviços socioeducati-
vos (para crianças, adolescentes e jovens na faixa 
etária de 6 a 24 anos, visando sua proteção, socia-
lização e o fortalecimento dos vínculos familiares 
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10.3.2 Programa de Segurança Alimentar 
e Nutricional

•	 Os programas de segurança alimentar e 
nutricional contam com os seguintes equipamen-
tos (conforme SEDEST, s/d):

•	 Restaurantes comunitários: são nove no 
Distrito Federal; há mais dois em construção e um 
em fase de licitação. As quatro regiões administra-
tivas - Brasília, Cruzeiro, Candangolândia e Sudo-
este/Octogonal - não são contempladas.

•	 Pontos de distribuição de pão, leite e ces-
ta básica: em todo o Distrito Federal existem 149 
pontos de distribuição. As RA Brasília e Cruzeiro 
estão atendidas pela gerência no SIA, e Candan-
golândia, pela gerência no Riacho Fundo I.

10.3.3 Equipamentos vinculados ao Aten-
dimento ao Trabalhador

De acordo com o Diagnóstico Social do Dis-
trito Federal, da “estrutura da rede de atendimento 
aos trabalhadores do Distrito Federal, sob respon-
sabilidade da Secretaria de Estado de Trabalho”, 
há no DF dezesseis Agências do Trabalhador, uma 
Agência do Trabalhador Autônomo e um Centro 
de Comercialização do Artesanato. A RA I conta 
com uma Agência do Trabalhador, e lá estão loca-
lizados também a Agência do Trabalhador Autôno-
mo e o Centro de Comercialização do Artesanato, 
enquanto que a Candangolândia conta com uma 
Agência do Trabalhador20.

13. Os serviços oferecidos nesses equipamentos referem-
-se aos níveis de proteção social, hierarquizada em básica 
e especial pelo SUAS. São, conforme SEDEST (www.sedest.
df.gov.br, acesso  em março de 2010):

- Serviços de Proteção Social Básica: executados de forma di-
reta nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), 
nos Centros de Orientação Socioeducativa (COSE) e em ou-
tras unidades básicas e públicas de assistência social, bem 
como de forma indireta nas entidades e organizações de as-
sistência social da área de abrangência dos CRAS.

- Serviços de Proteção Social Especial (Média Complexidade): 
executados pelos Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social (CREAS). São considerados serviços de 
média complexidade aqueles que oferecem atendimentos às 
famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos 
vínculos familiares e comunitários não foram rompidos.

- Serviços de Proteção Social Especial (Alta Complexidade): ofe-
recidos em Unidades de Alta Complexidade (UAC).

. 
14. SESDEST (www.sedest.df.gov.br, acesso em junho de 2010)
15. Idem
16. SEDEST (www.sedest.df.gov.br, acesso  em março de 2010)
17. SEDEST (www.sedest.df.gov.br, acesso em junho de 2010)
18. SEDEST (www.sedest.df.gov.br, acesso em março de 2010)
19. SEDEST (www.sedest.df.gov.br, acesso em junho de 2010)
20. Conforme site da SEDEST, os endereços das Agências do 

Trabalhador, em Brasília e na Candangolândia,são, respecti-
vamente, SCS - Galeria dos Estados - Plataforma Superior do 
Metrô (Térreo da Galeria dos Estados) e Administração Regio-
nal da Candangolândia, Rua dos Transportes - Área Especial 
01. A Agência do Trabalhador Autônomo funciona no SCS 
- Galeria dos Estados - Plataforma Superior do Metrô - Sala 
04 (Térreo da Galeria dos Estados) e a Casa do Artesão do 
Distrito Federal, no CONIC – Setor de Diversões Sul – Térreo.
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10.4.   Segurança

A distribuição dos equipamentos de segu-
rança pública está apresentada a seguir. Confor-
me o Documento Técnico do PDOT (SEDUMA, 
2007) a demanda pelos serviços de segurança e 
defesa públicas já era crescente no Distrito Fede-
ral. Referindo-se às delegacias de Polícia Militar 
e Civil e às unidades do Corpo de Bombeiros e 
seu quantitativo comparado às populações das 
regiões administrativas agrupadas, constatou-se 
que a distribuição das delegacias era diretamente 
proporcional ao contingente populacional de cada 
grupo de regiões administrativas analisadas, en-
quanto que a distribuição das unidades do Corpo 
de Bombeiros apresentava distorções, tendo um 
percentual baixo quando comparada à população 
do grupo composto pelas regiões de Taguatinga, 
Ceilândia, Samambaia e Águas Claras e uma con-
centração maior no grupo composto pelas regiões 
administrativas de interesse do Plano de Preserva-
ção, Brasília, Cruzeiro, Candangolândia e Sudoes-
te/Octogonal.

O mesmo estudo também apontou demandas 
de unidades do Corpo de Bombeiros em diversas 
regiões administrativas, segundo a Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SS-

Delegacias Postos policiais

Unidade territorial

Policiais / 
Circunscri-

cionais
Especiali-

zadas Civil Militar

Militar
especial-

zado Total

RA I - Brasília 2 15 2 86 51 156

RA XI - Cruzeiro 1 - - 3 1 5

RA XIX - Candangolândia - - 1 2 - 3

RA XXII - Sudoeste/Octogonal - - - 3 2 5

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 3 15 3 94 54 169

Fontes: CODEPLAN (2008),: dsdos da RA-I 
referentes a 2007, fornecidos pela SSPDS; e 
Administrações Regionais: daods da RA-XI, RA-XIX 
e RA-XXII, referentes a 2010.

Tabela 10.6. Número de equipamentos de segurança 
pública, em regiões administrativas selecionadas.

PDS). Para as quatro regiões administrativas de in-
teresse extrai-se do Documento Técnico do PDOT 
a necessidade de disponibilização de terrenos de 
1.000m2 na RA I, com demanda de dois terrenos, 
“um na porção mediana da Asa Sul e outro em lo-
calização correspondente na Asa Norte” e “um ter-
reno próximo à Quadra 101”, na RA XXII. Confor-
me dados fornecidos pela Administração Regional 
do Sudoeste/Octogonal, “há oferta de área (lote) 
para unidade de Corpo de Bombeiros (próximo a 
QRSW 8)” com área de 12.103,20 m2.21 Já as regi-
ões administrativas do Cruzeiro e Candangolândia 
são atendidas, cada uma, por uma unidade22. 

Dentre as quatro regiões administrativas, a 
RA I contava em 2007 com 156 equipamentos de 
segurança pública, destacando-se a totalidade 
das delegacias especializadas, que atendem todo 
o Distrito Federal.Conforme informado em junho 
de 2010 pelas Administrações Regionais das RA 
XI, XIX e XXII, o Cruzeiro possui três postos poli-
ciais, uma delegacia (3ª. Delegacia de Polícia) e 
uma Companhia de Polícia Militar Independente – 
CPMind, contabilizada na tabela acima como pos-
to policial militar especializado. A Candangolândia 
conta com dois postos da Polícia Militar e um da 
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21. Diretoria de Obras RA XXII – DIROB (s/d). Equipamentos Co-
munitários e Urbanos. Administração Regional do Sudoeste/
Octogonal.

22. Dados fornecidos pelas  Administrações Regionais do Cru-
zeiro e Candangolândia em junho de 2010.

23. “O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(PRONASCI) começa a ser implantado nesta terça-feira, 28 de 
agosto de 2007 no Distrito Federal” (notícia no Portal Segu-
rança com Cidadania, www.segurancacidada.org.br, acesso 
em 04MAR2010).

24. Os endereços e quantidades dos PCS nas quatro RA estão 
apresentados a seguir, em ordem cronológica de inauguração 
em cada RA (conforme Secretaria de Estado de Governo, Ge-
rência de Projetos, Postos Comunitários de Segurança, 2009, 
complementado pornotícia publicada em www.correiobrazi-
liense.com.br, 11 de junho de 2010, acesso em 14 de junho 
de 2010): RA I: EQS 216/416; W1 Norte, EQN 112/312; W4 
Sul, Q. 713; W4 Norte, Q. 709/909; W1 Norte, EQN 104/304 – 
(ECS2); EQS 104/304 – (ECS 2); Rua 8, entrada principal da 
Vila Telebrasília; EQS 703/704; SQS 308; SQN 415; e Parque 
da Cidade, ao lado do Parque Ana Lídia. RA XI: SHCES 609, 
Lt. O3; SER/S Quadra 10; e Quadra 12, em frente ao conjunto 
“V” (ECS2); RA XIX: Entrada Sul; e RA XXII: EQ 4/5 – Área 
Verde; CLSW 105 (ECS 2); e QRSW 302 (ECS 2).

25. Conforme site PMDF, acesso em 04MAR2010.
26. Secretaria de Estado de Segurança Pública, acesso ao site 

em 04MAR2010.

Polícia Civil; tem prevista, mas não implantada, a 
7ª. Delegacia de Polícia. Já o Sudoeste/Octogo-
nal possui três postos policiais e uma Companhia 
de Polícia Militar Independente – CPMind, além 
de contar com o BPTran – Batalhão de Polícia 
de Trânsito; os dois últimos foram contabilizados 
como postos policiais militares especializados. 
Nesta Região, há oferta de lote para Quartel da 
Polícia Militar (EQRSW 2/3 Lotes 3 e 4) e área des-
tinada à delegacia na Octogonal, no entanto [...] 
desocupada (AOS – EA 2/8 Projeção 11).

Em agosto de 2007, começou a ser implan-
tado o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania (PRONASCI) no Distrito Federal23. 
Dados obtidos da Polícia Militar do Distrito Fede-
ral (Secretaria de Estado de Governo, 2009) dão 
conta da inauguração de Postos Comunitários 
de Segurança (PCS) a partir de 2008, tendo sido 
inaugurados no Distrito Federal, de abril de 2008 a 
agosto de 2009, 102 PCS. Em Brasília, de julho de 
2008 a agosto de 2009, inauguraram-se onze pos-
tos; no Sudoeste/Octogonal registraram-se três 
inaugurações, de setembro de 2008 a agosto de 
2009; e, na Candangolândia, houve a inauguração 
de um PCS em agosto de 2008. Já os dados re-
ferentes a junho de 2010  contabilizam no Distrito 
Federal 110 PCS, permanecendo os mesmos nú-
meros de postos para as Regiões Administrativas 
I, XIX e XXII. O Cruzeiro, no entanto, conta  atual-
mente com três postos, frente a dois inaugurados 
em setembro de 200824.

Ainda, sobre a localização dos PCS, a Polícia 
Militar do Distrito Federal informa que “a definição 
dos locais de instalação dos postos foi e está sen-
do discutida com as lideranças comunitárias de 
cada cidade [região administrativa], no intuito de 
atingir, com margem mínima de erro, as necessi-
dades específicas de cada comunidade”25.

Cabe citar, também, entre os programas co-
munitários, os Conselhos Comunitários de Segu-
rança, dentre eles os CONSEGs/RA (Conselhos 
Comunitários de Segurança das Regiões Adminis-
trativas), os quais abrangem todas as RA do DF, 
e são integrados pelos Membros Governamentais 
Efetivos - “autoridades locais representantes da 
Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros 
Militar, Departamento de Trânsito, Administração 
Regional” - e Membros Colaboradores, “estes 
representantes de entidades comunitárias legal-
mente constituídas”26.

Sobre informações que caracterizam violência 
e criminalidade no Distrito Federal, obtém-se in-
formações no Diagnóstico Social do DF (SEDEST, 
s/d) a partir do Relatório da Polícia Civil de 2007. 
Das regiões administrativas de interesse, são ci-
tadas Brasília e Cruzeiro. Relativamente a Brasí-
lia, as informações são agrupadas em Asa Norte 
e Asa Sul – a Asa Norte “apresenta os principais 
pontos de incidência criminal: Rodoviária do Plano 
Piloto, Setor de Diversões Norte, Setor Hoteleiro 
Norte, Vila Planalto, Esplanada dos Ministérios e 
Torre de TV, com ênfase para o delito de roubo a 
transeunte”; na Asa Sul, “os principais pontos de 
incidência criminal são: Parque da Cidade, Setor 
de Clubes Esportivos Sul Trecho 02, Setor de Di-
versões Sul, Superquadra 416, Setor Comercial 
Sul Quadra 07, Setor Hoteleiro Sul, Setor Comer-
cial Residencial Sul 504 e Setor Bancário Sul, com 
ênfase para o delito de roubo a transeunte”. E, no 
Cruzeiro, “dentre os locais em que houve variação 
mais expressiva, são citados na análise a CLSW 
[sic] 504, onde os crimes variaram de 2 ocorrên-
cias em 2005 para 6 incidências em 2006; no Cru-
zeiro Center, [onde] passaram de 6 ocorrências 
em 2005 para 11 ocorrências em 2006, com maior 
incidência de crimes e roubo a transeunte, roubo 
de veículos e roubos diversos”.
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10.5.   Abastecimento

No Documento Técnico do PDOT (SEDUMA, 
2007) foram definidos como equipamentos de 
abastecimento os hipermercados, shopping cen-
ters e feiras permanentes, pelo raio de abrangên-
cia e o potencial de pólo gerador de tráfego que 
apresentam. Em comum, apesar das diferenças 
conceituais, apresentam critérios para a escolha 
da localização, proximidade de fixação entre si e 
associação em empreendimentos, provocando 
disparidades em termos de concentração e vazios 
na sua distribuição. A distribuição dos equipamen-
tos de abastecimento está apresentada a seguir.

Das regiões administrativas agrupadas, o 
Grupo 1, formado pelas quatro RA de interesse, 
apresenta um percentual baixo de hipermercados, 
embora seja bem atendido por supermercados de 
escala local e apoiado por rede de escala regional 
nas vizinhas regiões administrativas SIA e SCIA. Já 
o mesmo grupo apresenta a maior concentração 
de shopping centers, e, conjuntamente com os 
grupos 3 (que inclui o Guará) e 4 (que inclui Águas 
Claras e Taguatinga), responde pela concentração 
de todas as feiras permanentes do Distrito Fede-
ral. No Grupo 1, há feiras permanentes no Cruzeiro 
(SHCES quadra 609, Área Especial 03).

equipamentos

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Pop (hab):
300.094

Pop (hab):
81.309

Pop (hab):
201.926

Pop (hab):
931.400

Pop (hab):
453.409

Pop (hab):
170.586

Pop (hab):
411.506

Hipermercado 13,33% 20,00% 26,67% 26,67% 13,33% 0,00% 0,00%

Shopping Center. 47,37% 5,26% 21,05% 15,79% 5,26% 0,00% 5,26%

Feira 28,57% 0,00% 28,57% 42,86% 0,00% 0,00% 0,00%
Fonte: SEDUMA, 2007

Tabela 10.7. Frequências relativas de equipamentos 
de abastecimento, segundo grupos de regiões 
administrativas do DF
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10.6.   Serviços Funerários

O único cemitério existente no agregado das 
regiões administrativas de abrangência do Plano é 
o Cemitério Campo da Esperança (CES), localiza-
do na RA I, cuja área é de 140,18 ha. Juntamente 
com os demais cemitérios existentes no Distrito 
Federal – Brazlândia, Gama, Planaltina, Sobradi-
nho e Taguatinga –, sua administração é privada, 
objeto de concessão do Governo do Distrito Fede-
ral realizada há cerca de sete anos. 

Denúncias de irregularidades levaram à reali-
zação de CPI na Câmara Legislativa em 2008, re-
sultando em diversos projetos de lei distritais com 
o intuito de regulamentar as atividades funerárias. 
Mais recentemente, houve inspeção do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal e abertura de pro-
cesso administrativo do GDF para apurar falhas 
na conservação e administração dos cemitérios, 
sendo que também há uma demanda judicial mo-
vida pelo GDF para que a empresa concessio-
nária retire sua sede de um terreno em frente ao 
cemitério de Brasília27. E, em novembro de 2009, 
a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cida-
dania (SEJUS) criou comissão que deverá realizar 
levantamento de recursos necessários caso haja 
decisão pela encampação dos cemitérios pelo 
GDF28.

Conforme a empresa concessionária, o Cemi-
tério Campo da Esperança deverá ter capacidade 
para receber sepultamentos durante os próximos 
14 anos e, como alternativas para futuros sepulta-
mentos, seriam indicadas 14 novas áreas, defini-
das em estudos realizados pela SEDUMA29.

Relativamente a serviços funerários, o Gover-
no do Distrito Federal oferece benefício com gra-
tuidade a famílias ou indivíduos sem rendimentos 

ou com renda per capita de até 1 salário mínimo, 
residentes no Distrito Federal. Também fazem jus 
ao benefício indivíduos ou famílias residentes no 
Distrito Federal com renda superior a 1 salário mí-
nimo que eventualmente estejam em situação de 
vulnerabilidade e risco social30.

27. Conforme notícia publicada em www.correiobraziliense.com.
br, em 01NOV2009, acesso em 07MAR2010.

28. Notícia publicada em www.correiobraziliense.com.br, em 
04NOV2009, acesso em 07MAR2010.

29. Notícia publicada em www.jornaldebrasilia.com.br, em 
11FEV2010, acesso em 07MAR2010.

30. O Serviço Funerário Gratuito compreende: fornecimento de 
urnas mortuárias; transporte funerário; utilização de capelas 
situadas nos cemitérios; velório; sepultamento, no cemitério 
do DF mais próximo da residência dos familiares; isenção de 
taxas; colocação de placa de identificação de sepultura (con-
forme SEDEST).
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10.7.   Cultura, Esporte e Lazer

10.7.1 Equipamentos Culturais

No Documento Técnico do PDOT (SEDUMA, 
2007) as atividades de cultura, esporte e lazer e 
distribuição de seus equipamentos foram ana-
lisadas conjuntamente, e dentre as categorias 
de  equipamentos, estão os bens tombados, os 
centros culturais, os centros de esporte e lazer e 
museus. De maneira geral evidencia-se a concen-
tração de equipamentos no Plano Piloto, que con-
centra quase 70% dos existentes no Distrito Fe-
deral. A seguir está apresentada a distribuição de 
equipamentos culturais, conforme agrupamentos 
de regiões administrativas (ver tabela 10.8).

Dos bens tombados, conforme SEDUMA 
(2007), 47% concentravam-se no Plano Piloto e os 
demais distribuíam-se em outras sete regiões ad-
ministrativas; dos centros culturais, a região central 
do DF (Grupo 1) respondia por 84%; dos museus, 
74% estavam no mesmo grupo, que também tinha 
40% dos centros de esporte e lazer – percentual 
menos expressivo, mas ainda superior a todos os 
outros agrupamentos de regiões administrativas. 
O mesmo estudo atribui tal concentração das ca-
tegorias na região do Plano Piloto a fatores his-

tóricos, pois as regiões mais bem servidas foram 
as primeiras implantadas no Distrito Federal. Já as 
mais recentes, com poder econômico menor, de-
mandariam outras prioridades frente a atividades 
culturais. Soma-se, ainda, o vínculo da localização 
dos equipamentos à instituição criadora, particu-
larmente os centros culturais, fruto em grande par-
te da iniciativa pública federal.

Com o intuito de dar maior precisão à análise 
da localização de equipamentos culturais, foram 
pesquisadas informações da Secretaria de Estado 
de Cultura do Distrito Federal31, estando os resul-
tados apresentados a seguir.

equipamentos

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Pop (hab):
300.094

Pop (hab):
81.309

Pop (hab):
201.926

Pop (hab):
931.400

Pop (hab):
453.409

Pop (hab):
170.586

Pop (hab):
411.506

Bem tombado 47,62% 14,29% 9,52% 4,76% 19,05% 4,76% 0,00%

Centro Cultural 84,85% 0,00% 3,03% 9,09% 0,00% 0,00% 3,03%

Esporte/Lazer 40,63% 3,13% 18,75% 18,75% 9,38% 3,13% 6,25%

Museu 74,19% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 0,00% 0,00%

•	 Sobre os bens tombados, excluindo-se 
os bens móveis, tendo por base as listas de bens 
tombados e de bens registrados, encontram-se 32 
na RA I – incluem-se, aí, o próprio Conjunto Urba-
nístico do Plano Piloto e a Unidade de Vizinhança 
das SQS 107/307 e 108/308 – e a Igreja São José 
Operário na RA XIX. Já dos bens registrados de 
caráter imaterial, faz-se importante citar a Asso-
ciação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro - 
ARUC, a qual desempenha “o papel de espaço de 
interação social, de identidade e reconhecimento 

Fonte: SEDUMA, 2007

Tabela 10.8. Frequências relativas de equipamentos 
de cultura, segundo grupos de regiões 
administrativas do DF
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dos valores culturais da comunidade32 da RA XI. 

•	 Relativamente a museus, dos 55 listados, 
42 localizam-se em Brasília, um na Candangolân-
dia (Museu de Taxidermia do Jardim Zoológico) e 
os doze restantes em outras regiões administrati-
vas33. Para a RA XI, a população local sugere a ins-
talação de museu da memória do Cruzeiro, junto à 
ARUC, em área pública;34  

•	 Dos dezenove centros culturais listados no 
site da Secretaria de Cultura, entre públicos e pri-
vados, todos  encontram-se na RA I. De acordo 
com a Administração Regional da RA XIX (2010), a 
Candangolândia conta com um Centro de Cultura, 
junto ao Ginásio Poliesportivo (Espaço ELVA).

•	 Já dos equipamentos culturais que dis-
põem de salas, auditórios e teatros, há 32 lista-
dos; destes, 26 encontram-se em Brasília, um no 
Cruzeiro Velho (Teatro Rubem Valentim) e os cin-
co restantes em outras regiões administrativas35. 
Embora não listado, o Sudoeste/Octogonal conta 
com um teatro (Teatro Caleidoscópio).36

As listas de equipamentos culturais referidas 
acima devem ser complementadas pelos Pontos 
de Cultura, ação do Programa Mais Cultura, do 
Ministério da Cultura. Em maio de 2009, o MinC 
noticiava a previsão de assinatura no mês de ju-
nho de acordo de cooperação com o GDF “para 
implantação conjunta das ações do Programa 
Mais Cultura no Distrito Federal”, o qual viabiliza-
ria a manutenção dos 21 Pontos de Cultura do DF 
selecionados em 2008, e a modernização de oito 
bibliotecas públicas. Com a descentralização das 
ações do Programa, o GDF lançaria editais públi-
cos para selecionar dez Pontos de Leitura (iniciati-
vas de livro e leitura desenvolvidas pela sociedade, 
como Livrotecas), 20 Espaços de Brincar (iniciati-
vas culturais voltadas à infância e à adolescência) 

e 20 Cines Mais Cultura (apoio a cineclubistas que 
promovem exibição de filmes em áreas rurais e ur-
banas, geralmente sem salas de cinema).

Já em outubro de 200937, registrava-se a 
existência desses 21 Pontos de Cultura no Distri-
to Federal, sendo sete no Plano Piloto, quatro em 
Taguatinga, dois em Ceilândia e o restante nas de-
mais cidades-satélites. Na época, abria-se edital 
para mais 20 Pontos de Cultura no Distrito Federal.

Outro equipamento cultural, não incluído nas 
categorias acima, é o Pólo de Cinema e Vídeo 
Grande Otelo, em Sobradinho.

Quanto aos cinemas e salas de cinema nas 
quatro regiões administrativas em estudo, a RA I 
contribui com 28 salas38 distribuídas em shopping 
centers, conjuntos comerciais e centros culturais, 
como Centro Cultural Banco do Brasil, além do 
Cine Brasília e o Drive-in, no Autódromo Nelson 
Piquet. Também conta com cineclubes e mostras 
especiais em centros culturais e instituições, como 
o Cineclube IESB, Centro Cultural da Caixa e as 
programações do Sindicato dos Bancários e Ins-
tituto Cervantes, dentre outros.  Ainda, a RA XXII 
conta  com cinco salas de cinema, também, em 
shopping center. Já as RA XI e XIX não dispõem 
desse tipo de equipamento39, apontado como ne-
cessário, a ser previsto e implantado na Candan-
golândia, além de sala de teatro40.

10.7.2  Equipamentos de Esporte e Lazer

Brasília beneficiou-se em sua concepção ur-
banística, a partir de solução-tipo para as áreas 
residenciais: a superquadra e unidade de vizi-
nhança. Esta, composta por quatro superquadras, 
previa a implantação de equipamentos comunitá-
rios em seu interior, conferindo à RA I um núme-
ro significativo de espaços e equipamentos para 

esporte e lazer.

As demais Regiões Administrativas de inte-
resse contrastam com a RA I, de formas diversas, 
seja pelos quantitativos, seja pelas peculiaridades 
referentes à implantação destes equipamentos.

Conforme informações, mapas temáticos41   
e levantamento de Equipamentos Comunitários 
e Urbanos, efetuado pela Administração Regio-
nal do Sudoeste/Octogonal42, no que concerne a 
equipamentos de esporte e lazer, toda a RA XXII 
conta com oito quadras poliesportivas, construí-
das em área pública, e quatro quadras de areia. 
Sobre a localização das quadras e motivações da 
escassez destes equipamentos na Região, afirma-
-se: “a população das superquadras em geral tem 
receio de implantar equipamentos de esporte pró-
ximos às suas residências. Algo que deveria ser 
motivo de estudo, pesquisa e análise estatística 
para averiguar de fato seus motivos”43.  De qual-
quer forma, a maior parte das quadras construídas 
no Sudoeste o é por iniciativa da população das 
superquadras, geralmente sem orientação técni-
ca, em áreas verdes ou lotes, com usos previstos 
diversos, ou, ainda, no contorno das superqua-
dras. Situação similar ocorre com os parques in-
fantis. Em 2007, contabilizavam-se 109 nas super-
quadras do Sudoeste, instalados em área pública, 
“acompanhados de cercas vivas, mesas, bancos, 
pérgolas ou outros tipos de mobiliário”44. Em se 
tratando de quadras esportivas, há projeto de cin-
co na área do Bosque. Quanto a outros equipa-
mentos de esporte, conforme DIROB (s/d), a RA 
XXII “não possui área disponível, nem estrutura 
viária adequada, com exceção da implantação de 
ginásio que poderia ocupar alguma área pública, 
preferencialmente próxima a escolas”. 

Quanto a praças públicas, o Sudoeste Oc-
togonal possui seis praças “delimitadas” [sic] 
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acrescidas do Skatepark, das quais quatro estão 
implantadas: duas previstas nas quadras resi-
denciais (QRSW), todavia não implantadas; uma 
implantada no CCSW; uma implantada, das duas 
previstas no Setor de Oficinas e uma implantada 
no Setor de Áreas Octogonais, próxima à passare-
la. O Skatepark está parcialmente implantado. 

Dos demais equipamentos de lazer, há lote 
previsto para Clube de Vizinhança, próximo ao 
Terraço Shopping e Skatepark. Como apoio às 
atividades de esporte e lazer, para o Bosque há 
projeto de três quiosques, com área aproximada 
de 15m².45

Em se tratando de equipamentos de espor-
te e lazer na RA XIX, conforme dados fornecidos 
pela Administração Regional, a Candangolândia 
conta com duas escolas esportivas: Escola de 
Judô Professor Sobrinho e Escola de Futebol Pro-
fessor Ailton, localizadas, respectivamente, no Es-
paço ELVA e Centro de Lazer da Candangolândia 
(QR1A – Praça do Bosque). Dos equipamentos 
previstos e não implantados, aponta-se um “Cam-
po Society Público” [sic].46 São apontadas deman-
das por pistas de corrida e ciclovias, com intuito 
de conectar os parques e Park Way, estabelecen-
do corredores de lazer, conciliando o uso de lazer 
às áreas de uso restrito de proteção ambiental, 
como o Parque de Múltiplo Uso dos Pioneiros e 
Parque Ecológico Vivencial da Candangolândia.47 

De maneira geral para a RA XIX, o Plano Diretor 
Local da Candangolândia, nos artigos 41 e 42 pre-
vê a implantação de equipamentos desportivos e 
mobiliário urbano, nas áreas públicas intersticiais 
não urbanizadas e nas áreas públicas de uso co-
mum do povo48, A Praça do Bosque, submetida 
a reformas, com 3.000m2 de área cercada, conta 
com quadra coberta, “duas quadras de areia para 
prática de vôlei e futebol, parque infantil, pista de 
skate, oito churrasqueiras, quatro duchas, banhei-

ros, iluminação”, além de área verde49.   

Na RA XI, há demanda de áreas verdes, devi-
do à transformação destas em áreas de estaciona-
mento no Cruzeiro Novo. Além disso, há proposta 
encaminhada à Câmara Distrital de transformação 
da via entre Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo em 
via comercial, o que contraria a expectativa da 
população local de transformar a referida área em 
área verde linear. Também, entre outras sugestões 
da população da RA XI, consta a implantação de 
área verde e equipamentos comunitários na área 
da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cru-
zeiro - ARUC. Há um parque criado junto ao Eixo 
Monumental, porém, implantado parcialmente. 
Este conta, em sua infra-estrutura, com pistas de 
caminhada.50 Conforme levantamento fornecido 
pela Administração Regional da RA XI, contabili-
zam-se, entre Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo, 21 
espaços para esporte e lazer, nos quais incluem-
-se Clube de Vizinhança, ginásio, ARUC, quadras 
poliesportivas e praças, mencionando “projeto e 
previsão de mais praças e equipamentos de lazer 
– equipamentos da longevidade, pista de patina-
ção, parquinho de inclusão”51.  

31. Dados fornecidos pela Secretaria da Cultura do Distrito Fe-
deral em novembro de 2009 e disponíveis em www.sc.df.gov.
br, acesso em 07MAR2010..

32. www.sc.df.gov.br, acesso em 07MAR2010
33. O Museu Vivo da Memória Candanga, por vezes citado 

como localizado na Candangolândia, está localizado no Nú-
cleo Bandeirante.

34. Informações fornecidas pela Administração Regional do Cru-
zeiro em abril de 2010.

35. Nas listas de equipamentos culturais citadas acima, um mes-
mo equipamento pode participar de mais de uma categoria.

36. Diretoria de Obras RA XXII – DIROB (s/d). Equipamentos Co-
munitários e Urbanos. Administração Regional do Sudoeste 
Octogonal.

37. Conforme notícias em www.cultura.gov.br, acesso em 
07MAR2010.

38. Não foram contabilizadas na RA I as 10 salas do Cine Acade-
mia, atualmente desativadas.

39. Informações coletadas a partir de materiais de divulgação 
de agendas culturais e jornal de circulação local (Correio Bra-
ziliense).

40. Informações coletadas junto a Administração Regional da 
Candangolândia em junho de 2010.

41. Informações coletadas junto a Administração Regional do 
Sudoeste/Octogonal em junho de 2010.

42. Diretoria de Obras RA XXII – DIROB (s/d). 
43. Idem.
44. Administração do Sudoeste/Octogonal (s/d). Diagnóstico 

de demandas e principais problemas detectados na Região 
Administrativa do Sudoeste/Áreas Octogonais – RA XXII. Go-
verno do Distrito Federal.

45. Conforme informações coletadas junto a Administração 
Regional da RA XXII (em junho de 2010), foi aprovada a 
instalação de 29 quiosques para a totalidade desta Região 
Administrativa: 15 na Octogonal e 14 no Sudoeste, incluin-
do relocação de existentes, em conformidade com a Lei no. 
4.257 de 2 de dezembro de 2008 e Decreto no. 30.090 de 20 
de fevereiro de 2009.

46. Dados fornecidos pela Administração Regional da Candan-
golândia em junho de 2010.

47. Informações fornecidas pela Administração Regional da 
Candangolândia em abril de 2010.

48. LC no. 97, de 8 de abril de 1998. Título III. Capítulo I. Seção 
IV – Das Áreas Públicas não Urbanizadas. 

49. Fonte: Agência Brasília. Notícia publicada em http//noticias.
qprocura.com.br, em 15 de janeiro de 2009, acesso em 4 de 
junho de 2010.

50. Informações fornecidas pela Administração Regional do Cru-
zeiro em abril de 2010.

51. SEPDT (2010). Mapa Geral. Escala 1/2000. Administração 
Regional do Cruzeiro. Governo do Distrito Federal.



Aspectos 
físico-ambientais e 

infraestrutral

Capítulo 11





CAPÍTULO 11   -   ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS E INFRAESTRUTURALDIAGNÓSTICO   -   RELATÓRIO CONSOLIDADO   -   VOLUME II

305

11.1.  Qualidade Ambiental Urbana

11.1.1.  Caracterização do território1

Conforme Documento Técnico do Plano Dire-
tor de Ordenamento Territorial (SEDUMA, 2007), o 
quadrilátero do Distrito Federal está totalmente in-
serido no domínio do bioma Cerrado, comunidade 
biológica característica de grande parte da porção 
central do país, aproximadamente 23% do territó-
rio nacional, abrangendo extensa área do Planalto 
Central.

11.1.2.  Transformações territoriais

Estudo promovido pela UNESCO (2002), para 
avaliação multitemporal da ocupação do solo no 
Distrito Federal e seu efeito sobre a cobertura ve-
getal, constatou uma perda de 58% da cobertura 
vegetal nativa no DF, no período de 1954 a 2001. 
Os principais componentes das transformações 
territoriais ocorridas, que implicaram significativa 
redução da vegetação nativa e conseqüente per-
da da biodiversidade no Distrito Federal, são o 
intenso processo de urbanização e o crescimen-
to da ocupação agrícola, neste particular com a 
expansão da cultura de soja e outras de caráter 
exportador, em toda a região Centro-Oeste. No 
período de 1954 a 2001, as áreas de ocupação 
urbana evoluem de 0,02% para 7,39% do território 
do Distrito Federal, e as áreas de ocupação agrí-
cola passam de 0,02% para 47,56%, alcançando 
aproximadamente metade do território. A vegeta-
ção nativa remanescente, 42,36% do DF, em 2001, 
refere-se em grande parte àquela inserida em uni-
dades de conservação, constituindo fragmentos 
isolados de difícil conectividade com outras áreas 
de cerrado, o que compromete o fluxo de material 
genético.

Relativamente à disponibilidade hídrica do 
território, a capacidade limitada dos recursos hídri-
cos superficiais e subterrâneos para fins de abas-
tecimento da população confere a estes recursos 
a condição de atributo ambiental estratégico. A 
capacidade hídrica do Distrito Federal e de sua re-
gião é, de um modo geral, suficiente para atender 
à demanda de água, tanto para abastecimento 
da população, como para as atividades econô-
micas e de lazer e turismo. Quanto à quantidade 
de recursos hídricos disponíveis, a questão está 
na sua distribuição espaço-temporal, devido aos 
extensos períodos de estiagem e à concentração 
da demanda em algumas bacias hidrográficas. 
No aspecto qualitativo, o processo de ocupação 
do solo urbano e rural tem causado poluição das 
águas superficiais e subterrâneas pela descarga 
de esgotos domésticos e industriais, efluentes de 
origem animal, utilização de agrotóxicos e lança-
mentos de drenagem pluvial, comprometendo 
alguns de seus usos, especialmente para o abas-
tecimento da população e para as atividades de 
lazer e turismo.

As características de relevo, de solos e de 
entalhe dos cursos de água do Distrito Federal 
condicionaram, sobremaneira, a dinâmica de uso 
e ocupação do solo. A grande disponibilidade de 
áreas planas nas chapadas e nas áreas de dis-
secação intermediária atraiu, naturalmente, os as-
sentamentos urbanos e a implantação de grandes 
glebas de agricultura irrigada.

Os aspectos físicos e naturais do território in-
dicam, em maior ou menor medida, os elementos 
de fragilidade e sensibilidade dos espaços diante 
das intervenções antrópicas. A identificação des-
tes elementos traz informações relevantes para a 

conformação da ocupação do território, que é res-
ponsável por importantes modificações nos am-
bientes e no equilíbrio de sistemas naturais, espe-
cialmente considerando que, em certas situações, 
estas modificações se revertem em limitações 
para a própria ocupação.

A suscetibilidade à erosão é um dos aspectos 
a ser observado no uso e ocupação do solo no 
Distrito Federal. A potencialização das descargas 
hídricas superficiais e subsuperficiais nestas fei-
ções, decorrentes da ocupação do solo, ao mes-
mo tempo em que reduzem a infiltração, produ-
zem efeitos de verdadeiras bombas hidráulicas no 
desmonte de estruturas de solos e no arraste des-
tes sedimentos para compartimentos mais baixos.

Quanto à capacidade de sustentação da dre-
nagem e das águas subterrâneas, a ocupação in-
tensa das chapadas tem representado o aumento 
de áreas impermeabilizadas, limitando o aporte de 
água para o lençol freático e para aqüíferos mais 
profundos, oferecendo riscos de contaminação 
hídrica, particularmente, em áreas não atendidas 
por sistemas de coleta e tratamento de esgotos. 
Onde já existe ocupação urbana ou ex-urbana, 
são necessários cuidados especiais com relação 
à drenagem e ao esgotamento sanitário.

Assim, verificando-se a suscetibilidade aos 
riscos da contaminação hídrica superficial, as 
quatro regiões administrativas de abrangência do 
Plano de Preservação – Brasília, Cruzeiro, Can-
dangolândia e Sudoeste/Octogonal – ocupam 
áreas de riscos moderado e baixo2.
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tes para sua proteção. Estas unidades se apre-
sentam como instrumentos de contenção da ocu-
pação urbana, com função mais contundente de 
disciplinadora do uso do solo e, portanto de maior 
interface com a gestão urbana. É neste contexto 
que deve ser compreendida a criação da APA do 
Planalto Central, com área de 504.608 hectares, 
recobrindo aproximadamente 60% do Distrito Fe-
deral, incluindo, ainda, parte dos municípios de 
Planaltina de Goiás e Padre Bernardo, situados 
ao norte do território distrital. A APA do Planalto 
Central, que sobrepõe-se a algumas unidades de 
conservação previamente constituídas, objetiva 
proteger as nascentes de tributários de três gran-
des bacias hidrográficas brasileiras – Tocantins, 
Paraná e São Francisco, por meio do controle do 
uso do solo, que passa a ser exercido com a tutela 
do governo federal por meio do IBAMA.

Quanto ao patrimônio arqueológico, o Distri-
to Federal possui atualmente 18 sítios arqueoló-
gicos catalogados pelo IPHAN que nunca foram 
escavados, não permitindo, neste momento, con-
firmações científicas mais precisas. Dentre eles, 
inclui-se o sítio arqueológico situado no Parque 
Nacional de Brasília.

11.1.3.  A qualidade ambiental urbana e o 
planejamento territorial

A Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 
2009, aprova a revisão do Plano Diretor de Orde-
namento Territorial, dispondo sobre sua adequa-
ção às diretrizes e instrumentos da Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cida-
de, incorporando as políticas e diretrizes ambien-
tais e setoriais implantadas no Distrito Federal.3 

Dos princípios do PDOT, destacam-se: 

•	 “garantia	 do	 cumprimento	 da	 função	
social e ambiental da propriedade urbana e 

O Distrito Federal tem cerca de 265 mil hec-
tares – 93% de todo o seu território – protegidos 
na forma de diversas categorias de unidades de 
conservação. A ampliação do percentual de áreas 
protegidas, que anteriormente era de 45% para a 
percentagem atual, deve-se à criação, em 2001, 
por meio de Decreto Presidencial, da Área de Pro-
teção do Planalto Central, cuja delimitação com-
preende terras do Estado de Goiás e do Distrito 
Federal. Além dessas unidades de conservação, 
o Distrito Federal ainda conta com outras catego-
rias de áreas protegidas; entre elas estão os 62 
Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo, além do 
Jardim Botânico de Brasília e do Jardim Zoológico 
de Brasília.

A criação da Reserva da Biosfera do Cerrado 
– Fase 1 foi aprovada pela UNESCO, dentro de seu 
Programa “O Homem e a Biosfera”, em 1992. Esta 
Reserva da Biosfera foi a primeira a incluir áreas 
urbanas e seu objetivo é conservar a diversidade 
biológica e promover o desenvolvimento sustentá-
vel. A Lei nº 742, de 28 de julho de 1994, define os 
limites, as funções e o sistema de gestão da Re-
serva da Biosfera do Cerrado, no Distrito Federal. 
A Reserva inclui uma Zona Núcleo composta pelo 
Parque Nacional de Brasília, Estação Ecológica de 
Águas Emendadas, Fazenda Água Limpa da UnB, 
Reserva Ecológica do IBGE e Jardim Botânico de 
Brasília e sua Estação Ecológica; além de uma 
Zona Tampão, em torno da Zona Núcleo e uma 
Zona de Transição, estabelecendo a conexão en-
tre as áreas da Zona Núcleo.

A criação e implantação de unidades de con-
servação no Distrito Federal extrapolam, em algu-
mas situações, seu papel como instrumento da 
política ambiental, uma vez que não se justificam 
pela constatação de atributos ambientais relevan-

Patrimônio Ambiental

1. Texto adaptado de SEDUMA (2007).
2. Conforme Mapa 4, op. cit.
3. LC 803, Artigo 1º.
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Dos objetivos, destaca-se a “proteção, pre-
servação e recuperação do patrimônio ambiental 
do Distrito Federal”.5

Do Título II – Das DIretrizes Setoriais para o 
Território, o Capítulo II, nos artigos 12 e 13, trata do 
dever de proteção do meio ambiente, natural e an-
tropizado, e das definições de unidade de conser-
vação, corredores ecológicos e conectores am-
bientais. No Artigo 14, determinam-se as diretrizes 
setoriais para o meio ambiente. Delas, destaca-
-se a promoção do “diagnóstico e o zoneamento 
ambiental do território, definindo suas limitações 
e condicionantes ecológicos e ambientais, para a 
ocupação e o uso do território”6.  O Artigo 15 trata 
das diretrizes setoriais para as Unidades de Con-
servação e os Parques Ecológicos, que são:

rural; 
•	 promoção	da	sustentabilidade	do	terri-
tório, a partir da convergência das dimensões 
social, econômica e ambiental, com reconhe-
cimento do direito de todos à cidade susten-
tável; 
•	 visão	sistêmica	e	integrada	do	proces-
so de desenvolvimento urbano e rural, con-
siderando as dimensões social, econômica, 
ambiental, cultural e espacial”.4

•	 “criar,	 implantar	e	consolidar	unidades	
de conservação para a proteção de amostras 
representativas de ecossistemas locais e a 
manutenção dos recursos genéticos e pro-
cessos ecológicos, necessários ao equilíbrio 
do território; 
•	 criar,	implantar	e	consolidar	os	Parques	
Ecológicos, dotando-os de equipamentos 
comunitários e de lazer; dotar as unidades 
de conservação de planos de manejo e, se 
cabível, definir as respectivas zonas de amor-
tecimento e, quando conveniente, os corre-
dores ecológicos, de forma compatível com 
os objetivos gerais da unidade, observada a 

4. Idem, Artigo 7º, incisos III, V e VII.
5. Idem, Art. 8º, Inciso IV.
6. Idem, Art.14, Inciso IV.
7. Idem, Art 15, incisos I, II, III e IV.
8. Idem, Art.16, Inciso V.

Já dentre as diretrizes setoriais para os re-
cursos hídricos do Artigo 16, consta o controle da 
“impermeabilização do solo, de forma a manter a 
capacidade de infiltração e de recarga dos aquí-
feros”.8

Do Título III – Da Organização do Território, o 
Capítulo II trata do Zoneamento e a Seção III da 
Macrozona de Proteção Integral. De acordo com 
o Artigo 94, dentre as Unidades de Conservação, 
que compõem a Macrozona de Proteção Integral, 
encontram-se na área de abrangência do Plano de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília o 
Parque Nacional de Brasília e a Reserva Ecológica 
do Lago Paranoá. 

No mesmo capítulo, na Seção IV – Da Área 
de Proteção de Manancial, o Artigo 95 define as 
Áreas de Proteção de Manancial – APM “como 
porções do território que apresentam situações 
diversas de proteção em função da captação de 
água destinada ao abastecimento público”. E das 
APMs definidas no PDOT, conforme o Artigo 96, 
encontram-se na área de abrangência do Plano 
de Preservação, as APMs do Bananal e do Torto. 
A APM do Ribeirão do Gama não está na área de 
abrangência, mas toca o Lago Paranoá.

Já na Seção V - Da Área de Interesse Am-
biental, o Artigo 100 define as Áreas de Interes-
se Ambiental como “aquelas que correspondem 
a determinadas unidades de conservação de uso 
sustentável constituídas no Distrito Federal e aos 
equipamentos públicos do Jardim Botânico e do 
Jardim Zoológico relacionados à conservação, 
manejo e pesquisa da fauna e flora, cujas carac-
terísticas justificam a indicação de diretrizes espe-
ciais quanto ao seu uso e ocupação”. Das Áre-

legislação ambiental vigente; 
•	 incentivar	 a	 gestão	 integrada	 do	 con-
junto de unidades de conservação”.7
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as de Interesse Ambiental relacionadas no Artigo 
101, encontram-se ou tocam a área de abrangên-
cia do Plano de Preservação a Área de Relevante 
Interesse Ecológico do Santuário de Vida Silvestre 
do Riacho Fundo, a Área de Relevante Interesse 
Ecológico do Paranoá Sul, a Área de Relevante In-
teresse Ecológico do Torto, a Área de Relevante 
Interesse Ecológico da Zona de Vida Silvestre da 
APA do Gama e Cabeça de Veado e o Jardim Zo-
ológico de Brasília.

No Capítulo IV - Das Estratégias de Ordena-
mento Territorial, a Seção VII trata da Estratégia de 
Integração Ambiental do Território. De acordo com 
o Artigo 141, “a estratégia de integração ambiental 
visa promover maior integração e articulação entre 
os espaços naturais e construídos, favorecendo o 
fluxo biótico e a manutenção dos aspectos funcio-
nais dos ecossistemas naturais e construídos, de 
forma a assegurar a biodiversidade local, para a 
contínua melhoria da qualidade de vida”. Consta 
dessa estratégia a configuração e implantação de 
conectores ambientais e de corredores ecológi-
cos, como reforço da integração ambiental9, iden-
tificação dos conectores ambientais10 e ações ao 
longo destes. Das ações propostas, destacam-se:

•	 “integração	 e	 articulação	 de	 equipa-
mentos e parques urbanos e ecológicos com 
os demais espaços naturais protegidos, por 
meio da valorização e ampliação da arboriza-
ção urbana de áreas públicas e particulares;
•	 conscientização	 da	 população,	 com	
vistas à criação e à manutenção de áreas ver-
des e espaços arborizados em lotes urbanos 
residenciais, comerciais, industriais e de pres-
tação de serviços, bem como à manutenção 
de vegetação nativa em sítios e chácaras situ-
adas em áreas urbanas;
•	 incentivo	 à	 arborização	 urbana	 por	
meio da ampliação da arborização de vias 
e espaços públicos e da venda orientada e 

apoio técnico para o plantio de mudas de es-
pécies nativas”.11

Das partes integrantes do PDOT, consta o 
Mapa 4 – Da Estratégia de Integração Ambiental 
do Território e a Tabela 4A – Da Configuração de 
Conectores Ambientais12. Conforme a Tabela 4A, 
identificam-se Conectores Ambientais incluídos na 
área de abrangência do Plano de Preservação ou 
que a tocam. São eles:

•	 II	–	Torto	(ao	longo	do	curso	do	ribeirão	
do Torto e sua foz no lago Paranoá);
•	 III	–	Bananal	(ao	longo	do	curso	do	cór-
rego Bananal e sua foz no lago Pananoá);
•	 IV	-	Paranoá	(ao	longo	do	curso	do	rio	
Paranoá, sendo incorporado o lago Paranoá);
•	 VII	 -	 Reserva	 do	 Guará/Riacho	 Fundo	
(segue da Reserva do Guará, ao longo dos 
cursos dos córregos do Guará e Riacho Fun-
do até a sua foz no lago Paranoá);
•	 VIII	 -	 Ribeirão	 do	Gama	 (ao	 longo	 do	
curso do ribeirão do Gama e sua foz no lago 
Paranoá).

Por fim, os parques na área de abrangência 
do Plano de Preservação são:

•	 Na	RA	 I:	 Parque	Nacional	 de	Brasília,	
Parque Ecológico Olhos D’Água, Parque da 
Cidade – Sarah Kubitschek, Parque das Aves 
(em projeto) e Parque Ecológico Burle Marx 
(em projeto).
•	 Na	RA	XIX:	Parque	Ecológico	e	Viven-
cial da Candangolândia.
•	 Na	RA	XXII:	Parque	Urbano	Bosque	do	
Sudoeste e Parque das Sucupiras (a ser im-
plantado concomitantemente à SQSW 500).

9. Idem, Art. 142
10. Conforme o Art. 144, os conectores ambientais “consistem 

em um conjunto de espaços lineares que, por seus atributos 
naturais, tais como vales fluviais e fragmentos de vegetação 
nativa, favorecem a interligação de sistemas naturais”.

11. LC 803, Artigo 145, incisos VIII, IX e X.
12. Idem, Art. 6º.
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11.2.  Infra-estrutura Urbana

Nesta seção serão tratados os temas da infra-
-estrutura urbana e do saneamento ambiental no 
Distrito Federal como um todo e, quando dispo-
níveis as informações, em cada uma das regiões 
administrativas de interesse do Plano. Adianta-se 
que, mesmo que entre as regiões administrativas 
do Distrito Federal mostre-se certa regularidade 
nas condições de infra-estrutura, em contraste 
com grave precariedade de infra-estrutura dos 
municípios do Entorno, as quatro RA’s de inte-
resse do Plano estão acima da média do DF em 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e 
coleta de lixo – Cruzeiro (cujos dados ainda inclu-
íam o Sudoeste/Octogonal) e Brasília nas melho-
res posições, e a Candangolândia ainda no grupo 
das oito RA acima da média. (SEDUMA, 2007).

11.2.1.  Abastecimento de água

A população do Distrito Federal é atendida 
por cinco sistemas produtores de água potável, 
sendo que os sistemas Torto/Santa Maria e Rio 
Descoberto atendem as regiões administrativas 
em exame – o primeiro atende as RA I, XI e XXII, e 
o segundo atende a Candangolândia. O sistema 
Rio Descoberto é o maior do Distrito Federal (60% 
da água tratada), e o sistema Torto/Santa Maria 
é o segundo em porte (28%) (CAESB, 2008a). O 

sistema Torto/Santa Maria é alimentado a partir do 
Lago Santa Maria, localizado dentro do Parque Na-
cional de Brasília. Ainda que esta área tenha cres-
cimento populacional abaixo da média do Distrito 
Federal e, portanto, tenha demanda que pressione 
menos sobre os recursos hídricos, a perspectiva 
de escassez de água para abastecimento do Dis-
trito Federal levou à decisão de construção do re-
servatório Corumbá IV no estado de Goiás, o qual 
deverá prover o DF por longo prazo.

Os dados do Censo Demográfico 2000 do 
IBGE demonstram que, dos 547.656 domicílios 
particulares permanentes do Distrito Federal, 
88,68% eram atendidos por rede geral de abas-
tecimento de água. Em 2008, conforme dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) do IBGE, esta forma de abastecimento 
teria evoluído para 95,04% dos cerca de 746 mil 
domicílios do DF. Em 2000, 7,02% dos domicílios 
eram abastecidos por poço ou poço artesiano, e 
4,31% tinham outras formas de abastecimento. Já 
em 2008, os dados da PNAD não distinguem en-
tre as demais formas de abastecimento, mas in-
formam que cerca de 8.000 domicílios (1,07% do 
total) ainda não têm abastecimento por canaliza-
ção interna. Assim, o Distrito Federal mantém-se 
bem à frente da situação do Brasil como um todo, 
cujo percentual de atendimento por rede geral era 

unidade territorial rede geral poço/cisterna poço artesiano

RA I - Brasília 99,85% 0,07% 0,07%

RA XI - Cruzeiro 100,00% 0,00% 0,00%

RA XIX - Candangolândia 100,00% 0,00% 0,00%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 100,00% 0,00% 0,00%

RA I, XI, XIX, XXII 99,90% 0,05% 0,05%

Tabela 11.1. Frequências relativas dos domicílios 
por forma de abastecimento de água em regiões 
administrativas selecionadas

Fonte: PDAD 2004
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de 77,82% em 2000 e chegou a 82,31% em 2008. 

Os dados da PDAD 2004 mostram os percen-
tuais de cada forma de atendimento nas regiões 
administrativas, conforme a tabela 11.1 apresen-
tada anteriormente.

É notável que praticamente a totalidade dos 
domicílios tenha abastecimento de água por rede 
geral, havendo poucas ocorrências de poço/cis-
terna e poço artesiano na RA I. Apenas para com-
paração, as formas de abastecimento que não 
rede geral eram encontradas em 6,28% dos domi-
cílios particulares do DF como um todo, incluindo 
modalidades não existentes nas quatro regiões 
administrativas, como caminhão-pipa e chafariz. 

Relativamente ao abastecimento de água nas 
quatro RA, a CAESB informa, em 2008, “nível de 
atendimento” de 100%13  (CAESB, 2008a).

11.2.2.  Esgotamento e instalações sani-
tárias

Conforme SEDUMA (2007), o esgotamento 
sanitário no Distrito Federal tende a acompanhar 
a infra-estrutura da rede de água, mas se man-
tém em proporção um pouco menor, mostrando 
o Censo de 2000 que 83,48% dos domicílios par-
ticulares permanentes eram servidos por rede co-
letora e, na sua ausência, 6,25% das moradias ti-
nham fossa séptica e 9,45%, fossas rudimentares. 
Pode-se dizer, portanto, que, em 2000, 89,73% 
dos domicílios do DF tinham esgotamento sani-

tário considerado adequado. Os dados da PNAD 
2008 demonstram evolução do atendimento, pas-
sando a serem servidos por rede coletora 85,52% 
dos domicílios, e a estarem dotados de fossa sép-
tica, outros 11,26%. O percentual de domicílios 
com esgoto adequado passa, assim, a 96,78%. 
Importante contribuição para a evolução do aten-
dimento deu-se pelo uso crescente de sistemas 
condominiais de esgoto, que reduzem o custo de 
implantação de redes coletoras.

Outro indicador de saneamento ambiental é a 
existência de banheiro ou sanitário de uso exclusi-
vo do domicílio, que também mostrou evolução no 
DF, passando o percentual de domicílios com essa 
característica de 94,65% em 2000 para 99,20% em 
2008. Com isto, o Distrito Federal também se man-
tém bem à frente da situação brasileira, como um 
todo – os dados do Brasil mostram, em 2008, es-
gotamento sanitário adequado em cerca de 73% 
dos domicílios, e banheiro de uso exclusivo em 
aproximadamente 95% dos domicílios.

 Os dados da PDAD 2004 para as regiões ad-
ministrativas estão apresentados na tabela 11.2.

unidade territorial  rede coletora fossa séptica fossa rudimentar

RA I - Brasília 99,85% 0,04% 0,11%

RA XI - Cruzeiro 99,73% 0,27% 0,00%

RA XIX - Candangolândia 99,34% 0,33% 0,33%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 100,00% 0,00% 0,00%

RA I, XI, XIX, XXII 99,85% 0,06% 0,09%

Tabela 11.2. Frequências relativas dos domicílios 
por forma de esgotamento sanitário em regiões 
administrativas selecionadas

Fonte: PDAD 2004

A situação observada não difere muito da 
relativa ao abastecimento de água, havendo mui-
to poucas situações em que não haja coleta do 
esgoto por rede geral. Contudo, em Brasília e, 
especialmente, na Candangolândia o percentual 
de fossas rudimentares tem alguma expressão, 13. A RA XXII está incluída na RA XI.
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11.2.3.  Resíduos sólidos e serviços de 
limpeza urbana

O Distrito Federal também mostrou evolução 
na cobertura da coleta de resíduos sólidos entre 
os anos 2000 e 2008, passando de 96,14% para 
cerca de 98,26% dos domicílios. Em 2000, outros 
2,85% dos domicílios queimavam ou enterravam 
seu lixo, 0,68% jogavam o lixo em terreno baldio e 
0,33% tinham ainda outras formas de destinação 
(dados do Censo Demográfico). Para 2008 não há 
especificação do lixo não coletado, somente sua 

unidade territorial
serviço de 

limpeza urbana
queimado ou 

enterrado   
jogado em 

terreno baldio

RA I - Brasília 99,96% 0,00% 0,04%

RA XI - Cruzeiro 100,00% 0,00% 0,00%

RA XIX - Candangolândia 99,67% 0,33% 0,00%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 100,00% 0,00% 0,00%

RA I, XI, XIX, XXII 99,96% 0,01% 0,03%

Tabela 11.3. Frequências relativas dos domicílios 
por tipo de destino de resíduos sólidos, em regiões 
administrativas selecionadas

Fonte: PDAD 2004

possivelmente estando sua ocorrência associada 
a situações de precariedade das unidades habita-
cionais, como já se viu. De qualquer modo, e em 
comparação com o observado no DF como um 
todo, a situação do agregado das quatro regiões 
administrativas é mais favorável, mesmo porque 
não há registro de que o esgoto seja lançado em 
vala ou diretamente em curso ou corpo d’água. 

A totalidade do volume de esgotos coletado 
no Distrito Federal recebe depuração em dezoito 
estações de tratamento de esgotos (ETE), sendo 
que duas delas atendem ao agregado das qua-
tro regiões administrativas, que se encontram, 
integralmente, na bacia do Lago Paranoá: a ETE 
Brasília-Norte atende parte da RA I (Asa Norte) e 
a ETE Brasília-Sul atende o restante da área em 
exame. Os sistemas de esgotamento sanitário são 
do tipo separador absoluto; contudo, verifica-se 
a presença significativa de ligações pluviais clan-
destinas à rede de esgoto sanitário conduzido à 
ETE Brasília-Sul, o que traz consequências nega-
tivas ao desempenho do sistema de tratamento, 
especialmente na estação chuvosa (Pereira et al., 
2003).

O Lago Paranoá apresenta processo de eu-
trofização e enfrenta limitações no aporte de nu-
trientes, especialmente no braço do Riacho Fundo 
(Sul), situação que levou o Plano Diretor de Água 
e Esgotos do Distrito Federal (PLD 2000) a pro- 14. A RA XXII está incluída na RA XI.

por a exportação de esgotos como principal so-
lução para os novos sistemas coletores a serem 
implantados nas regiões de Vicente Pires, Águas 
Claras e Taquari (SEDUMA, 2007). A propósito, as 
ETE Brasília-Norte e Brasília-Sul dispõem de equi-
pamentos para o tratamento terciário dos efluen-
tes (remoção de fósforo e nitrogênio). Também 
no Lago Paranoá, a CAESB realiza programa de 
balneabilidade, que inclui o monitoramento da 
qualidade da água em 30 pontos, com frequên-
cia semanal. Em 2008, do total de amostras toma-
das, 72% apresentaram resultado “excelente”, 6% 
“muito boa”, 10% “satisfatória” e 12% “imprópria” 
(CAESB, 2008b).

Relativamente ao esgotamento sanitário nas 
quatro RA, a CAESB informa, em 2008, “índice de 
coleta de esgotos” de 100%14  (CAESB, 2008b).
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classificação como “outro destino”. Em compa-
ração com a situação do país, o Distrito Federal 
mostra bastante vantagem, pois somente 87,9% 
dos domicílios brasileiros contam com coleta do 
lixo (conforme PNAD 2008).

Relativamente aos dados para cada região 
administrativa examinada, estão apresentados a 
seguir (ver tabela 11.3).

Mais uma vez, as quatro regiões administra-
tivas apresentam características acima da média 
do Distrito Federal, só não tendo 100% do lixo 
coletado por serviço de limpeza urbana pela pre-
sença de poucas ocorrências de lixo queimado ou 
enterrado (Candangolândia) e jogado em terreno 
baldio (Brasília). O tipo de destino referido como 
“outros” na PDAD não foi observado nas regiões 
administrativas em exame.

O lixo coletado é transportado para o destino 
final e disposto em aterro, ou é levado para tra-
tamento (incineração, triagem e compostagem). 
Conforme dados do SLU 15, “somente 19,5% do 
lixo coletado é conduzido para as chamadas Usi-
nas de Tratamento de Lixo do DF; atualmente exis-
tem duas em funcionamento, uma na Ceilândia e 
outra na Asa Sul (UCTL e UTL, respectivamente). 
O lixo processado passa inicialmente por uma eta-
pa de separação dos materiais recicláveis (plásti-
cos, vidros, papel, papelão, latas, metais ferrosos 
e não ferrosos), retirados manualmente pelos ca-
tadores, ao longo das esteiras transportadoras, e 
em seguida são enviados para a seção de com-
postagem propriamente dita”... O que não é pro-
cessado e já passou pelo processo de triagem, ou 
o que não chega a passar (80% do lixo coletado 
no Distrito Federal), é levado ao Aterro do Jóquei 
Clube, mais conhecido como “Lixão da Estrutural”, 
“onde um grande número de pessoas exerce a ati-
vidade de catação do lixo de forma desordenada 

e insalubre”. Com área de 196 hectares, operando 
há aproximadamente 45 anos e recebendo cerca 
de 2.500 t/dia de lixo16, encontra-se com sua ca-
pacidade praticamente esgotada.. O aterro é vizi-
nho do Parque Nacional de Brasília, onde, como 
se viu, é captada a água para abastecimento da 
maior parte das regiões administrativas de abran-
gência do Plano. Os resíduos da construção civil 
também são dispostos no Aterro do Jóquei, mas, 
neste caso, é significativa a incidência de depósi-
tos clandestinos. “As informações recebidas apon-
tam para ações dos órgãos de controle ambiental 
e do Ministério Público no sentido de encerrar as 
atividades de disposição final neste local e permitir 
a sua recuperação ambiental – tratamento do pas-
sivo ambiental gerado nestes 45 anos.”

Nesse sentido, foi licenciada área para im-
plantação de novo aterro sanitário no Distrito Fe-
deral17. Integrante do Programa Brasília Sustentá-
vel18, será implantado na Região Administrativa de 
Samambaia, entre córrego Melchior e a Rodovia 
DF-180, próximo à estação de tratamento de es-
gotos Melchior, com tempo previsto de treze anos 
para utilização (concessão) do aterro. Abrigando 
todos os resíduos orgânicos, o projeto prevê sua 
compactação antes do soterramento, tratamento 
do chorume antes de seu lançamento no corpo 
hídrico e aproveitamento de biogás produzido19.

A implantação do novo aterro sanitário integra 
a relação dos projetos estruturais do SLU20, com 
mais outros quinze projetos, formulados no sen-
tido de articular todas as ações e operações en-
volvidas voltadas à gestão dos resíduos sólidos. 
Base conceitual para os projetos, “o Gerenciamen-
to Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos a ser 
adotado pelo SLU é o envolvimento de diversos 
órgãos da Administração Pública e da sociedade 
civil com o propósito de realizar a limpeza urba-
na, a coleta, o tratamento e a disposição final do 

resíduos”21. Os projetos compreendem: Centros 
de Triagem de Materiais Recicláveis; Programa de 
Coleta Seletiva; Ecopontos e Postos de Entrega 
Voluntária; Usina de Reciclagem de Resíduos da 
Construção Civil; Áreas de Transferência de Resí-
duos; Recuperação de Espaços Degradados por 
Lixo (hortas comunitárias/ urbanas, plantação de 
ervas medicinais, urbanização e paisagismo – pe-
quenas praças); Pólo de Tecnologia em Recicla-
gem (Espaço Multifuncional de Inclusão Socioam-
biental, Reciclolândia); Unidade de Compostagem 
de Resíduos Arbóreos; Reestruturação das Usinas 
de Triagem e Compostagem; Implantação de Ater-
ro Sanitário; Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 
dos Serviços de Saúde; Destinação de Óleo Satu-
rado; Projeto Integração Escolas; Brasília Cidade 
Limpa – campanha de manutenção da limpeza 
nas regiões administrativas; Projeto de Combate 
ao Desperdício – reaproveitamento máximo dos 
alimentos; Programa Grandes Geradores; Progra-
ma de Conscientização, Informação e Formação 
em Resíduos  Sólidos Urbanos22.

Conforme dados fornecidos pelo SLU23, re-
lacionados às “possíveis áreas de interferência 
existentes” nas quatro regiões administrativas de 
interesse, referentes “à instalação de Ecopontos, 
Áreas de Transbordo e Centros de Triagem (em 
estudo)”, em se tratando de Ecopontos, estão 
relacionados cinco para Brasília, um para o Cru-
zeiro e mesmo número para Candangolândia. Já 
quanto a Áreas de Transbordo, referentes às qua-
tro regiões administrativas, relacionam-se duas 
na RA I24, não havendo registros de implantação 
de Ecopontos, Áreas de Transbordo e Centros de 
Triagem no Sudoeste/Octogonal. 

No Distrito Federal, existem duas Estações de 
Transbordo, em Sobradinho e no Gama.25

Os dados relativos a 2008, apresentados pelo 
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SLU26, resumem os volumes coletados naquele 
ano, chamando a atenção à alta participação dos 
chamados resíduos de remoção:

•	 resíduos domiciliares: 58.163 t/mês, 
33,10% do total coletado;

•	 resíduos sólidos dos serviços de saúde: 
502 t/mês, 0,29% do total coletado27;

•	 resíduos de remoção – entulho, etc.: 
117.247 t/mês, 66,61% do total coletado;

Sobre a coleta seletiva - não computada no 
volume total coletado - dados fornecidos pelo SLU 
dão conta que “dos materiais que passam pelas 
29 cooperativas existentes no DF, cerca de 10 mil 
toneladas são reaproveitadas por mês”28   

Não há um modelo uniformizado de coleta se-
letiva para o Distrito Federal. Das quatro regiões 
administrativas de interesse, a coleta seletiva é re-
alizada apenas na RA I, nas quadras 100, 200, 300 
e 400 das Asas Sul e Norte. Lixos seco e orgânico 
são coletados em dias alternados, de segunda a 
sábado, com equipamentos e pessoal operacio-
nal próprios do SLU . Reimplementada em 2007, 
no Distrito Federal, além da RA I, Lago Sul, Lago 
Norte e Brazlândia contam com coleta seletiva e 
calendários e áreas de cobertura diversos desse 
serviço. Frente ao funcionamento provisório em 

11.2.4.  Drenagem urbana

A abordagem do saneamento ambiental do 
Distrito Federal encerra-se com o exame da drena-
gem urbana implantada no território. A drenagem 
urbana não é contabilizada como uma caracterís-
tica do domicílio (no Censo Demográfico ou na 
PNAD), e sua falta ou precariedade não chegam 
a caracterizar inadequação habitacional por infra-
-estrutura, como é o caso do abastecimento de 
água, do esgotamento sanitário e da coleta de re-
síduos sólidos. Mas a PDAD apurou a existência 
desse serviço no Distrito Federal, permitindo que 
seja aqui analisado. Em certo sentido, o sistema 
viário interliga-se e complementa o sistema de 
drenagem urbana e, como a PDAD também pes-
quisou a existência de vias asfaltadas, meios-fios 
e calçadas, é conveniente que sejam analisados 
de forma conjunta (ver tabela 11.4).

15. SLU: http://www.slu.df.gov.br, acesso em 09JUN2010.
16. Fonte: SLU. Suplemento Especial do Correio Braziliense de 

05 junho de 2010.  
17. Conforme SLU (2010), foi elaborado o EIA/RIMA em maio 

de 2005.
18. Conforme notícia veiculada no site da SEDUMA ( www.SE-

DUMA.df.gov.br, em 31MAI2010, acesso em 09JUN2010): “A 
implantação do novo aterro é um compromisso do Programa 
Brasília Sustentável, coordenado pela Secretaria de Desen-
volvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (SEDUMA), 
no contrato como Banco Mundial (Bird) para regularização 
fundiária definitiva da Vila Estrutural.”

19. Idem.
20. Conforme SLU (2010), “os projetos foram articulados a partir 

do diagnóstico gerado pelo Plano Diretor de Resíduos Sólidos 
Urbano do DF.” 

21 SLU (2010).
22. Idem.
23.SLU. Referência: ofício no. 526.000.096/2010 – GAB/SU-

PLAN, resposta em 14 de maio de 2010
24. SLU. Referência: ofício no. 526.000.096/2010 – GAB/SU-

PLAN. Resposta em 14 de maio de 2010. Relação de endere-
ços das Áreas de Transbordo na RA I: terreno público (entre 
DF 007 – EPTT e a DF 003 – EPIA) e atrás da Rodoferroviária 
(antiga cascalheira).

25. SLU: http://www.slu.df.gov.br, acesso em 09JUN2010
26. Obtidos de http://www.slu.df.gov.br, acesso em 06MAR2010.
27. Os resíduos sólidos desta natureza são destinados ao inci-

nerador, localizado na Usina de Tratamento de Lixo da Ceilân-
dia – UCTL, unidade operacional do SLU. Fonte: SLU: http://
www.slu.df.gov.br, acesso em 09JUN2010.

28. Fonte: SLU. Suplemento Especial do Correio Braziliense de 
05 junho de 2010

29. SLU: http://www.slu.df.gov.br, acesso em 09JUN2010.
30. Fonte: SLU. Suplemento Especial do Correio Braziliense de 

05 junho de 2010

unidade territorial rede pluvial rua asfaltada calçada meio-fio

DF 77,79% 88,49% 80,19% 86,02%

RA I - Brasília 97,94% 99,19% 98,27% 98,57%

RA XI - Cruzeiro 98,93% 99,20% 98,66% 99,47%

RA XIX - Candangolândia 98,39% 98,39% 98,06% 98,72%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 89,40% 99,66% 97,44% 99,32%

RA I, XI, XIX, XXII 96,66% 99,24% 98,17% 98,79%

Tabela 11.4. Frequências relativas dos domicílios por 
oferta de infra-estrutura urbana, no Distrito Federal e 
em regiões administrativas selecionadas

Fonte: PDAD 2004

áreas do SLU29, “existe a previsão de construção 
de sete Centros de Triagem com recursos federais 
do PAC. Desse total, apenas três estão em fase 
de licitação”30. Conforme listagem da Central de 
Cooperativas do Distrito Federal – CENTCOOP31, 
quinze cooperativas e associações de materiais 
recicláveis integrarão a rede do Programa de 
Coleta Seletiva do Distrito Federal, Destas, duas 
localizam-se na área abrangida pelo Plano de Pre-
servação. 
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daí distribuindo-se em linha subterrânea até as 
subestações 02 (W5 Sul – entrequadras 704/904), 
05 (Setor de Embaixadas Sul – quadra 806) e 06 
(Esplanada dos Ministérios – Via N2 – subsolo do 
MEC). Há uma linha de transmissão projetada, 
que partirá da Subestação Furnas Samambaia, ao 
longo da via do Setor de Clubes Esportivos Sul, 
passando por subestação projetada no Setor de 
Embaixadas Sul, chegando à Subestação Brasília 
Centro (SAIN – Área Especial Lago Sul).

Na Asa Norte, há incidência de quatro linhas 
aéreas de transmissão. A primeira, da Subestação 
Brasília Norte (SAIN – Est. Abastecimento – Área 
A Via par RCG) percorrendo as subestações 04 
(SGAN – quadra 911 – W5 Norte), 03 (SGAN- qua-
dra 902 – W5 Norte), e 06, até Brasília Centro. A 
segunda, atravessando o Setor Militar Urbano, 
entre as subestações 08 (SIA – Área de Serviços 
Públicos – Tr. 4 – Lote A) e Brasília Norte. A tercei-
ra, ao longo da EPIA, da subestação Brasília Norte 
em direção à Subestação Sobradinho. E a última, 
ao longo da EPIA, curvando-se em direção à L2 
Norte, passando pela UnB e Setor de Embaixadas 
Norte até a Subestação Brasília Centro. 

Entre Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal, cruza 
uma linha aérea de transmissão, da Subestação 
08, seguindo o trajeto entre o Setor de Áreas Oc-
togonais e o Cruzeiro Novo, ao longo da EPCB, 
entre Cruzeiro Velho e QRSW.

Quanto às linhas e redes elétricas de distribui-
ção, informações obtidas junto à CEB34 dão conta 
de que toda Brasília tem rede subterrânea, sendo 
a região central atendida integralmente dessa for-
ma e havendo alguns trechos com rede aérea na 
Asa Sul e na Asa Norte: na Asa Sul, as quadras 600 
e 900 passam por migração gradativa para rede 
subterrânea; na Asa Norte, ainda existem alguns 
locais com atendimento por rede aérea, com mi-

Relativamente à drenagem urbana, o agre-
gado das quatro regiões administrativas apresen-
ta situação mais favorável que o Distrito Federal 
como um todo, especialmente pela cobertura 
muito maior, e quase total, da rede de drenagem 
pluvial. As RA também são quase que comple-
tamente dotadas de ruas asfaltadas, calçadas e 
meios-fios, em percentuais acima de 98%. Há, no 
entanto, duas exceções no Sudoeste/Octogonal: 
as calçadas têm percentual ligeiramente inferior, 
possivelmente pela implantação parcial da infra-
-estrutura em quadras ou superquadras também 
parcialmente ocupadas, e a rede de drenagem 
pluvial atenderia somente 89,4% dos domicílios, 
situação que exigiria verificação mais acurada32. 
Na RA I, a razão de não se atingir 100% de oferta 
de calçadas também poderia ser buscada na ocu-
pação incompleta das superquadras; e na Can-
dangolândia, na exiguidade de espaço público 
por vezes observada.

Quanto ao funcionamento dos sistemas de 
drenagem urbana, constata-se que, independen-
temente das taxas de impermeabilização mais al-
tas (como no Cruzeiro) ou mais baixas (como nas 
superquadras de Brasília), estes caracterizam-se 
como soluções estruturais, planejadas e execu-
tadas para levar as águas pluviais da forma mais 
rápida aos cursos e corpos d’água. Como con-
sequência da falta de obras de sistematização e 
amortecimento de cheias no Distrito Federal, tais 
lançamentos de descargas com alta velocidade e 
energia geram erosão de base, destruição de ma-
tas de galeria e assoreamento de corpos hídricos 
(conforme SEDUMA, 2007).

11.2.5.  Ajardinamento e manutenção de 
áreas verdes

Este item está desenvolvido no Capítulo 05 – 
PAISAGEM URBANA

11.2.6.  Rede elétrica e iluminação pública

A existência de rede elétrica e o seu forneci-
mento aos domicílios pode ser inferida mediante 
o proxy do dado “iluminação elétrica”, pesquisa-
do pela PNAD, sendo que, em 2008, 99,97% dos 
domicílios particulares permanentes do Distrito 
Federal a tinham, comparados a 98,6% dos domi-
cílios em todo o Brasil, no mesmo ano. 

Já a cobertura da iluminação pública por re-
gião administrativa está apresentada na tabela a 
seguir (ver tabela 11.5), com dados pesquisados 
pela PDAD.

Aqui, o resultado esperado seria de 100% de 
domicílios atendidos nas quatro regiões adminis-
trativas em exame. Como são informações forne-
cidas pelo morador, é possível que declare, even-
tualmente, a inexistência do serviço, em algum 
dos casos acima. Assim, os percentuais obtidos 
refletem situações pontuais onde a iluminação 
pública mostra-se precária ou insuficiente ou, ain-
da, a implantação incompleta das superquadras, 
caso do Sudoeste/Octogonal. 

Quanto às características da rede, a maior 
parte da rede elétrica implantada na área de 
abrangência do Plano de Preservação é subterrâ-
nea, mas há ocorrências de linhas de transmissão 
aéreas em partes de três regiões administrativas 
– a exceção é a Candangolândia, onde não há 
ocorrência de qualquer linha de transmissão. As 
linhas de transmissão, por suas características 
(altura do posteamento, faixas de domínio, etc.), 
fazem-se mais presentes na paisagem, ao longo 
de vias estruturadoras do Plano Piloto. Conforme a 
CEB33, há ocorrência de uma linha de transmissão 
aérea na Asa Sul, proveniente da Subestação de 
Furnas Brasília Geral (passando pela EPIG) até a 
Subestação 01 (W5 Sul – entrequadras 910/911), 
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unidade territorial
 iluminação 

pública

DF 95,99%

RA I - Brasília 98,46%

RA XI - Cruzeiro 98,93%

RA XIX - Candangolândia 99,34%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 97,61%

RA I, XI, XIX, XXII 98,40%

gração gradativa, conforme plano de investimento 
da CEB, mas para as quadras 600 e 900 Norte, 
nas quais também há rede aérea, não existe pla-
nejamento para migração, a não ser que ocorram 
novas edificações que exijam a implantação de 
infra-estrutura nova, cujo planejamento e projeto 
tenderão a adotar solução por rede subterrânea 
– lembrando-se aqui que deverá ser considerada 
determinação do IPHAN quanto ao atendimento 
por rede subterrânea a toda a área tombada. 

As informações do parágrafo anterior podem 
ser complementadas por levantamento local35, que 
apontou a ocorrência de redes aéreas em diver-
sos pontos da RA I: as linhas de distribuição que 
servem as quadras 600 e 900 fazem-se presentes 
nas asas Sul e Norte, ao longo das vias L2, W4 
e W5, e também há ocorrências isoladas na Asa 
Norte, ao longo da L3 (junto à área da UnB e em 
suas vias internas) e servindo as quadras 700 (li-
nha próxima e paralela à via W3). Há ainda trechos 
de rede aérea ao longo das vias L1 Norte (entre 
superquadras 200 e 400) e W1 Norte (entre super-
quadras 100 e 300), em situação que não encon-
tra paralelo na Asa Sul. Em outros setores que têm 
uso residencial também há linhas aéreas: ao lon-
go da via de acesso ao Setor de Hotéis de Turismo 
Norte e no Setor de Mansões Isoladas Norte. Na 
Vila Telebrasília, assim como na Vila Planalto, toda 
a distribuição é feita mediante rede aérea.

 Há incidência de linhas aéreas de distribui-
ção em áreas não-residenciais, podendo-se citar 
os seguintes trechos, conforme levantamento lo-
cal: na Asa Sul, no Parque da Cidade, no Setor 
Policial, próximo ao Terminal da Asa Sul, no Jardim 
Zoológico e na EPAR até a proximidade da L4 Sul; 
também ao longo desta via, assim como no Setor 
de Embaixadas Sul e no Setor de Clubes Esporti-
vos Sul. Na Asa Norte, ao longo da via L4 (no Se-
tor de Embaixadas Norte), no Setor de Garagens 

Tabela 11.5. Frequências relativas dos domicílios 
com iluminação pública, no Distrito Federal e em 
regiões administrativas selecionadas

Fonte: PDAD 2004

Oficiais e na via de ligação entre o SGAN e o Setor 
Militar Urbano, entre outros.

Conforme a CEB, relativamente à RA XI, há 
rede subterrânea somente no Cruzeiro Novo e na 
região do Cruzeiro Center, com rede de alta ten-
são primária em distribuição aérea (sistema radial) 
e baixa tensão por rede subterrânea. Em levanta-
mento local, verifica-se que as redes aéreas de 
alta tensão do Cruzeiro Novo estendem-se na di-
reção EPCB – EPIA e que, no Cruzeiro Velho, to-
das as linhas de distribuição são aéreas, sendo a 
única exceção alguns trechos de rede subterrânea 
para iluminação pública. 

As informações da CEB para a RA XIX apon-
tam a exclusividade de rede aérea36– confirma-se, 
assim, que todos os acampamentos de obra que 
foram consolidados na área de interesse do Plano 
de Preservação tiveram a mesma forma de atendi-
mento, o que contribui para diferenciá-los do Pla-
no Piloto.

Na RA XXII, segundo informações da CEB, a 
Octogonal conta com rede de alta tensão primária 
por rede aérea (sistema radial) e baixa tensão por 
rede subterrânea, solução semelhante à do Cru-
zeiro Novo, portanto. No Sudoeste, ainda existem 
alguns trechos atendidos por rede aérea, porém 
com previsão de migração total para rede sub-
terrânea; a exceção será a QRSW, onde a distri-

31. SLU: http://www.slu.df.gov.br, acesso em 09JUN2010. Rela-
ção de endereços: Associação Pré-cooperativista dos Cata-
dores e Recicladores de Resíduos Sólidos de Brasília – AP-
CORB (Usina do SLU/NURELSUL – L4 Sul); Associação dos 
Agentes Ecológicos da Vila Planalto – AGEPLAN (Rua do Ar-
mazém, Casa 01, Acampamento DFL).

32. Observação em visita ao local, em junho de 2010, mostrou 
implantação completa de rede de drenagem pluvial nas áreas 
urbanizadas da RA XXII.

33. CEB. Diagrama Geoelétrico.Acesso http://www.ceb.df.gov.br 
em 04 de junho de 2010.

34. Informações solicitadas diretamente à CEB em junho de 
2010.

35. Levantamento realizado em junho de 2010.
36. Faz-se aqui o registro de que a Administração Regional da 

Candangolândia informou em junho de 2010 que as redes de 
distribuição apresentam-se aéreas e subterrâneas, em torno 
de 50% para cada tipo.
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unidade territorial
 telefone fixo 

(linha)

DF 73,07%

RA I - Brasília 94,67%

RA XI - Cruzeiro 92,00%

RA XIX - Candangolândia 75,08%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 93,85%

RA I, XI, XIX, XXII 93,55%

Tabela 11.6. Frequências relativas dos domicílios 
com telefone, no Distrito Federal e em regiões 
administrativas selecionadas

Fonte: PDAD 2004

atingiu, em abril de 2010, 162,16 acessos por 100 
habitantes no Distrito Federal, o que significa dizer 
que há 1,62 linhas celulares em operação por ha-
bitante, índice que coloca o DF em primeiro lugar 
entre as unidades federativas do Brasil37.

buição primária permanecerá por rede aérea, em 
solução também similar à do Cruzeiro Novo, com 
baixa tensão por rede subterrânea.  

Complementando as informações acima, em 
levantamento local, observaram-se trechos de li-
nhas aéreas ao longo do Parque da Cidade e da 
EPIG, e perpendiculares em direção às quadras, 
de modo a alimentarem a rede interna de distri-
buição entre os blocos, a qual é subterrânea. Tam-
bém há linhas aéreas, ao longo da EPCB e junto 
do InMet até a 11ª. CPMind, e próximas à futura 
superquadra 500 do Sudoeste. Por fim, no entorno 
da Octogonal também incidem linhas de distribui-
ção aéreas.

11.2.7.  Telefonia

Os dados relativos à telefonia fixa para cada 
uma das regiões administrativas em exame foram 
pesquisados pela PDAD, em 2004.

Constata-se que havia grande desigualdade 
no acesso ao serviço, entre as regiões adminis-
trativas: Brasília, Sudoeste/Octogonal e Cruzeiro 
tinham a grande maioria dos domicílios servidos, 
mas somente ¾ das residências da Candangolân-
dia tinham telefone fixo, aproximando-se, assim, 
da média do Distrito Federal.

O acesso a serviços de telefonia de modo ge-
ral, pesquisado pela PNAD em 2008, existia para 
97,2% dos domicílios particulares permanentes do 
Distrito Federal, comparados a 82,05% dos domi-
cílios em todo o Brasil, no mesmo ano.

 Há que reconhecer que o crescimento da 
telefonia celular, no Distrito Federal, tenha sido o 
principal responsável pela melhoria da comuni-
cação, de modo geral. Isto é indicado pela infor-
mação da Anatel, de que a densidade, medida 
do número de acessos do serviço móvel pessoal, 

37. Conforme relatório de acessos móveis em operação e densi-
dade por UF,  em http://sistemas.anatel.gov.br, acesso em 06 
de junho de 2010. Para comparação, a densidade relativa ao 
Brasil, como um todo, é de 93,8 acessos por 100 habitantes.
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12.1.  Atividades Econômicas

12.1.1.  Aspectos gerais do desenvolvi-
mento econômico e da política de desenvolvi-
mento do Distrito Federal

Conforme a Síntese de Informações Socioe-
conômicas do Distrito Federal, o desenvolvimento 
econômico do DF é marcado por três fases:

“A primeira fase corresponde ao período que 
se inicia com a inauguração de Brasília, em 
que a Construção Civil foi o principal setor de 
absorção de mão-de-obra local, nas décadas 
de 1960 e 1970. A segunda, com a consolida-
ção de Brasília como sede do Governo Fede-
ral, deu ao setor público maior peso ou repre-
sentatividade na composição do PIB regional 
na década de 1980. Na terceira, e última fase, 
a economia é sustentada ainda na construção 
civil, no comércio, no setor público e princi-
palmente nos serviços em geral na década de 
1990 e início dos anos 2000”. (CODEPLAN, 
2008)

Assim, de maneira geral, em sua trajetória, o 
Distrito Federal foi se voltando da construção civil 
ao setor terciário, “[...] na medida em que se con-
solidava como capital do país” (SEDUMA, 2007). 
Um quadro mais apurado das fases do desenvol-
vimento econômico do Distrito Federal encontra-
-se nesse mesmo Documento Técnico do Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Fe-
deral (ibid.), do qual extraem-se os fatores que 
contribuíram na transformação de sua economia e 
da participação de seus setores de atividade:

Década de 60: construção de Brasília

•	 “A construção civil se mantinha em cons-
tante atividade nas áreas governamentais e de ha-

Década de 70: formação de mercado 
consumidor

•	 “Intensa transferência de órgãos e servido-
res do Rio de Janeiro”;

•	 “Instalação definitiva das embaixadas e da 
maior parte da administração direta e indireta em 
Brasília” (final da década);

•	 “Setor da construção civil começou a per-
der participação no Produto Interno Bruto (PIB) do 
DF” (final da década).

Década de 80: expansão do setor terciário

•	 Abertura de empresas construtoras esti-
muladas pelos financiamentos do Programa Na-
cional de Habitação;

•	 Participação do setor da construção civil 
chega a 12,2% do PIB do Distrito Federal;

•	 Setor terciário atinge 86,1% do PIB local 
em 1985;

•	 Retração de investimentos na construção 
civil com extinção do BNH em 1986;

•	 Concentração de empresas de pequeno e 
médio porte na indústria e no comércio;

•	 “Contexto recessivo e de combate à infla-
ção por meio de pacotes econômicos”;

•	 Promoção da economia local com lança-

bitação em Brasília”;

•	 “Núcleo Bandeirante e Taguatinga reuniam 
mais estabelecimentos e serviços”;

•	 “Precária interligação de transportes”.

mento do PROIN/DF, Programa de Desenvolvi-
mento Industrial do Distrito Federal em 1988;

•	 “Aquisição de autonomia política pelo Dis-
trito Federal”.

Década de 90: a administração pública “se 
transformou no principal motor da economia 
local”

•	 “A população do DF alcançou 1 milhão e 
600 mil habitantes no início da década”;

•	 Setor terciário em expansão;

•	 Participação do setor público no PIB do 
Distrito Federal atinge 40,48% em 1999 frente aos 
23,43% em 1985;

•	 Estabilização econômica com o Plano 
Real;

•	 Queda da participação dos serviços de 
intermediação financeira, de 68,86% no PIB local 
entre 1989 e 1993 para 28,81% em 1999;

•	 Participação da construção civil com “ten-
dência de decréscimo” no PIB local entre 2,5% a 
4% (fim da década);

•	 “Setor agropecuário compunha apenas 
0,47% da economia do DF”;

•	 Indústria de transformação com participa-
ção no PIB do Distrito Federal de 2,9%;

•	 Reforço dos programas de desenvolvi-
mento econômico locais.

Sobre os programas de desenvolvimento 
econômico locais, verifica-se um processo de su-
cessão, em que o PROIN/DF foi transformado em 
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12.1.2.  Setores econômicos no Distrito 
Federal

Na evolução econômica do Distrito Federal 
nota-se, portanto, a consolidação do setor terci-
ário na concentração das atividades associada a 
três condicionantes apresentados na Síntese de 
Informações Socioeconômicas, conforme está a 

“O Distrito Federal, por ser limitado territorial-
mente para desenvolver de forma extensiva 
as atividades do setor primário, não dispor 
de muitas opções para industrializar-se sem 
comprometer o meio ambiente e, pelo fato de 
Brasília, capital do País, desempenhar pre-
ponderantemente funções institucional-admi-
nistrativas, a atividade econômica da popula-
ção, concentra-se na prestação de serviços 
[...], na administração pública federal e local 
[...] e no comércio [...]” (CODEPLAN, 2008).2

absorção da mão-de-obra reflete a função aces-
sória que o setor desempenha na economia local” 
(CODEPLAN, 2008). Quanto ao porte dos estabe-
lecimentos, “os segmentos industriais no Distrito 
Federal são compostos predominantemente por 
micro empresas, basicamente voltadas para a 
produção de bens de consumo para a população 
e para o governo” (ibid.).

Já as atividades do setor terciário, no mesmo 
período, sempre contribuíram com participação 
acima de 90% no PIB do Distrito Federal – 93,57% 
em 2002, 92,88% em 2004, 93,41% em 2006 e 
93,16% em 20075 e a administração pública (e 
seus salários) tem papel crucial para tal desem-
penho, pois:

Comparativamente, entre os setores da eco-
nomia no período de 2002 a 2007 3, a participação 
da agropecuária no PIB local mostrou tendência 
decrescente: era de 0,48% em 2002, 0,32% em 
2004, 0,21% em 2006 e 0,29% em 2007. Apesar 
do crescimento de sua participação no PIB de 
2007, o setor é pouco significativo na economia 
do Distrito Federal, “dada a reduzida dimensão da 
área rural do Distrito Federal e a proximidade de 
terras mais adequadas à exploração agropecuária 
circundando o quadrilátero que constitui o seu ter-
ritório. [...] De acordo com o Cadastro Central de 
Empresas do IBGE, 360 empresas de produção 
agropecuária atuavam em 2006 no DF, absorven-
do 2.865 pessoas, no emprego formal [...]” (CO-
DEPLAN, 2008).

A indústria participava com total de 5,95% 
(tendo a construção civil participação de 3,47%) 
em 2002, 6,81% (3,56% da construção civil) em 
2004, 6,38% (3,54%) em 2006 e 6,55% (3,60%) 
em 20074, mostrando tendência de estabilização, 
portanto.  Conforme a Síntese de Informações So-
cioeconômicas, “em julho de 2008 a indústria de 
transformação absorvia 3,9% da população ocu-
pada do DF e a construção civil 4,4%, de acordo 
com dados da Pesquisa de Emprego e Desempre-
go do Distrito Federal [...]. Este reduzido nível de 

“A administração pública é a atividade mais 
relevante na economia do Distrito Federal, 
53,8%6 de toda a estrutura produtiva [...] Com 
rendimentos maiores, os servidores públicos 
têm papel fundamental na economia da capi-
tal federal. De acordo com dados do CEMPRE 
[Cadastro Central de Empresas do IBGE], o 
salário médio mensal da administração públi-
ca nacional era de 4,6 salários mínimos, en-
quanto o Distrito Federal percebia, em média, 
9,6 salários mínimos, em 2007, ambos supe-
riores aos proventos pagos na atividade em-
presarial, que eram de 3,0 salários para o Bra-
sil e 5,5 para o Distrito Federal” (CODEPLAN, 
2009).

“Esses três programas, PROIN, PRODECON e 
PADES, significaram uma mudança de agen-
da para o Governo do Distrito Federal, que não 
mais podia contar com a dependência exclu-
siva do setor público para gerar emprego e 
renda a uma população de 2 milhões de mo-
radores, calculada pelo Censo no ano 2000. 
Nesse sentido, o estímulo a outras atividades 
na economia local se tornou uma prioridade” 
(SEDUMA, 2007).

Posteriormente, foram criados o Programa 
de Promoção do Desenvolvimento Econômico 
Integrado e Sustentável – PRÓ-DF e o PRÓ-DF II 
– Programa de Apoio ao Empreendimento Produ-
tivo, em 1999 e 2003, respectivamente. Vigorando 
até 2003, o PRÓ-DF apoiava empreendimentos 
que produzissem bens e serviços, gerassem em-
pregos e renda e promovessem contribuição tri-
butária para o Distrito Federal (CODEPLAN, 2008). 
Implementado em 2004, O PRÓ-DF II representou 
uma continuidade da iniciativa anterior. E ambos 
os programas basearam seus incentivos em “be-
nefícios fiscais, tributários, econômicos, tarifários, 
creditícios (capital de giro e financiamento para 
implantação de projetos), além do provimento de 
infra-estrutura e capacitação profissional” (SEDU-
MA, 2007).1

Programa de Desenvolvimento Econômico Local 
– PRODECON/DF em 1992 e, em 1996, foi criado 
o Programa de Desenvolvimento Econômico e So-
cial – PADES/DF.

seguir:

Cabe destacar, também, no setor terciário, a 
participação na economia local do comércio, as 
atividades de intermediação financeira, de se-
guros e previdência complementar, e imobiliária/
aluguel, com participações de 6,64%, 10,00% e 
6,43%, respectivamente, no PIB 20077. Segundo 
dados do IBGE o segmento do comércio engloba-
va 165.976 empresas em 2006.8

Além de Brasília, outras regiões administrati-
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1. “Ambos os programas buscaram desenvolver ações tendo 
como referência as Áreas de Desenvolvimento Econômico – 
ADEs. Tais áreas, localizadas nas proximidades das Regiões 
Administrativas, visavam descentralizar as atividades produti-
vas e empregos para além do Plano Piloto de Brasília. [...] No 
entanto, alguns fatores demonstraram a fragilidade desses 
programas, revelando a precariedade da implantação das 
ADEs [...]” (SEDUMA, 2007)

2. Citando PED/DF – Convênio: SETRAB/GDF, SEADE/SP e DIE-
ESE

3. Fonte: IBGE e CODEPLAN. “Os valores do PIB foram revisa-
dos entre 2002 e 2006 e estimados para 2007” (CODEPLAN 
2009). 

4. Idem
5. Fonte: IBGE e CODEPLAN. “Os valores do PIB foram revisa-

dos entre 2002 e 2006 e estimados para 2007” (CODEPLAN 
2009).

6. Valor estimado na participação do PIB do Distrito Federal para 
2007.

7. Fonte: IBGE e CODEPLAN. “Os valores do PIB foram revisa-
dos entre 2002 e 2006 e estimados para 2007” (CODEPLAN 
2009).

8. IBGE - Cadastro Central de Empresas - 2006

vas possuem comércio que atende às necessida-
des do consumidor local, sendo que Taguatinga 
e Ceilândia oferecem comércio mais expressivo, 
atraindo consumidores de outras localidades. Os 
moradores encontram nos finais de semana as 
tradicionais feiras que comercializam desde horti-
frutigranjeiros até produtos industrializados, sendo 
as mais concorridas as de Ceilândia e do Guará. 
Cabe destaque também no comércio do DF, à Fei-
ra dos Importados, à Feira de Artesanato da Tor-
re de Televisão e ao grande número de shopping 
centers. Ainda com referência ao comércio do DF, 
vale observar que em 2002 foi criada a Cidade 
do Automóvel, pólo especializado no setor, para 
onde a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
transferiu inicialmente 110 empresas. A Cidade do 
Automóvel está localizada na Via Estrutural, “dis-
tante 10 km do centro da capital” (CODEPLAN, 
2008).
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12.2.  Estrutura Ocupacional

Conforme o Documento Técnico do Plano Di-
retor de Ordenamento Territorial,

 “uma situação notável da economia do DF 
refere-se à prevalência dos estabelecimentos, 
atividades e empregos no Plano Piloto. [...] 
Em termos de empregos, 67,81% se locali-
zam em Brasília, 10,87% no Guará e 6,76% 
em Taguatinga [...]” (SEDUMA, 2007)

Tal concentração contrasta fortemente com a 
dispersão e a diversidade da população economi-
camente ativa do Distrito Federal, a serem levadas 
em conta na análise da Estrutura Ocupacional que 
será realizada a seguir, em dois segmentos: os 
empregos em relação aos setores de atividades 
econômicas, e os empregos em relação à posição 
na ocupação. Estes desdobrar-se-ão em duas 
abordagens das unidades territoriais: o Distrito Fe-
deral como um todo, e as quatro regiões adminis-
trativas de abrangência do Plano de Preservação, 
vistas isoladamente ou formando um agregado.

12.2.1.  Empregos e setores de atividades 
econômicas

No Distrito Federal

A tabela a seguir (ver tabela 12.1) apresenta a 
distribuição do número de pessoas ocupadas no 
Distrito Federal, segundo os setores de atividades 
econômicas.

A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-
-DF) com os resultados do ano de 2009 informa 
que “o crescimento ocupacional assinalado em 
2009 (41 mil ocupações, ou 3,7%) foi resultado da 
expansão dos Serviços (35 mil, ou 4,8%), do agre-
gado Outros (5 mil, ou 3,0%) e do Comércio (3 mil, 

ou 1,7%) e da variação negativa da Indústria (1 mil, 
ou 2,2%). No que se refere ao agregado Outros, 
vale destacar os aumentos do nível ocupacional 
na Construção Civil (15,7%) e na Administração 
Pública (6,1%).

Comparando-se o ano de 2009 com a situ-
ação encontrada à época da elaboração do Do-
cumento Técnico do PDOT (SEDUMA, 2007), 
verifica-se que houve algum crescimento da par-
ticipação dos serviços (56,78% do mercado de 
trabalho do Distrito Federal em 2006); o segundo 
ramo mais numeroso permanece a administração 
pública (federal e distrital), mas sua participação 
caiu (19,20% em 2006), ao passo que a do co-
mércio cresceu (14,74% em 2006). Ainda, como o 
Documento Técnico do PDOT aponta, “o setor ter-
ciário compreende 90,72% dos empregos do DF”, 
situação que pouco mudou se considerarmos o 
ano de 2009, quando o setor terciário responde 
por 90% dos empregos. 

A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-
-DF) com os resultados do ano de 2009 também 
informa sobre a composição dos “serviços”, veri-
ficando-se que o grupo mais numeroso é aque-
le classificado como “outros” 9, com 19,7% dos 
empregos, seguido de “serviço doméstico”, com 
14,7%, “educação”, com 11,5%, “auxiliares”, com 
9,8%, “alimentação”, com 9,7%, “saúde”, com 
8,7%, “especializado”, com 7,4%, “reparação, lim-
peza e vigilância”, com 6,1%, e “transporte e ar-
mazenagem”, “creditício” e “oficina mecânica”, to-
dos abaixo de 5%. Observando-se as tendências 
de longo prazo (e recorrendo-se aos dados das 
PED-DF desde o seu início, em 1992), verifica-se 
que o grupo “auxiliares” cresce mais fortemente, 
seguido de “outros” e “especializado”; “alimenta-

ção” tem leve crescimento; “educação”, “saúde” 
e “oficina mecânica” são, grosso modo, estáveis; 
“transporte e armazenagem” mostra leve queda, 
seguido de “creditício” e “reparação, limpeza e 
vigilância”, com taxas maiores de decréscimo na 
participação dos empregos; por fim, há que apon-
tar que “serviço doméstico” mostra queda durante 
todo o período, tendo chegado a responder por 
22,3% dos empregos em “serviços” no ano de 
1993.

A esse respeito, a PED-DF apresenta o recen-
te estudo “As mulheres no mercado de trabalho 
do Distrito Federal”, que traz informações atualiza-
das sobre o trabalho doméstico, o qual é exercido, 
em 95% dos empregos, pelas mulheres. O estudo 
confirma que os serviços domésticos perderam 
importância na estrutura setorial entre as mulhe-
res ocupadas nos últimos anos no DF, mas ainda 
representam a segunda forma mais comum de in-
serção das mulheres no mercado de trabalho. 

Quanto ao setor secundário, comparando-se 
2006 com 2009, vê-se que a indústria de trans-
formação (gráficas, móveis, bebidas, metalurgia, 
etc.), que empregava contingente de trabalhado-
res praticamente idêntico ao da construção civil, 
totalizando conjuntamente 8,12% dos empregos, 
perdeu espaço para a construção em 2009, cujo 
crescimento fez com que ambas passassem a to-
talizar 9% dos empregos. 

Por fim, o agregado “outros”, que compreen-
dia 1,16% dos empregos em 2006, passou a ter 
apenas 1% em 2009.

Os rendimentos de trabalhadores por setor de 
atividade econômica são informados pela PED-DF, 
mostrando, em 2009, valores médios de R$ 1.509 
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período

% 
serviços

10

% 
administração 

pública

% 
comércio

% 
indústria de 

transformação

% 
construção 

civil

% 
outros

11

2008 58,0% 16,1% 16,0% 4,1% 4,5% 1,1%

2009 57,7% 16,6% 15,7% 3,9% 5,1% 1,0%

Tabela 12.1. Frequências relativas do número de 
pessoas ocupadas, segundo setores de atividades 
econômicas, no Distrito Federal

Fonte: PED-DF - Resultados do ano de 2009 (ex-
ceto)

para empregados em serviços, R$ 4.385 para fun-
cionários da administração pública, R$ 1.073 para 
os do comércio, e R$ 1.123 para os ocupados no 
agregado “outros”12. A variação mais notável dos 
rendimentos, relativamente a 2008, foi da adminis-
tração pública, com 6,7%, seguida pelos serviços 
(2,2%) e pelo comércio (1,6%); já o agregado “ou-
tros” teve queda na média dos rendimentos, de 
1,4%.

9. Conforme a PED-DF, incluem-se aí os serviços de comuni-
cação, diversões, radiodifusão e teledifusão, serviços comu-
nitários, comércio e administração de valores imobiliários e 
de móveis, serviços de utilidade pública, serviços pessoais, 
e outros serviços.

10. Inclui os serviços públicos e privados, inclusive os serviços 
domésticos.

11. Inclui atividades agropecuárias extração vegetal e mineral; 
embaixadas, consulados e representações políticas e outras 
atividades não classificadas.

12. Inclui indústria, construção civil, agricultura, pecuária, extra-
ção vegetal e mineral, embaixadas, consulados e representa-
ções oficiais e políticas e outras atividades não classificadas.

13. Inclui as seguintes atividades pesquisadas pela PDAD: 
transporte, comunicação, educação, saúde, serviços domés-
ticos e serviços em geral.

14. Inclui atividades agropecuárias.

Nas regiões administrativas de 
abrangência do Plano de Preservação

Um exame da estrutura de ocupação por se-
tores da economia em cada uma das regiões ad-
ministrativas é possibilitado pelos dados da Pes-
quisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), 
realizada em 2004. Ainda que tenham transcorrido 
quase seis anos, o exame é relevante, pois não fo-
ram encontrados dados mais atualizados por RA.

A tabela a seguir (ver tabela 12.2) apresenta 
dados da PDAD sobre a estrutura ocupacional em 
cada uma das unidades territoriais consideradas.

Inicialmente, há que referir que a PDAD apu-
rou um contingente de 1.758.553 pessoas em 
idade ativa do Distrito Federal (10 anos ou mais), 
do qual estavam empregadas 853.660 pessoas 
(48,55% da PIA), outras 726.721 (equivalente a 
41,32%) pessoas sem ocupação remunerada e 
mais 178.172 pessoas (10,13% do total da PIA) 
desempregadas. Esses dados somente são cita-
dos aqui como referência, uma vez que a análise 
do emprego e desemprego será realizada mais 
adiante. O que importa aqui é analisar em que se-
tores da economia atuavam os 48,55% da PIA que 
estavam empregados naquele momento.

O setor terciário reunia 94,1% das pessoas 
empregadas no Distrito Federal; o setor secundá-
rio (indústria de transformação somada à constru-

unidade territorial
% 

serviços13

% 
adminis-

tração 
pública

% 
comércio

% 
indústria de 
transforma-

ção

% 
construção 

civil

% 
outras

ativida-
des14

DF 28,96% 22,25% 21,35% 1,30% 4,00% 22,13%

RA I - Brasília 26,53% 34,02% 12,64% 1,07% 0,92% 24,81%

RA XI - Cruzeiro 22,92% 38,96% 15,19% 0,98% 2,25% 19,69%

RA XIX - Candangolândia 28,57% 27,76% 26,16% 1,61% 1,81% 14,09%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 23,70% 46,50% 11,18% 1,01% 1,01% 16,59%

RA I, XI, XIX, XXII 25,68% 36,45% 13,25% 1,07% 1,14% 22,40%

Tabela 12.2. Frequências relativas da população 
residente, com 10 anos ou mais, por setor de 
atividade remunerada, em regiões administrativas 
selecionadas e no DF.

Fonte: elaboração própria com dados de PDAD.



PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA   -   PPCUB

324

ção civil) empregava 5,3% das pessoas; e o setor 
primário empregava 0,6% das pessoas, com per-
centuais ainda menores nas RA examinadas, com 
exceção do Sudoeste/Octogonal, onde chegava 
a empregar 1,4% das pessoas. Observando-se 
as RA isoladamente, verifica-se que apresentam 
percentuais ainda maiores que o Distrito Federal 
como um todo: Brasília tem o mais alto (97,5%), 
seguida do Sudoeste/Octogonal (96,6%) e, em-
patados pouco abaixo, do Cruzeiro e da Candan-
golândia (96,2%). O agregado das quatro regiões 
administrativas reúne cerca de 30% de todos os 
empregados na administração pública no Distri-
to Federal (soma dos funcionários federais e do 
GDF); em todas as quatro RA, assim, a categoria 
de administração pública é importante, mas há va-
riações: a Candangolândia apresenta a situação 
mais equilibrada, com participações muito próxi-
mas de serviços, propriamente ditos, administra-
ção pública (especialmente do GDF) e comércio15. 
Na verdade, é a única RA onde se observa esse 
equilíbrio, pois as demais têm participação muito 
maior da administração pública (Brasília, Cruzeiro 
e Sudoeste/Octogonal, em ordem crescente). Em 
Brasília, é notável a participação muito maior de 
funcionários da administração pública federal, em 
proporção de pouco mais de três vezes a de fun-
cionários públicos distritais; no Cruzeiro há cerca 
de 1/3 mais funcionários distritais do que federais; 
e no Sudoeste/Octogonal as proporções são pra-
ticamente equivalentes. Nota-se, assim, uma ten-
dência de busca preferencial dos funcionários pú-
blicos pelas RA mais centrais, onde está a maior 
parte desses empregos. Quanto aos empregados 
no comércio, residem no agregado das quatro RA 
apenas 11%, aproximadamente, do total de em-
pregados no comércio no DF, o que representa 
muito menos pessoas do que os empregos exis-
tentes nessas regiões administrativas, destacan-
do-se Brasília e Sudoeste/Octogonal pelas partici-

pações mais baixas, o que indica necessidade de 
“importação” cotidiana de mão-de-obra.

Pode-se examinar, no setor terciário, as par-
ticipações relativas das atividades pesquisadas 
individualmente pela PDAD e apresentadas na 
Tabela 2 de forma agregada como “serviços”. 
Nota-se que, no DF, as atividades que mais contri-
buem para a categoria de serviços são “serviços 
domésticos” e “serviços em geral”. Os “serviços 
domésticos” contribuem com 28% dos serviços, e 
os “serviços em geral”, com 31,5% dos serviços, 
mostrando a sua importância na estrutura de em-
prego e trabalho existente no DF. Analisando-se as 
quatro RA separadamente, constata-se que Brasí-
lia tem, entre os serviços, 21,71% de trabalhadores 
em “serviços domésticos” e 14,57% em “serviços 
em geral”, o que sugere que boa parte do primeiro 
percentual possa ser atribuído a empregados(as) 
domésticos(as) residentes no local de emprego; e 
que o percentual de prestadores de serviços em 
geral residentes em Brasília seja relativamente bai-
xo. No Cruzeiro, a participação dos “serviços do-
mésticos” cai a 13,5%, sugerindo presença bem 
menor de empregados(as) domésticos(as) resi-
dindo no emprego, e a participação de “serviços 
em geral” cresce 17,17% - ambos os valores são 
coerentes com a renda média domiciliar, inferior a 
Brasília. Já na Candangolândia, “serviços domés-
ticos” cresce a 19,7%, indicando ser esta RA – e 
sabendo-se ter a renda média mais baixa dentre 
as que estão em exame – local de residência e não 
de emprego de empregados(as) domésticos(as); 
por outro lado, a participação de quase 48% de 
“serviços em geral” sugere ser a Candangolândia 
local preferencial de residência de prestadores de 
serviços. Finalmente, o Sudoeste/Octogonal mos-
tra percentual de “serviços domésticos” muito pró-
ximo do de Brasília, e percentual de “serviços em 
geral” bastante superior (20,96%). As RA que se 

destacam com outras grandes contribuições para 
os serviços são Brasília (27% de “educação”), 
Cruzeiro (21% tanto para “educação” como para 
“saúde”), Candangolândia (15,5% de “transpor-
tes”) e Sudoeste/Octogonal (28% de “saúde”).

O setor secundário, se é pouco representa-
tivo em Brasília, ainda o é menos no agregado 
das quatro RA, só cabendo algum destaque à 
Candangolândia pelos empregos na indústria de 
transformação. Já os dados relativos à construção 
civil mostram que as RA examinadas não são lo-
cais preferenciais de residência dos empregados 
nessa atividade, respondendo o agregado das 
quatro RA por somente cerca de 5% do total de 
empregados na construção civil no DF.

Há ainda que ressaltar o alto percentual de 
pessoas na categoria – imprecisa – “outras ativi-
dades”.

12.2.2.  Empregos e posição na ocupação

No Distrito Federal

A tabela a seguir (ver tabela 12.3) apresenta a 
distribuição do número de pessoas ocupadas no 
Distrito Federal, segundo as formas de inserção 
ocupacional.

A PED-DF com os resultados do ano de 2009 
informa que “dentre as formas de inserção ocu-
pacional, o assalariamento foi a que registrou o 
maior crescimento (5,3%), resultado do aumento 
dos setores privado (6,3%) e público (3,2%). No 
segmento privado, cresceu [sic] os empregos 
com carteira assinada (8,3%) e diminuiu [sic] os 
sem carteira (-2,0%). O pequeno acréscimo do 
número de trabalhadores autônomos (0,6%) foi re-
sultado de uma elevação daqueles que trabalham 
para o público (2,2%) e de uma redução dos que 
trabalham para empresa (5,4%). Nesse intervalo 
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15. A presente análise não considera a categoria “outras ativi-
dades”.

16. Inclui os empregadores, os trabalhadores autônomos uni-
versitários, os trabalhadores familiares não remunerados, os 
donos de negócio familiar e os que trabalham em organismos 
internacionais (consulados, embaixadas, representações ofi-
ciais e políticas).

de tempo, diminuiu o contingente de empregados 
domésticos (2,9%), aumentou o daqueles classifi-
cados no agregado Outros (8,8%) e permaneceu 
inalterado o de empregadores.”

Comparando-se o ano de 2009 com a situa-
ção encontrada à época da elaboração do Docu-
mento Técnico do PDOT (dados da PED-DF com 
os resultados do ano de 2006), constata-se que 
o crescimento da participação dos assalariados 
do setor privado (43,9% em 2006) e, dentro do 
setor, a participação dos trabalhadores formais, 
com carteira assinada, vêm de mais tempo. Mas, 
no longo prazo, constata-se que diminui a parti-
cipação dos assalariados do setor público, não 
obstante o crescimento havido no período recente 
pela abertura de vagas na administração pública. 
Os empregados domésticos, que formavam par-
te também significativa do mercado de trabalho, 
com participação de 10% em 2006, vêm tendo al-
gum recuo, o que corresponde a uma tendência 
de longo prazo, conforme já visto anteriormente.

O estudo “As mulheres no mercado de tra-
balho do Distrito Federal” da PED-DF mostra, por 
outro lado, que entre as empregadas domésticas 
o percentual de carteira assinada está bem abaixo 
da média dos assalariados do setor privado (82%) 
– as domésticas mensalistas eram 73,5% das tra-
balhadoras domésticas em 2009, e apenas 59,3% 
delas tinham carteira assinada. Quanto às diaris-
tas, que perfaziam o percentual restante de 26,5% 

período

Assalariados

Total

Setor privado Setor público Empre-
gados 

domesti-
cos

Autôno-
mos

Demais 
posi-

ções16Total
com

carteira
sem

carteira Total
Estatutá-

rio
Não es-
tatutário

2008 68,0% 45,6% 36,7% 8,9% 22,4% 16,7% 5,7% 9,1% 15,6% 7,3%

2009 69,0% 46,7% 38,3% 8,4% 22,3% 17,0% 5,4% 8,5% 15,2% 7,2%

Tabela 12.3. Frequências relativas do número de 
pessoas ocupadas, segundo formas de inserção, 
no Distrito Federal.

Fonte: PED-DF - Resultados do ano de 2009 (ex-
ceto)

das trabalhadoras domésticas em 2009, era “ain-
da menos frequente a prática do registro na car-
teira de trabalho ou de contribuição ao INSS”. De 
qualquer modo, comparando-se aos dados do 
ano 2000, verifica-se, ao lado da diminuição da 
participação das mensalistas e do crescimento 
das diaristas no mercado de trabalho (variações 
respectivas de menos e mais 12%), o aumento da 
formalização do contrato de trabalho.

Os rendimentos de trabalhadores por posição 
na ocupação são informados pela PED-DF, mos-
trando, em 2009, valores médios de R$ 1.080 para 
os assalariados do setor privado, com grande dife-
rença entre os que possuem carteira assinada (R$ 
1.123) e os que não a têm (R$ 854). As variações 
em relação a 2008 são, respectivamente, de 3,3%, 
2,9% e 3%. Esses valores contrastam fortemente 
com a média dos rendimentos dos assalariados 
do setor público, que chega a R$ 4.566 em 2009, 
mostrando também a segunda maior variação em 
relação a 2008, entre todas as posições (5,8%), 
variação essa que perdeu para a dos rendimen-
tos dos empregados domésticos (8% entre 2008 
e 2009), cuja média foi a menor entre todas as po-
sições (R$ 524). Finalmente, os empregadores ti-
veram rendimentos médios de R$ 3.927 em 2009, 
e os autônomos, de R$ 910; as taxas de variação 
dos rendimentos entre 2008 e 2009 também são 
muito distintas, com crescimento de 3,6% para os 
empregadores e queda de 0,7% para os autôno-
mos.  
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dos trabalhadores que declararam realizar ativi-
dades na administração pública são, na verdade, 
trabalhadores terceirizados. 

Quanto aos autônomos, o percentual é bas-
tante menor nas RA em relação ao DF, com ex-
ceção da Candangolândia, onde essa diferença é 
menos significativa – o que reforça a hipótese de 
maior presença de prestadores de serviços.

Quanto à diferença significativa de “outras 
posições”, verificada no Sudoeste/Octogonal em 
relação às demais regiões administrativas, nota-se 
que é devida à maior presença de empregadores.

unidade territorial

% setor privado

% com 
carteira

assinada

% sem 
carteira 

assinada

%
setor 

público
% 

autônomos 

% 
outras 

posições17

DF 43,99% 12,16% 18,82% 19,56% 5,48%

RA I - Brasília 45,01% 8,37% 28,39% 10,74% 7,49%

RA XI - Cruzeiro 42,53% 5,97% 32,43% 10,38% 8,68%

RA XIX - Candangolândia 45,47% 8,26% 22,12% 17,10% 7,05%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 30,78% 2,25% 44,08% 11,72% 11,16%

RA I, XI, XIX, XXII 42,38% 7,06% 31,23% 11,10% 8,23%

Tabela 12.4. Frequências relativas da população 
residente, com 10 anos ou mais, por posição na 
ocupação, em regiões administrativas selecionadas 
e no DF.

Fonte: elaboração própria com dados da PDAD.

17. Inclui as seguintes categorias da PDAD: empregado tem-
porário, empregador, estagiário, cargo comissionado, progra-
mas de emprego e trabalhador não remunerado.

Nas regiões administrativas de 
abrangência do Plano de Preservação

Cabe aqui examinar a posição na ocupa-
ção em cada uma das regiões administrativas de 
abrangência do Plano, também com dados da 
PDAD, das 853.660 pessoas que estavam empre-
gadas quando da pesquisa, em 2004, (conforme 
tabela 12.4).

O agregado das quatro RA mostra-se seme-
lhante ao DF como um todo, no que se refere à 
participação dos empregados do setor privado, 
com carteira de trabalho assinada. Quanto à par-
ticipação dos empregados sem carteira assinada, 
o agregado mostra valor bem menor, sugerindo 
que a precariedade do trabalho seja menos grave 
na região mais central; acredita-se que os percen-
tuais relativamente altos em Brasília e na Candan-
golândia possam estar associados à incidência de 
trabalhadores em serviços domésticos.

O setor público, como já foi visto, é mais sig-
nificativo nas quatro RA do que no DF como um 
todo – as diferenças entre as RA seguem a mes-
ma ordem observada na Tabela 2, verificando-se 
também que os percentuais, aqui, são todos me-
nores, o que pode indicar que uma pequena parte 
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12.3.  Emprego e Renda

No Distrito Federal

Serão examinados os dados sobre emprego e 
desemprego ao final de 2009, conforme a Pesqui-
sa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal 
(PED-DF) do mês de dezembro passado. Tais in-
formações serão comparadas àquelas sistemati-
zadas pelo Documento Técnico do PDOT (SEDU-
MA, 2007), que teve como referência a PED-DF do 
mês de julho de 2006 e, se for o caso, à primeira 
PED-DF realizada, que tem como referência o mês 
de dezembro de 1992.

De uma população em idade ativa (PIA) de 
2.134.000 pessoas, a PED-DF de dezembro de 
2009 estimou população economicamente ativa 
(PEA) de 1.390.000 pessoas, o que corresponde 
a 65,14% da PIA. Estavam ocupados no momento 
da pesquisa 1.188.000 trabalhadores, o que cor-
responde a 85,47% da PEA – a taxa de desem-
prego total, equivalente a 14,53% da PED-DF, di-
minui em relação ao mês anterior e mostra o seu 
menor nível em 14 anos – para comparação, em 
julho de 2006, de uma PEA de 1.246.200 pesso-
as, estavam empregados 1.021.500 trabalhadores 
(81,97%), resultando em uma taxa de desemprego 
total de 18,03%. Portanto, nos últimos três anos e 
meio verifica-se uma redução de cerca de 20% do 
desemprego no DF.

Quanto às tendências verificadas durante 
2009, a PED-DF com os resultados do ano informa 
que, no período, “o nível de ocupação no DF cres-
ceu 3,7%, desempenho inferior ao verificado em 
2008, quando a ocupação se expandiu em 6,1%. 
Apesar disso, o número de postos de trabalho 
criados no ano passado (41 mil), foi superior ao 
incremento da População Economicamente Ativa 

(37 mil), resultando na saída de 4 mil pessoas do 
contingente de desempregados”. Já PED-DF de 
dezembro de 2009 informa que “o tempo de pro-
cura por um trabalho, estimado em 62 semanas 
em dezembro de 2008, passou para 55 semanas 
no mesmo mês de 2009.”

A taxa de desemprego pode ser desdobrada 
em desemprego aberto (pessoas que nos últimos 
30 dias procuraram trabalho de maneira efetiva 
e não exerceram nenhum trabalho nos últimos 
sete dias), oculto pelo trabalho precário (pessoas 
com atividade irregular remunerada ou não remu-
nerada, e que procuraram efetivamente trabalho 
nos 30 dias antes da entrevista ou nos últimos 
12 meses) e oculto pelo desalento (pessoas sem 
trabalho, que deixaram de procurar uma ocupa-
ção nos últimos 30 dias por encontrarem dificul-
dades no mercado, mas que tentaram conseguir 
uma atividade nos últimos 12 meses). A PED-DF 
de dezembro de 2009 apresenta taxas de 9,7% 
para o desemprego aberto, 2,6% para o desem-
prego oculto pelo trabalho precário, e 2,2%, pelo 
desalento – em julho de 2006, as taxas eram todas 
maiores, respectivamente, de 10,4%, 4,4% e 3,2%.

Conforme o gênero, mantém-se o predomínio 
de homens no mercado de trabalho em dezembro 
de 2009, formando a PEA masculina um contin-
gente de 70,2% da PIA, ao passo que a PEA femi-
nina é de 60,7% da PIA. Comparando-se com os 
dados de julho de 2006, respectivamente 72,6% 
e 60,3%, nota-se que há decréscimo para os ho-
mens e pequeno crescimento para as mulheres. 
Mais importante aqui é tomar os dados pesquisa-
dos desde a realização da primeira PED-DF em 
1992, sendo então possível constatar que a ten-
dência de longo prazo é de estabilidade da parti-

cipação dos homens e acréscimo significativo da 
participação das mulheres18. Quanto ao desem-
prego, em dezembro de 2009 este atingia 11,9% 
dos homens, contra 17,2% das mulheres. Em que 
pese a desigualdade, observa-se que o desem-
prego caiu para ambos os sexos – a comparação 
com julho de 2006 mostra taxas de desemprego 
por sexo de 15,5% e 20,6%, respectivamente.

Outro atributo pessoal é a posição na família, 
verificando-se que em dezembro de 2009 a taxa 
de desemprego dos(as) chefes de família era de 
5,8%, enquanto a taxa de desemprego dos demais 
membros da família era de 20,7%. Também aqui, 
comparando-se com julho de 2006, verifica-se a 
queda do desemprego, pois as taxas respectivas 
eram de 8,7% e 24,3%.

O desemprego também pode ser examinado 
entre os diversos grupos de idade, mostrando-se 
as taxas de desemprego inversamente proporcio-
nais à idade: em dezembro de 2009, o grupo de 
10 a 17 anos tinha taxa de 65,5%, o grupo de 18 
a 24 anos, 25,5%, o grupo de 25 a 39 anos (que 
tem a maioria dos ocupados), 11,9%, e o grupo de 
40 anos e mais (o segundo grupo por número de 
ocupados), 6,1%. Comparando-se com as taxas 
calculadas em julho de 2006 (58,4%, 30,9%, 15% e 
8%, respectivamente), nota-se que a queda do de-
semprego ocorreu em todos os grupos de idade, 
com exceção do grupo de 10 a 17 anos, no qual 
aumentou. Mas se a referência for dezembro de 
1992, nota-se que a situação após 17 anos teve 
pequeníssimas alterações nos grupos de idade a 
partir de 18 anos, e um acréscimo notável na taxa 
de desemprego no grupo de 10 a 17 anos (37,8% 
em dezembro de 1992)19.
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Quanto à escolaridade versus emprego no 
Distrito Federal, o Documento Técnico do PDOT 
informa que, pelos dados do Censo Demográfico 
de 1991, “43,7% da população economicamente 
ativa contava com o ensino médio ou curso su-
perior completo; em 2000, esse número havia au-
mentado para 56%. Ao mesmo tempo, a quantida-
de de empregos exigindo essa formação também 
cresceu de 38,9% para 47,2%” (SEDUMA, 2007). 

A taxa de desemprego mostrava-se bastante 
diferenciada conforme a escolaridade, segundo a 
PED-DF de julho de 2006 (ver tabela 12.5).

Constata-se que a taxa de desemprego atin-
gia o valor máximo entre as pessoas com 2º grau 
incompleto, havendo um patamar com valores 
bastante próximos para 1º grau e 2º grau comple-
to, todos acima da média, e 3º grau incompleto, 
pouco abaixo da média. O valor mais baixo era 
mostrado pelas pessoas com 3º grau completo e, 
ainda bem abaixo da média, pelos analfabetos.

Quanto à renda dos trabalhadores (ver tabe-
la 12.6), os valores médios dos rendimentos em 
2009 foram de R$ 1.866 para os ocupados e de 
R$ 2.140 para os assalariados, mostrando varia-
ções positivas em relação a 2008 de 3,8% e 3,5%, 
respectivamente. Mas é necessário examinar os 
dados a seguir, que apresentam a estrutura de 
rendimentos entre ocupados e assalariados no 
Distrito Federal.

Constata-se que todos os grupos de rendi-
mentos de assalariados ganham mais do que os 

Analfabe-
tos

1º grau 
incom-

pleto
1º grau 

completo

2º grau 
incom-

pleto
2º grau 

completo

3º grau 
incom-

pleto
3º grau 

completo Total

ocupados 17.000 230.200 102.600 76.400 331.800 67.000 196.500 1.021.500

desempregados 2.500 60.200 27.500 32.300 75.100 14.100 13.000 224.700

tx. desemprego 12,82% 20,73% 21,14% 29,71% 18,46% 17,39% 6,21% 18,03%

Tabela 12.5. População economicamente ativa do 
Distrito Federal conforme escolaridade, ocupada e 
desempregada.

Fonte: elaboração própria com dados da PED-DF 
de julho de 2006.

grupos de ocupados, mostrando estruturas de 
rendimentos desiguais, quase que na mesma me-
dida. Há que se reconhecer, contudo, as variações 
positivas entre 2008 e 2009, especialmente nos 
grupos de mais baixa renda. 

Conforme a mesma PED-DF, “em 2009, a 
massa de rendimentos reais dos ocupados cres-
ceu pelo sexto ano consecutivo (9,3%), em decor-
rência da ampliação do rendimento médio real e 
do nível ocupacional. A massa salarial, por seu 
turno, aumentou 10,8%, também como resultado 
do crescimento do nível de emprego e do salário 
médio real.”

Nas regiões administrativas de 
abrangência do Plano de Preservação

Uma primeira abordagem do emprego e do 
desemprego nas regiões administrativas do DF 
é possibilitada pela PED-DF, ao reunir as RA em 
grupos de renda, da mais alta para a mais baixa:

•	 Grupo 1: inclui a RA I (e, ainda que as 
notas metodológicas da PED-DF não o especifi-
quem, infere-se que inclua a RA XXII);

•	 Grupo 2: inclui a RA XI e a RA XIX;

•	 Grupo 3: as RA mais periféricas do DF.

Em dezembro de 2009, o Grupo 1 apresen-
tava taxa de desemprego de 8,2%, contra 13,3% 
do Grupo 2 e 16,9% do Grupo 3. Em compara-
ção com a situação observada em julho de 2006, 

18. Os dados da PED-DF relativos a dezembro de 1992 mos-
tram que a participação da PEA sobre a PIA masculina era 
de 72,2%, enquanto a mesma taxa para as mulheres era de 
apenas 51,2%.

19. Juntamente com a dificuldade de obter o primeiro emprego, 
há que se levar em conta a diminuição do trabalho infantil e o 
aumento da frequência escolar havidos nesse período.
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período

Ocupados Assalariados

10% 
mais 

pobres 
ga-

nham 
até

25% 
mais 

pobres 
ga-

nham 
até

50% 
ga-

nham 
até

25% 
mais 
ricos 

ga-
nham 
acima 

de

10% 
mais 
ricos 

ga-
nham 
acima 

de

10% 
mais 

pobres 
ga-

nham 
até

25% 
mais 

pobres 
ga-

nham 
até

50% 
ga-

nham 
até

25% 
mais 
ricos 

ga-
nham 
acima 

de

10% 
mais 
ricos 

ga-
nham 
acima 

de

2008 413 500 832 2.098 4.342 438 545 950 2.634 5.188

2009 429 513 818 2.035 4.623 473 578 992 2.584 5.087

Variação (%) 
2009/2008 3,9 2,6 -1,7 -3,0 6,5 8,0 6,1 4,4 -1,9 -1,9

Tabela 12.6. Rendimento real anual em R$ por grupo 
de rendimentos dos ocupados e dos assalariados 
no trabalho principal, Distrito Federal.

Fonte: elaboração PED-DF com resultadosdo ano 
de 2009 (exceto).

20. A pesquisa de campo da PDAD foi realizada de julho a outu-
bro de 2004; os dados da PED-DF de 2004 têm como referên-
cia o mês de dezembro daquele ano.

ao agregado eram notáveis, e sobressaem as va-
riações entre regiões administrativas que, na me-
todologia da PED-DF, são reunidas em um mesmo 
grupo, caso das RA I e XXII (com taxas respectivas 
de 7,07% e 3,91%) e das RA XI e XIX (taxas de 
11,12% e 17,86%, esta última a única acima da 
média do DF).

A análise da renda domiciliar em cada região 
administrativa de abrangência do Plano de Preser-
vação está apresentada em seção à parte. Basta 
reproduzir aqui os dados sobre a renda média do-
miciliar e confrontá-los às taxas de desemprego 
(ver tabela 12.8).

Como é possível observar, é evidente a exis-
tência de correlação negativa entre a renda e o 
desemprego nas quatro regiões administrativas 
estudadas.

quando as taxas de desemprego eram, respecti-
vamente, de 9,6%, 17% e 21,2%, e com a primeira 
PED-DF, referente a dezembro de 1992, quando 
as taxas eram de 8,5%, 14,9% e 20,3%, fica claro 
que a renda apresenta correlação negativa com 
o desemprego –  mas também importa dizer que 
as taxas vêm caindo mais nas RA que têm mais 
famílias com renda mais baixa.

Os dados apresentados acima serão confron-
tados àqueles obtidos pela PDAD, realizada em 
200420: inicialmente, há que notar que a taxa de 
desemprego calculada pela PDAD para o Distri-
to Federal foi de 17,27%, enquanto a PED-DF da-
quele ano mostrou taxa de desemprego total de 
19,3% para o DF, e de 10%, 16,7% e 24,3% para 
os grupos 1, 2 e 3, respectivamente. Pela possível 
diversidade metodológica, não caberá comparar 
uma pesquisa à outra, mas sim utilizar a PDAD 
pelo seu detalhamento do desemprego observa-
do em cada região administrativa de abrangência 
do Plano de Preservação, conforme está a seguir 
na tabela 12.7.

Assim, o agregado das quatro RA mostrava 
taxa de desemprego abaixo da metade daquela 
do DF como um todo. Mas as variações internas 
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unidade territorial
Renda domiciliar média em

salários mínimos
Taxa de desemprego 

(sobre a PEA)

RA I - Brasília 19,3 7,07%

RA XI - Cruzeiro 12,1 11,12%

RA XIX - Candangolândia 8,3 17,86%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 24,1 3,91%

Tabela 12.8. Renda domiciliar média e taxas de 
desemprego total, no Distrito Federal e em regiões 
administrativas selecionadas.

Fonte: elaboração própria com dados da PDAD 
2004.

unidade territorial

% 
empregados 

(sobre a PEA)

% 
desempregados 

(sobre a PEA)

% sem 
ocupação remunerada 

(sobre a PIA)

DF 82,73% 17,27% 41,32%

RA I - Brasília 92,93% 7,07% 39,16%

RA XI - Cruzeiro 88,88% 11,12% 38,51%

RA XIX - Candangolândia 82,14% 17,86% 38,33%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 96,09% 3,91% 35,88%

RA I, XI, XIX, XXII 92,42% 7,58% 38,54%

Tabela 12.7. Frequências relativas de pessoas com 
10 anos ou mais empregadas, desempregadas e 
sem ocupação remunerada no Distrito Federal e em 
regiões administrativas selecionadas.

Fonte: elaboração própria com dados da PDAD.
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12.4.  Turismo

Das atividades do setor terciário, “o turismo 
tem ampliado sua atividade no DF a partir de 
eventos de negócios e da visitação aos espaços 
públicos, monumentos e instituições instaladas 
na capital do país” (SEDUMA, 2007). Da partici-
pação no PIB (2004) do Distrito Federal, o turis-
mo contribuía com 1,39%21 e os dados obtidos do 
setor hoteleiro apontavam para a predominância 
do turismo de negócios, como motivo de viagem, 
com percentual de 48,26% em março de 200822, 
com tendência de  permanência de dois dias, com 
concentração de visitantes de 40% relativa a São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mostrando-
-se “incipiente na recepção de estrangeiros” (Bra-
siliatur, 2008).

Sobre as atividades econômicas caracteriza-
das como turísticas (ACT), em 2004, participavam 
com 2,91%23 no PIB local e sobre estas, pesquisa 
realizada referente ao coeficiente de atendimento a 
turistas24 apresenta valores mais altos nas ativida-
des de agências de viagens (82,63%), alojamento 
(59,20%) e transporte (52,82%); as atividades que 
têm coeficientes intermediários são o aluguel de 
transportes, com 31,58%, e as atividades auxilia-
res de transporte, com 19,05%; em comparação, 
os coeficientes com os valores mais baixos são os 
das atividades de cultura e lazer, e de alimenta-
ção, com 15,88% e 12,08%, respectivamente.

Quanto à infra-estrutura de equipamentos 
para atender às demandas do turismo, a Síntese 
de Informações Socioeconômicas lista:

 “460 pontos para eventos de todos os tipos e 
dimensões. No centro da cidade, está o Cen-
tro de Convenções Ulysses Guimarães, com 
54 mil metros quadrados distribuídos em três 

Dos equipamentos de lazer e culturais mais 
visitados pelos turistas de lazer e de negócios, em 
comum, vale destacar a Catedral, a Torre de Tele-
visão, a Praça dos Três Poderes, os shopping cen-
ters, o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada 
entre os seis primeiros de quatorze equipamentos 
listados (Brasiliatur, 2008).25

21. “Relações econômicas derivadas da Matriz Insumo-Produto 
Turística do DF – 2004” (Brasiliatur, 2008)

22. Outros motivos elencados e seus percentuais para março de 
2008 foram: lazer, com 4,89%, convenção, com 16,99% e ou-
tro, com 29,85%. Fontes: ABIH e SIHTUR. (Brasiliatur, 2008).

23. “Relações econômicas derivadas da Matriz Insumo-Produto 
Turística do DF – 2004” (Brasiliatur, 2008)

24. Fonte: IPEA (Brasiliatur, 2008).
25. A ordem de preferência difere nos quatro dos seis itens 

apontados, mas a Catedral e a Praça dos Três Poderes apa-
recem em primeiro e terceiros lugares, respectivamente, para 
os dois tipos de turistas.

alas e capacidade para 9,4 mil pessoas. [...] A 
hospedagem no Distrito Federal compreende 
diversos níveis de organização e atendimen-
to. Esse serviço inclui hotéis, motéis, pensões 
e camping. O Distrito Federal conta com 52 
meios de hospedaria, 433 guias de turismo 
cadastrados, 327 agências de turismo (inclui 
agências de viagem e turismo), 67 transpor-
tadoras turísticas, 69 organizadoras de even-
tos, segundo dados da Embratur (ano 2005) e 
com mais de 7 mil bares e 3,5 mil restaurantes 
- números que a posicionam em terceiro lugar 
no ranking de pólos gastronômicos do País.” 
(CODEPLAN, 2008)
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12.5.  Terceiro Setor

O exame das atividades do terceiro setor é 
possibilitado pelo estudo realizado pelo IBGE e 
pelo IPEA sobre as Fundações Privadas e Asso-
ciações sem Fins Lucrativos no Brasil – FASFIL26, 
do qual extraem-se dados relativos à distribuição, 
campo de atuação, emprego e renda27 e situação 
destas no Distrito Federal, em relação ao Brasil e à 
região Centro-Oeste, dentre outros.

Sobre a conceituação das FASFIL utiliza-
da neste estudo adotaram-se como referência a 
metodologia Handbook on Non-Profit Institutions 
in the System of National Accounts28 e cinco cri-
térios29, a partir dos quais consideraram-se as 
organizações registradas no CEMPRE30 como En-
tidades sem Fins Lucrativos, correspondentes a 
três figuras jurídicas do Código Civil: associações, 
fundações e organizações religiosas.

Tomando-se os dados referentes a 2005, o 
Distrito Federal contava com 4.552 FASFIL, que 
empregavam 47.494 pessoas (assalariados). Em 

relação ao Brasil, o Distrito Federal contribuía com 
1,3% de FASFIL e 2,8% de pessoal ocupado; e, 
em relação ao Centro-Oeste, o Distrito Federal 
entrava com 21% de FASFIL e 38,19% do pesso-
al ocupado. A variação de FASFIL no período de 
2002 a 2005 no Distrito Federal mostrou cresci-
mento de 20% – de 3.794 para 4.552 unidades –, 
mas ficou um pouco abaixo da variação nacional, 
22,6% (IBGE / IPEA, 2008).

A tabela anterior (ver tabela 12.9) apresenta 
a classificação, o número de unidades e o porte 
das FASFIL no Distrito Federal, segundo o mesmo 
estudo.

Observando-se a classificação das FASFIL e 
o seu número de unidades no Distrito Federal, em 
2005 o setor com maior presença era o de religião, 
que tinha 1.359 unidades (29,86 % das unidades 
locais), o que representa mais de três vezes o nú-
mero de unidades do setor de educação e pes-
quisa (446 unidades, e 9,77% das unidades do 

Classificação das entidades
sem fim lucrativo

Número de 
unidades

Pessoal ocupado 
(assalariado)

Pessoal ocupado 
por unidade

Habitação 8 15 1,87

Saúde 56 4.255 75,98

Cultura e recreação 465 2.618 5,63

Educação e pesquisa 446 17.328 38,85

Assistência social 447 12.355 27,63

Religião 1.359 3.199 2,35

Associações patronais e profissionais 606 2.746 4,53

Meio ambiente e proteção animal 48 381 7,94

Desenvolvimento e defesa de direitos 554 1.725 3,11

Outras instituições privadas sem fins lucrativos 563 2.872 5,10

Tabela 12.9. Classificação das unidades de FASFIL, 
número de unidades, pessoal assalariado por setor 
e número médio de pessoas ocupadas por unidade 
no DF.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Cen-
tral de Empresas 2005 (IBGE / IPEA, 2008); elabo-
ração própria do número médio de pessoas ocupa-
das por unidade.
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DF); porém o setor de educação e pesquisa era 
o que mais empregava, com 17.328 pessoas ocu-
padas, o que corresponde a 36,48% do pessoal 
assalariado do DF, contra apenas 3.199 pessoas 
(6,73%) do setor religião. Outros setores que têm 
grande potencial de gerar empregos, por unidade, 
são saúde (média de 75,98 pessoas por unidade) 
e assistência social, com média de 27,63 pessoas 
ocupadas em cada uma das 447 unidades exis-
tentes no DF, o que contrasta com o baixo número 
de empregos por unidade dos setores de habita-
ção, cultura e recreação, religião, associações pa-
tronais e profissionais, meio ambiente e proteção 
animal e desenvolvimento e defesa de direitos, to-
dos com menos de oito empregados por unidade.

Finalizando, pode-se conceber um “núcleo” 
de setores de serviços que têm maior emprega-
bilidade, composto pela saúde, educação e pes-
quisa, e assistência social, cuja soma de unidades 
compreende cerca de 21% das existentes no DF, 
e cuja soma de empregos equivale a aproxima-
damente 71,5% do pessoal ocupado em FASFIL 
no DF.

12.5.1.  Setores econômicos nas regiões 
administrativas de abrangência do Plano de 
Preservação

As regiões administrativas de interesse do 
Plano de Preservação – Brasília, Cruzeiro, Candan-
golândia e Sudoeste/Octogonal – não possuem 
área rural, o que leva à ausência de produção 
agropecuária nessas localidades (CODEPLAN, 
2007).

Quanto ao setor secundário, é relevante pro-
ceder a um exame da construção civil, segmento 
da indústria que é muito mais importante que a in-
dústria de transformação no agregado das quatro 
regiões administrativas de interesse. Para tanto, 

26. “O estudo foi realizado em parceria com a Associação Bra-
sileira de Organizações Não Governamentais - ABONG e o 
Grupo de Institutos, Fundações e Empresas – GIFE. [...] A 
análise sobre as Fundações Privadas e Associações Sem 
Fins Lucrativos no Brasil identificou as mudanças ocorridas 
neste segmento, no período 2002-2005. [...] [O estudo] traz 
informações atualizadas para o ano 2005 sobre o universo as-
sociativo e fundacional brasileiro, quantas são, onde se loca-
lizam, quando foram criadas, o que fazem, quantas pessoas 
empregam e quanto remuneram” (IBGE / IPEA, 2008).

27. Emprego e renda no terceiro setor serão tratados adiante.
28. Manual sobre as Instituições sem Fins Lucrativos no Sistema 

de Contas Nacionais, elaborado pela Divisão de Estatísticas 
das Nações Unidas, em conjunto com a Universidade Johns 
Hopkins, em 2002.

29. “(i) privadas, não integrantes, portanto, do aparelho de Es-
tado; (ii) sem fins lucrativos, isto é, organizações que não 
distribuem eventuais excedentes entre os proprietários ou 
diretores e que não possuem como razão primeira de existên-
cia a geração de lucros – podendo até gerá-los, desde que 
aplicados nas atividades-fins; (iii) institucionalizadas, isto é, 
legalmente constituídas; (iv) auto-administradas ou capazes 
de gerenciar suas próprias atividades; (v) voluntárias, na me-
dida em que podem ser constituídas livremente por qualquer 
grupo de pessoas, isto é, a atividade de associação ou de 
fundação da entidade é livremente decidida pelos sócios ou 
fundadores” (IBGE / IPEA, 2008).

30. Organizações registradas sob código de natureza jurídica 3 
no Cadastro Central de Empresas – CEMPRE. 

31. Dados de 2001 e 2002 apresentados na Tabela 14238, em 
(www.siedf.codeplan.gov.br, acesso em março de 2010; da-
dos de 2003 a 2007 constam no Anuário Estatístico do Distrito 
Federal (CODEPLAN, 2008b), exceto: 

- Cruzeiro: dados de 2005 a 2008 obtidos diretamente com a 
Administração Regional; não há dados para 2009;

- Candangolândia: dados de 2008 e 2009 obtidos diretamente 
com a Administração Regional;

- Sudoeste/Octogonal: dados de 2003 a 2009 obtidos direta-
mente com a Administração Regional. Notar que dados de 
2001 e 2002 estão acumulados com os do Cruzeiro.

32. A análise é prejudicada por não terem sido obtidos dados 
mais atualizados (2008 e 2009) da Administração Regional de 
Brasília.

33. Entre as RA que mostram tendência crescente e ultrapas-
sam Brasília e Sudoeste/Octogonal no período 2005-2007, 
destacam-se Águas Claras, Samambaia, Taguatinga, Guará 
e Gama. Águas Claras concentra cerca de 48% da área li-
cenciada residencial do Distrito Federal, nesse período; para 
comparação, Brasília teve aproximadamente 30% das áreas 
licenciadas em 2001.

34. “Planejada para abrigar 22 edifícios nos mesmos moldes 
do Plano Piloto: seis pavimentos com pilotis livre; a projeção 
populacional é de 4 mil habitantes quando a quadra estiver 
totalmente ocupada”, conforme assessoria de comunicação 
SEDUMA (site acessado em 13 de março de 2010)

foram elaborados os gráficos a seguir, a partir de 
dados referentes a áreas licenciadas (alvarás de 
construção) para uso residencial e não-residencial 
no período de 2001 a 2009.31

Os dados demonstram que, para a área li-
cenciada de edificações de uso residencial, Bra-
sília ainda mostrava em 2001 uma diferença muito 
acentuada em relação às demais regiões, sendo 
ultrapassada em 2002 pelo Cruzeiro. Em 2003, 
com a criação da região administrativa Sudoes-
te/Octogonal, evidencia-se que a concentração 
da atividade de construção dava-se, isto sim, no 
Sudoeste, , tendência que ficou ainda mais clara 
em 2004, com a queda de áreas licenciadas no 
Cruzeiro, . Daí para a frente, e ainda que Brasília 
volte a ultrapassar o Sudoeste de 2005 a 2007, a 
tendência geral é de queda da atividade de cons-
trução residencial nessas duas regiões adminis-
trativas32, ao mesmo tempo em que a indústria da 
construção busca outros sítios de produção33. O 
Cruzeiro, por sua vez, passou a mostrar média de 
licenciamentos inferior a 5.000m2 por ano, no pe-
ríodo 2005-2008, o que indica que esta RA apro-
xima-se da estagnação da atividade. A Candan-
golândia, que vinha mostrando valores abaixo de 
todas as demais RA, esboça uma tendência cres-
cente e chega a ultrapassar Brasília e Sudoeste/
Octogonal em 2007 – sua média de áreas residen-
ciais licenciadas, pouco acima de 10.000m2 por 
ano, no período 2005-2008, supera ligeiramente 
a do Sudoeste/Octogonal. Deve-se considerar 
que a oferta de áreas na expansão do Sudoeste 
(SQSW 500)34 e, especialmente, no Setor Noroeste 
deverá determinar reversão, nos próximos anos, 
da tendência de queda acima relatada. Quanto ao 
Cruzeiro e à Candangolândia, cuja disponibilidade 
de áreas livres é muito limitada, algum acréscimo 
de área residencial somente poderá dar-se pelo 
aumento da intensidade de ocupação dos lotes 
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Gráfico 12.1. Área licenciada de alvarás de 
construção residencial em cada ano, em regiões 
administrativas selecionadas.

Fonte: Administrações Regionais

Gráfico 12.2. Área licenciada de alvarás de 
construção não-residencial em cada ano, em 
regiões administrativas selecionadas.

Fonte: Administrações Regionais
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residenciais, podendo-se esperar para os próxi-
mos anos a continuidade das médias de licencia-
mento observadas em período recente

Já para as áreas licenciadas não-residenciais, 
no período de 2001 a 2007, Brasília manteve-se 
muito acima das demais regiões administrativas. 
Na verdade, isto reflete a escolha de Brasília como 
receptáculo preferencial de atividades não-resi-
denciais no Distrito Federal, compatível com sua 
condição de centro metropolitano e capital do País 
– a propósito, tomando-se a média desse período 
, constata-se que Brasília concentrou pouco mais 
de 44% da área não-residencial licenciada no DF 
como um todo. As demais regiões tiveram contri-
buição muito pouco significativa, se comparadas 
a Brasília. As áreas não-residenciais licenciadas 
no Cruzeiro, no período 2005-2008,  são pouco 
maiores que o quantitativo médio das áreas re-
sidenciais licenciadas nessa região administrati-
va, o que pode indicar alguma intensificação de 
atividades de comércio e serviços. Na Candan-
golândia, o licenciamento de áreas residenciais é 
mais representativo, observando-se, contudo, um 
crescimento notável dos licenciamentos não-resi-
denciais, com área média de quase 13.000m2 por 
ano, em 2008 e 2009. Enquanto isso, o Sudoeste/
Octogonal assume um ritmo de implantação re-
lativamente constante de atividades não-residen-
ciais, com média de área licenciada pouco acima 
de 40.000m2 por ano, de 2003 a 2009, compor-
tamento que é compatível com o crescimento de 
sua população residente.

Por fim, relativamente aos estabelecimentos 
do setor terciário, obtém-se a soma de contribuin-
tes de ICMS, ISS e ICMS/ISS segundo a natureza 
jurídica35, relativa ao ano de 2005, para as quatro 
regiões administrativas de interesse do Plano de 
Preservação (CODEPLAN, 2007), conforme está a 
seguir:

•	 Brasília: 22.758 contribuintes;

•	 Cruzeiro: 900 contribuintes;

•	 Candangolândia: 457 contribuintes;

•	 Sudoeste/Octogonal: 2.445 contribuintes.

Também aqui constata-se que Brasília apre-
senta diferença acentuada em relação às demais, 
concentrando mais de 85% dos contribuintes do 
setor terciário, no agregado das quatro regiões  
administrativas.

12.5.2.  O desenvolvimento econômico e 
o planejamento territorial 

A Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 
2009, aprova a revisão do Plano Diretor de Orde-
namento Territorial, dispondo sobre sua adequa-
ção às diretrizes e instrumentos da Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cida-
de, incorporando as políticas e diretrizes ambien-
tais e setoriais do Distrito Federal.36

Dos princípios do PDOT, destacam-se “pro-
moção da sustentabilidade do território, a partir da 
convergência das dimensões social, econômica 
e ambiental, com reconhecimento do direito de 
todos à cidade sustentável; distribuição justa e 
equilibrada das oportunidades de emprego e ren-
da no Distrito Federal; visão sistêmica e integrada 
do processo de desenvolvimento urbano e rural, 
considerando as dimensões social, econômica, 
ambiental, cultural e espacial”.37

Dos objetivos do PDOT, citam-se:

•	 “ampliação	das	oportunidades	de	 tra-
balho, equilibrando-se sua localização em 
relação à distribuição da população urbana e 
rural no território do Distrito Federal; 
•	 otimização	e	priorização	da	ocupação	
urbana em áreas com infra-estrutura implan-

tada e em vazios urbanos das áreas conso-
lidadas, respeitada a capacidade de suporte 
socioeconômica e ambiental do território; 
•	 integração	da	política	 de	 ordenamen-
to territorial com as demais políticas setoriais 
que tenham reflexo no processo de planeja-
mento e gestão do território do Distrito Federal 
e dos municípios limítrofes; 
•	 promoção	do	desenvolvimento	de	no-
vas centralidades no território do Distrito Fede-
ral; 
•	 promoção	do	desenvolvimento	 territo-
rial e econômico do Distrito Federal, articulado 
ao desenvolvimento metropolitano e regional”. 
38

O Capítulo V, Das Diretrizes Setoriais para o 
Território, trata, a partir do Art. 33, trata de dire-
trizes para o desenvolvimento econômico. Den-
tre outras, destaca-se a delimitação das “Áreas 
Econômicas para promoção do desenvolvimento 
e implementação da política de desenvolvimento 
econômico do Distrito Federal”.39   O Art. 34 trata 
da definição das Áreas Econômicas e sua abran-
gência: “As Áreas Econômicas são áreas onde 
será incentivada a instalação de atividades gera-
doras de trabalho e renda por meio de programas 
governamentais de desenvolvimento econômico, 
com o objetivo de oferta de empregos, de qua-
lificação urbana, de articulação institucional e de 
formação de parcerias público-privadas.

Deste mesmo artigo extraem-se as seguintes 
informações:

•	 “As Áreas Econômicas englobam as Áreas 
de Desenvolvimento Econômico, os pólos de de-
senvolvimento econômico, os pólos tecnológicos 
e outras áreas instituídas por programas governa-
mentais de desenvolvimento, sendo classificadas 
de acordo com o seu nível de consolidação. 

•	 As Áreas Econômicas consolidadas [...] 
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correspondem às áreas que apresentam infra-es-
trutura urbana implantada, devendo ser adotadas 
ações objetivando o melhor aproveitamento das 
condições locacionais, edilícias e de acessibilida-
de disponíveis. 

•	 As Áreas Econômicas não consolidadas 
[...] correspondem às áreas parcialmente implan-
tadas e que apresentam deficiências quanto a 
infra-estrutura urbana, comércio e serviços, de-
vendo ser adotadas ações que possibilitem sua 
consolidação. 

•	 As Áreas Econômicas a serem implanta-
das [...] correspondem às áreas já definidas para 
instalação de atividades econômicas por meio de 
programas setoriais de desenvolvimento, devendo 
ser adotadas ações que possibilitem o seu desen-
volvimento e implementação”.40

Conforme o Art. 35, dentre as ações a serem 
implementadas nas Áreas Econômicas, desta-
cam-se a urbanização e qualificação dos “espa-
ços públicos por meio da reestruturação, com-
plementação ou implantação da infra-estrutura 
urbana, dos equipamentos públicos e do sistema 
de transporte público coletivo; possibilitar a imple-
mentação do uso misto e a revisão das atividades, 
de modo a melhorar a escala de aproveitamento 
da infra-estrutura instalada e a relação entre oferta 
de empregos e moradia; incentivar a renovação 
de edificações e promover a integração urbanís-
tica das Áreas Econômicas aos núcleos urbanos 
e rurais”.41

O Anexo IV, Das Áreas Econômicas, é inte-
grante do PDOT, e apresenta mapa e tabelas das 
Áreas Econômicas Consolidadas, Áreas Econô-
micas Não Consolidadas e Áreas Econômicas a 
Implantar,42  com as seguintes ocorrências nas 
quatro regiões administrativas de abrangência do 

•	 das Áreas Econômicas Consolidadas, 
encontram-se a AE 16, referente às Quadras de 
Oficinas da Candangolândia – QOF; e a AE 17, re-
ferente às Quadras Mistas do Sudoeste – QMSW;

•	 não há incidência nas quatro RA de Áreas 
Econômicas Não Consolidadas;

•	 das Áreas Econômicas a Implantar, encon-
tra-se apenas a AE 45, em Brasília, referente ao 
Pólo de Ciência, Tecnologia e Saúde do Distrito 
Federal.

Cabe lembrar que, dentre as Estratégias de 
Ordenamento Territorial que o Plano Diretor pro-
põe, a Estratégia de Dinamização de Espaços 
Urbanos aponta áreas em que sua adoção deva 
ser prioritária, nas quais inclui-se o “Pólo Capital 
Digital, que compreende o Parque Tecnológico 
Capital Digital, na Região Administrativa do Plano 
Piloto”.44  

Plano de Preservação43: 

35. Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação 
e Parcerias do Distrito Federal – Anuário Estatístico do Distrito 
Federal 2006; ICMS/ISS apenas para pessoa jurídica.

36. LC 803, de 25 de abril de 2009: Artigo 1º.
37. LC 803, de 25 de abril de 2009, Artigo 7º, incisos V, VI, VII
38. Idem, Art. 8º, incisos V, IX, X, XII e XIII
39. Idem, Art. 33, inciso I.
40. Idem, Art. 34, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º.
41. LC 803, de 25 de abril de 2009, Art. 35 incisos I, II e V.
42. Idem, Art. 6º.
43. Idem, Anexo IV: Mapa 6 e Tabelas 6A, 6B e 6C.
44.  Idem, Art. 109, inciso VI.
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Neste item procurou-se analisar os dados re-
ferentes à habitação, no sentido de identificar os 
padrões aplicados na área de abrangência do PP-
CUB. Os dados disponíveis para análise são os 
obtidos do Censo Demográfico do ano de 2000 
(IBGE), sendo que estes dados refletem uma reali-
dade defasada em relação à situação atual (2010), 
mas recorrente no que tange a distribuição de ren-
da e padrões de ocupação. 

De um modo geral, a alta concentração de 
renda encontrada no Plano Piloto tem reflexo dire-
to nos padrões de ocupação da área para novos 
empreedimentos, pois a maior parte dos imóveis 
anunciados se classificam como imóveis de alto 
padrão econômico, focando exclusivamente nos 
estratos mais altos da população. Desta forma, a 
tendência atual é manutenção das características 
da população atual da área em estudo, reforçan-
do os índices constatados que apontam para uma 
elitização excessiva do plano e supervalorização 
imobiliária.  

Também relacionado com este item – habi-
tação – se pode constatar através dos levanta-
mentos de campo e na análise da situação real 
os setores que existe uma demanda reprimida por 
imóveis mais acessíveis a estratos sociais mais 
baixos da população. Tal situação tem em última 
instância motivado descaracaterizações de uso e 
adaptações de imóveis não originalmente destina-
dos ao uso residencial afetando a preservação do 
sítio tombado e tendo reflexos na estrutura urbana. 

A situação habitacional da área de abrangên-
cia do Plano de Preservação é singular no cenário 
nacional, ou seja, ela aponta em sentido contrário 
ao numero crescente de empreendimentos habi-

tacionais focados em estratos mais baixos da po-
pulação, motivada pelos programas sociais e de 
incentivo à habitação de interesse social que tem 
ocorrido os últimos anos no contexto nacional. 
Embora a condição do DF como Capital Federal 
tenha reflexos diretos nos padrões de ocupação e 
classe de renda, a sua inserção neste cenário não 
o exclui dos rebatimentos do contexto geral do 
país, onde a tendência é que mais pessoas terão 
acesso à habitação, a qual terá como reflexo em 
última instância o incentivo a meios não formais de 
habitação indo de encontro à preservação do sítio.  
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Figura  13.2. Próprios em Aquisição Figura  13.3. Alugados

Figura  13.4. Cedidos por Empregador 

Figura  13.1. Próprios e Quitados

13.1   Domicílio Segundo Regime de Uso (próprio, alugado, cedido e outros)

Segundo dados do Censo Demográficos 
(IBGE, 2000), foram identificados os seguintes va-
lores quanto ao regime de uso dos domicílios:

Figura  13.5. Cedidos de Outra Forma Figura 13.6. Outra Condição de Ocupação
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Fontes: IBGE. Censo Demográfico 2000

 

Próprios
e 

quitados

Próprios 
em 

aquisição Alugados

Cedidos
por 

empregador 

Cedidos
de outra 

forma

Outra 
condição de 

ocupação

RA I - Brasília 73.4% 59.2% 73.9% 80.0% 71.1% 73.9%

RA XI - Cruzeiro 10.5% 12.6% 8.6% 11.4% 9.7% 6.5%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 2.9% 10.2% 4.6% 0.2% 12.0% 14.3%

RA XIX - Candangolândia 13.3% 18.0% 12.9% 8.4% 7.2% 5.3%

Tabela 13.1. Domicílio segundo regime de uso

 
nº de domícilos 1 nº de habitantes 2 habitantes / domicílio

RA I - Brasília 64766 198422 3.06

RA XI - Cruzeiro 8987 26313 2.93

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 11383 38932 3.42

RA XIX - Candangolândia 3963 14417 3.64

TOTAL 89099 278084 3.12 Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000

Tabela 13.2. Relação de habitantes por domicílio

1. nº de domicílios = domicílios particulares + unidades em do-
micílios coletivos

2. nº de habitantes residentes no setor

Segundo dados do Censo Demográficos 
(IBGE, 2000), a relação de habitantes por domi-
cílio são:

13.1.1   Relação Habitantes por Domicílio

Dado não disponível para análise.

13.1.2   Densidade: número de domicílios, se-
gundo tamanho dos imóveis, considerando 
as faixas
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Segundo dados do Censo Demográficos 
(IBGE, 2000), o rendimento nominal mensal por 
domicílio identificados foram:

13.2   Espaço Residencial por Diferentes Classes de Renda

Figura 13.7. Rendimento nominal mensal inferior a  1/2 
SM

Figura 13.8. Rendimento nominal mensal de 1/2 a 1 SM Figura 13.9. Rendimento nominal mensal de 1 a 2 SM

Figura 13.10. Rendimento nominal mensal de 2 a 3 SM Figura 13.11. Rendimento nominal mensal de 3 a 5 SM Figura 13.12. Rendimento nominal mensal de 5 a 10 SM
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até 1/2 

SM
de 1/2 

a 1 SM
de 1 a 
2 SM

de 2 a 
3 SM

de 3 a 
5 SM

de 5 a 
10 SM

de 10 a 
15 SM

de 15 a 
20 SM

mais de 
20 SM

RA I - Brasília 0.0% 1.1% 2.2% 2.0% 4.7% 16.2% 13.3% 15.9% 44.5%

RA XI - Cruzeiro 0.0% 1.2% 3.3% 3.7% 9.3% 36.9% 16.9% 13.7% 14.9%

RA XXII - Sudoeste/
Octogonal 0.0% 0.1% 0.5% 0.8% 2.8% 12.4% 13.0% 17.5% 52.8%

RA XIX - Candangolândia 0.3% 8.0% 15.6% 11.1% 20.3% 27.2% 8.9% 4.6% 4.0% Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000

Tabela 13.3. Rendimento nominal mensal por 
domicílio

Figura 13.13. Rendimento nominal mensal de 10 a 15 
SM

Figura 13.14. Rendimento nominal mensal de 15 a 20 
SM

Figura 13.15. Rendimento nominal mensal acima de 20 
SM
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 nº de domicílios 3 área 
%  de

8 a 10 anos
% de

11 a 14 anos

%
15 anos
ou mais

(ha) habitantes / domicílio 36,83% 17,76% 30,85% 10,07%

RA I - Brasília 64766 43078.93 1.50 44,62% 30,23%

RA XI - Cruzeiro 8987 276.40 32.51 42,47% 14,84%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 11383 580.12 19.62 37,51% 4,83%

RA XIX - Candangolândia 3963 103.59 38.26 30,12% 47,97%

TOTAL 89099 44039.04 2.02 41,80% 29,72%
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000

Tabela 13.4. Densidade de imóveis por hectare

13.3   Densidade de Imóveis por Hectare

Segundo dados do Censo Demográficos 
(IBGE, 2000), o rendimento nominal mensal por 
domicílio identificado nas regiões administrativas 
foi:

3. valores absolutos, incluindo áreas de parques e setores não 
destinados à habitação.

Figura 13.16. Densidade de imóveis por hectare

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000
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13.4   Tipologia dos imóveis novos postos à venda

A partir da análise dos empreendimentos imo-
biliários postos a venda na imprensa local, ava-
liou-se as características destes imóveis e o publi-
co-alvo. Abaixo se lista alguns empreendimentos 
obtidos a partir da publicidade de venda:   

Figura 13.18. Área acima da EPIA: edifícios 
residenciais de 10 pavimentos com pilotis

Figura 13.17. Setor de Clubes Esportivos Norte: 
edifícios residenciais de 3, 4 e 5 pavimentos

Figura 13.19. Setor de Habitações Coletivas 
Noroeste: edifícios residenciais de 6 pavimentos 
com pilotis

Os empreendimentos pesquisados caracteri-
zam por apartamentos de 2, 3 e 4 dormitórios. As 
áreas das unidades habitacionais variam entre 40, 
90, 120 e 240 m2.

13.4.1.  Tamanho médio dos imóveis postos à 
venda

Dado não disponível para análise.

13.4.2.  Preço Médio de Venda dos Imóveis 
por m², por Setores e Área da Cidade

Dado não disponível para análise.

13.4.3.  Mudança de Domicílios (% de Pesso-
as sobre Total da População, de Acordo com 
Motivo)

Dado não disponível para análise.

13.4.4.  Demandas Existentes por Tipo, Tama-
nh do Imóvel e Classe de Renda

Dado não disponível para análise.

13.4.5.  Áreas em Estudo para Formulação de 
Novas Propostas de Projetos por Setor
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14.1   Estrutura viária

a)  Rede Primária

Os aspectos relacionados com os temas aqui 
tratados estão em fase de estudos detalhados por 
meio do Plano Diretor de Transporte do Distrito Fe-
deral e Entorno e dados atualizados, bem como 
as principais diretrizes poderão ser obtidas em 
breve, assim da sua disponibilização e conclusão. 

A revisão do PDOT/1997 identifica entre vias 
existentes que interligam os núcleos urbanos das 
Regiões Administrativas do Distrito Federal e que 
permitem os deslocamentos para as demais regi-
ões do país uma Rede Viária Estrutural. Esta rede, 
composta de um conjunto de vias de trânsito rá-
pido e de vias arteriais, deve ser organizada de 
modo a criar mobilidade e fluidez, organizar os flu-
xos metropolitanos do Distrito Federal e seu entor-
no e desafogar o sistema viário urbano do Plano 
Piloto. 

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

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

O sistema rodoviário é constituído por: (1) ro-
dovias federais, que conectam o DF com os esta-
dos de Goiás e Minas Gerais; (2) rodovias distritais 
que, classificadas como Estradas Parque, promo-
vem as ligações entre os núcleos urbanos, estru-
turando a região; e (3) rodovias vicinais, que ligam 
as áreas rurais1.

Entre as vias que compõem a Rede Viária Es-

trutural, cinco eixos estruturantes (Central, Oeste, 
Norte, Leste e Sudoeste) dão suporte viário a uma 
Rede Estrutural de Transporte Coletivo (tabela 21). 
A Rede Estrutural de Transporte Coletivo do Dis-
trito Federal deve atender a demandas elevadas 
ao longo dos seus eixos, organizar a demanda e 
oferta de transporte e integrar as cidades do Distri-
to Federal, por meio de sub-sistema estrutural de 
alta e média capacidade e mediante tratamento 
que priorize o transporte coletivo sobre o individual 
motorizado.

No interior da área de abrangência do PP-
CUB, são as seguintes as vias que fazem parte da 
Rede Viária Estrutural de Transporte Coletivo2:

•	 Eixo Rodoviário, cruzando o centro do Pla-
no Piloto pelas asas Sul e Norte.

•	 A linha de Metrô.

•	 Estrada entre Setor Policial Sul e Setor 
Hospitalar Sul, ligando o Eixo Rodoviária W e Oc-
togonal.

•	 Via EPIA, tanto no sentido BR 040 e BR 
060, quanto no sentido BR 020 e BR 030.

b)  Rede Secundária:

•	 W3, Norte e Sul

•	 L2, Norte e Sul

•	 Eixo Monumental

•	 L4 Sul

c)  Rede Terciária:

•	 L4 Norte e Sul

•	 Estrada EPAA (entre SAM, SGO, SRPN, e 
SMU)

•	 Estrada Parque Indústrias Gráficas

•	 Continuação do Eixo Rodoviário, trecho 
entre a Ponte do Bragueto e o Balão do Torto

Isto representa uma participação importante 
de vias internas ao Plano Piloto na mobilidade ge-
ral do Distrito Federal.

A avaliação do desempenho do sistema viário 
nos últimos anos aponta para os seguintes pro-
blemas:

•	 ausência de vias com prioridade de circu-
lação para o transporte público coletivo;

•	 falta de continuidade no traçado das vias;

•	 dificuldade para manobra de veículos pe-
sados em retornos;

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

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

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

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

•	 o aumento significativo da frota de veículos 
do DF e entorno do seu território;
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•	 o comprometimento da capacidade do 
sistema viário devido à elevação do volume de trá-
fego;

•	 o surgimento de pólos geradores de tráfe-
go adjacentes às vias;

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

•	 e elevado índice de acidentes de trânsito 
com atropelamentos3.

1.  Idem, p. 94
2. Ibidem, p. 96.
3. Ibidem, p. 95.

14.1.1. Estrada-Parque Indústria e 
Abastecimento - EPIA

A via EPIA, que na nomenclatura oficial se tor-
nou a Estrada Federal, tem origem no Plano Piloto 
de Lúcio Costa, estabelecendo o seu  limite a oes-
te, sendo a sua única ligação para norte, no rumo 
a antiga cidade de Formosa e para sul ligando 
com Anápolis e Goiânia e com o Rio de Janeiro. 
Foi projetada com excepcional generosidade de 
espaços para uma via cuja função seria suportar a 
circulação veicular daquela época. 

Ao longo da EPIA, formam se alinhados o 
Cruzeiro Velho, a Candangolândia, a Cidade Livre, 
tendo, do lado oposto, o SAI e o SOF, o Setor de 
Posto e Motéis, assim como o Parque Nacional de 
Brasília.

Com o passar do tempo, e com a aceleração 
da urbanização de Brasília, a EPIA tornou-se o eixo 
de ligação do DF e da região, por excelência. Sua 
ocupação também se acelerou, com a instalação 
a sua margem de atividades legais e outras ocu-
pando terrenos invadidos, por vezes legalizados a 
posteriori.

A função da EPIA se viu ainda mais reforçada,  
adquirindo caráter de rodovia regional,  devido a 
sua extensão para norte e para sul ter se consti-

tuído no principal vetor de urbanização no DF e 
da sua região, penetrando os estados de Goiás 
e Minas Gerais. Verifica-se que são escassas as 
opções de travessia do DF que não pelo eixo defi-
nido pela EPIA. Essas se resumem à Via Estrutural 
em direção a Pirenópolis e BR Belém-Brasília, a via 
para Unaí, a via para Planaltina pelo Paranoá, além 
de estradas secundárias .

Nos anos 1990-2000 a EPIA teve aumentado 
o número de pistas para comportar o fluxo cres-
cente, facilitado pela generosidade do seu cantei-
ro central e dos recuos laterais que garantem o 
isolamento em relação à ocupação urbana na sua 
margem, servida por vias de acesso local.   

Na EPIA, além dos pedestres, em sua maioria 
usuários do transporte público por ônibus ou me-
trô de superfície, circulam veículos de diferentes 
categorias, origens e destinos, quais sejam:

•	 transporte público de passageiros por ôni-
bus ligando as cidades do DF e da região;

•	 transporte de carga interregional com des-
tino a Brasília;

•	 transporte pesado de passagem cruzando 
o DF;

•	 veículos de passeio do Plano Piloto;

•	 veículos de passeio de outras localidades 
do DF e região.

Na circulação em uma EPIA sobregarregada,  
cada uma dessas categorias de usuários tem suas 
próprias necessidades, que vão desde o cidadão 
a pé que necessita ter segurança para apanhar 
o seu ônibus até,  no outro extremo, o caso dos 
condutores dos  veículos pesados carregando a 
produção regional,  cuja expectativa é de transpor 
o DF com a maior rapidez possível. É flagrante o 
conflito de usos nesse leque tão amplo de usuá-

rios. Tomando o caso dos condutores dos veículos 
de passeio que vão ao SIA, estes são obrigados 
a desenvolver velocidades incompatíveis com os 
seus veículos e mudar seus padrões de condução 
porque correm o risco de serem atropelados pela 
massa de ônibus ou pelos veículos pesados de 
carga que, por falta de opção,  são obrigados a 
cruzar o DF, utilizando a EPIA como uma auto es-
trada. Sem a mínima separação entre veículos de 
diferentes portes e destinos, é a quantidade, o ta-
manho e a velocidade que desenvolvem os veícu-
los os que definem o padrão de circulação na via, 
ou seja, os maiores, mais potentes, e em maior 
número estabelecem esse padrão, prevalecendo 
a lei do mais forte e não a civilidade da convivên-
cia entre sujeitos de direitos iguais. Diante da dis-
tância das travessias de pedestres e dificuldades 
de acessibilidade, são muitos os que arriscam a 
vida ao cruzar a EPIA. 

Naquilo que toca o PPCUB, a situação acima 
descrita está em flagrante conflito com a preserva-
ção do Conjunto Urbanístico de Brasília, na medi-
da em que a EPIA é a via de borda da área tomba-
da, protegida  ela mesma pelo tombamento, sem 
que esse fato repercuta  nem no desenho da via, 
muito menos no seu fluxo caótico de veículos de 
todas as bitolas, pondo em alto risco massas de 
pedestres desprotegidos e degradando a paisa-
gem local. 
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Fonte: Documento Técnico do Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente - SEDUMA, 2007

Figura 14.1. Mapa da Rede Viária Estrutural do 
Distrito Federal.
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14.2.   Meios/modalidades de circulação

De acordo com as informações constantes do 
capítulo 8 – Mobilidade e Transporte – do Docu-
mento Técnico do Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial do Distrito Federal – PDOT, da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Urbano Habitação 
e Meio Ambiente – SEDUMA, de 2007, observou-
-se, de 1990 a 2000, uma queda do uso do trans-
porte coletivo (de 7,4% e 16,2% para os modos 
ônibus e transporte de vizinhança respectivamen-
te), embora a oferta desses veículos circulando no 
sistema viário tenha continuado a mesma e, em al-
guns casos, até aumentado. Verificou-se também 
crescimento nos deslocamentos não motorizados 
(a pé, 28% e bicicleta4). 

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

Embora os vultosos investimentos para a 
construção do Metrô/DF, tal modo está restrito a 
transportar passageiros do chamado Eixo Oeste 
(Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Águas Cla-
ras, Guará I e II) – linhas verde e vermelha do sis-
tema – que, a partir de Águas Claras, possuem 
um trajeto comum, terminando nas proximidades 
da Estação Rodoviária, no cruzamento dos eixos 
Monumental e Rodoviário.(figura ao lado), Esta 
parte do sistema representa somente 3,7% dos 
passageiros do sistema de transporte público co-
letivo. O metrô opera hoje com 24 estações das 
29 previstas e transporta uma média de 150.000 

4. Documento Técnico do Plano Diretor de Ordenamento Ter-
ritorial do Distrito Federal – PDOT, da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA, de 
2007, p. 93.

5. Fonte: Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, www.
metro.df.gov.br, acessado em 27 de setembro de 2010.

passageiros por dia.5
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Fonte: http://www.metro.df.gov.br/

Figura 14.2. Mapa das linhas de Metrô do Distrito 
Federal  (em operação e futuras expansões)
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14.3.   Áreas com maiores fluxos de veículos

Sobre a pressão das cidades do entorno no 
Sistema Viário do Distrito Federal, os resultados 
da pesquisa de Origem e Destino, de 2000, evi-
denciaram que cerca de 58% das viagens exter-
nas-internas provinham das localidades situadas 
ao longo da rodovia BR-040/050 (Cidade Oci-
dental, Cidade Osfaya, Jardim Céu Azul, Jardim 
Ingá, Lago Azul, Luziânia, Parque Estrela Dalva, 
Parque Marajó, Pedregal, Novo Gama, Valparaíso 
I e Valparaíso II); 19,77% de Águas Lindas; 8,84% 
de Planaltina de Goiás e os restantes 13,74% das 
demais localidades.

14.3.1. Maiores mobilidades internas 
(origem– destino), por modo de transporte, 
considerando motivos de deslocamentos 
em função do trabalho e estudo e modo de 
transporte

A Região Administrativa do Plano Piloto (RA-
I) concentra quase metade dos locais de trabalho 
tanto principal como secundário (44,80% e 47,42% 
respectivamente – segundo o Relatório Técnico do 
PDOT (2007) ou mais de 70%, segundo Brasília 
– 1960/2010, Passado, Presente e Futuro6, sendo 
que na área central, onde estão localizados os 
Ministérios, Câmara Federal, Senado Federal e 
outros Órgãos Federais estão alocados cerca de 
50.000 postos de trabalho.

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

•	 o índice de mobilidade pessoal ou o índice 
de deslocamentos (isto é, o resultado da divisão 
do número total de viagens realizadas em uma 
região pela população de determinada região) de 
1,41 viagens por dia por habitante, sendo 1,02 via-
gens por dia por habitante, quando excluídos os 
deslocamentos a pé;

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

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

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

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

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

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

Os índices de deslocamento estão fortemente 
associados às rendas: as baixas rendas tendem 
a restringir os deslocamentos motorizados, e, em 
casos extremos, substituí-los pelos deslocamen-
tos “a pé”. Como exemplos destes condicionan-

6. SEDUMA (2009). Brasília 1960/2010 – Passado, Presente e 
Futuro. Francisco Leitão (org.). Brasília, Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

tes, o gráfico 13.1 mostra que as dez localidades 
que apresentam índices de mobilidade motoriza-
da de seus habitantes menores que a unidade – 
menos de uma viagem/dia por pessoa – são as 
mesmas que detêm entre 15,50% a 33,00% dos 
seus domicílios com renda média mensal compre-
endida entre 1 e 2 SM.

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

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

É importante referir que o Plano Diretor de 
Transportes Urbanos, ainda em andamento, pro-
põe a definição de um índice de mobilidade sus-
tentável, levando em consideração uma série de 
temas e indicadores ponderados, conforme pode 
ser observado pela figura abaixo, extraída do Re-
latório Técnico 5.
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Fonte: Documento Técnico do Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente - SEDUMA, 2007, p.67.

Figura 14.3. Mapa de Mobilidade diária

Gráfico 14.1 - Percentual de viagens por modo de 
transporte segundo a classe de renda dos usuários 
do Distrito Federal - 2000

Fonte: Pesquisa de Origem e Destino da CODEPLAN/
GDF - 2000.
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14.4.   Grau de motorização

De acordo com a Pesquisa Domiciliar de 
Transporte (CODEPLAN, 2000), entre os anos de 
1990 e 2000 houve forte crescimento no índice de 
motorização individual da população (de 13,28 
para 20,53 automóveis/utilitários por 100 habitan-
tes – relatório do Plano - e, em 2007, de 40 auto-
móveis por 100 habitantes - Livro SEDUMA) que 
gerou uma elevação de 117,36% nas viagens diá-
rias por esse modo. 

No Distrito Federal o número de veículos au-
menta 8% ao ano e em 2009 correspondia a mais 
de 1.100.000 o número de veículos registrados 
no Detran/DF. Estima-se que deste total, cerca de 
600.000 veículos circulam diariamente, enquanto 
que a outra parcela permanece estacionada. (fon-
te: Correio Braziliense, 14/12/2009)

14.5  Acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais - 
PPNEs

Embora a carência de dados específicos, a 
acessibilidade de pessoas portadoras de neces-
sidades especiais em Brasília acompanha de per-
to as dificuldades que os pedestres enfrentam na 
sua locomoção. Neste caso, mesmo que em ter-
mos de acessibilidade aos edifícios a legislação já 
avança no tratamento da mobilidade de pessoas 
com qualquer tipo de dificuldade, do ponto de vis-
ta urbano, ainda há um vácuo enorme, tanto na 
legislação quanto no tratamento dos espaços pú-
blicos. Descontinuidades dos passeios, travessias 
perigosas, problemas no dimensionamento, pa-
vimentação, manutenção e materiais adequados 
para os passeios se já são comuns e constituem 
das principais reclamações dos pedestres em ge-
ral, quando se trata de pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais, esses problemas assumem 
uma proporção trágica.
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14.6.   Pontos críticos - áreas de ocorrência de acidentes de carros e com pedestres com maior frequência 

O Relatório do Grupo de Trabalho Setor Trans-
porte – Secretaria de Transportes, de 1995, apon-
tava como conflitos no sistema viário básico:

a) Vias com intenso tráfego rodoviário em 
conflito com o tráfego urbano 

•	 Via Epia, que cruza a borda do Plano Pilo-
to, fazendo ligações entre Santa Maria, ao Sul (BR 
040) a Planaltina, ao norte (BR 020).

•	 O acesso a Samambaia, via EPNB, a partir 
da Via Epia.

•	 A ligação entre Riacho Fundo e Ceilândia.

•	 A ligação entre o Lago Sul e o Plano Piloto

b) Vias com congestionamento nas horas 
de pico.

•	 Via Epia, especialmente no seu trecho en-
tre Cruzeiro e Núcleo Bandeirante.

•	 Ligação da Via Epia , passando por Gua-
rá em direção aos núcleos de Ceilândia e Riacho 
Fundo.

•	 Parte central do Eixo Monumental.

•	 Ligação entre a Asa Sul e o Lago Sul.

•	 Ligação do núcleo de Candangolândia 
com o Eixo Rodoviário

c) Locais problemáticos em função da 
setorização excessiva

d) Locais com alto índice de acidentes. 

•	 Via Epia, no trecho entre Núcleo Bandei-
rante e Cruzeiro.

•	 Da Candangolândia ao Plano Piloto.

•	 Todo o Eixo Rodoviário.

•	 A ligação da Via Epia com os núcleos de 
Guará, Taguatinga, Ceilândia.

•	 Via Epia, em Sobradinho

•	 Ligação entre o Plano Piloto e o Lago Sul.

O Documento Técnico do Plano Diretor de Or-
denamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ur-
bano e Meio Ambiente – SEDUMA, de 2007, em-
bora não espacialize as informações, aponta para 
o seguinte: 

Pesquisa realizada em 2005 pela Universida-
de de Brasília traçou um paralelo entre os aciden-
tes e o crescimento da frota de veículos. Concluiu 
que houve uma diminuição nos números. Em 1995, 
aconteceram 578 colisões fatais, e a média era de 
10,47 acidentes com morte para cada grupo de 
10 mil carros, motos, vans, caminhões e ônibus. 
Dez anos depois, o índice diminuiu para 5,28 mor-
tes, uma redução de 50%. Os redutores eletrôni-
cos de velocidade e as campanhas educativas de 
respeito às faixas de pedestres aparecem como 

Nesta categoria estão incluídos:

Os principais locais correspondentes a este 
tipo de conflito foram apontados como:

Sendo as principais:

Ficando nesta categoria as asas sul e norte, 
incluindo os setores centrais do Plano Piloto.

responsáveis pelo menor número de acidentes fa-
tais. Além dos “pardais” instalados em todas as 
Regiões Administrativas do DF, as passarelas para 
a travessia de pedestres tornaram-se alternativas 
de segurança para muitos cidadãos que circulam 
com freqüência a pé. 

Observa-se que no trânsito as campanhas 
educativas só são efetivas se acompanhadas por 
medidas de caráter punitivo. 
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Fonte: Instituto de Planejamento Territorial Urbano 
do Distrito Federal - PDOT - Relatório Técnico, 
Brasília, 1996.

Figura 14.4. Conflito no sistema viário básico
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14.7.   Pontos de estrangulamento, áreas com problemas físicos (por local e tipo de conflito), entraves legais, etc.

Pelas informações constantes do Relatório 
Técnico do PDOT de 2007 (ver figura abaixo), as 
principais áreas com problemas físicos incidentes 
incluindo o perímetro de abrangência do Plano de 
Preservação foram classificadas da seguinte for-
ma:

Neste particular, chama atenção o número e 
o porte das áreas das grandes propriedades no 
interior da área de abrangência do Plano de Pre-
servação, particularmente as que fazem parte do 
Setor de Grandes Áreas Sul – SGAS.

Fonte:  Documento Técnico do Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, 
da Secretaria do Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente - SEDUMA, 2007, p.66

Figura 14.5. Obstáculos Físicos

•	 Grandes propriedades, as quais se consti-
tuem em barreiras físicas para a transposição;

•	 Redes adutoras de infra-estrutura, como 

linhas de transmissão;

•	 Infra-estrutura de transporte, como ferrovia 
e metrô.
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14.8.   Demandas mais significativas

As principais demandas em relação à mobili-
dade e transporte estão relacionadas à resolução 
dos seguintes problemas apontados:

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

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

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

•	 a incompatibilidade entre a rede de trans-
porte do entorno do DF e a rede do DF;

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

Na publicação Documento Técnico do Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Fe-
deral – PDOT, da Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA, 
de 2007 são propostas medidas para resolver os 
problemas de trânsito e transporte, algumas des-
tas sendo específicas do serviço enquanto que 
outras trazendo implicações sobre padrões de ur-
banização e estrutura urbana em seu conjunto. Diz 
o documento que:

Em função do perfil encontrado no setor de 
transporte e infra-estrutura viária, foram formu-
ladas algumas recomendações:
•	 priorizar o sistema de transporte co-

letivo em detrimento do transporte particular, 
seja em termos de investimentos, seja na uti-
lização do sistema viário, consoante com os 
princípios de mobilidade adotados para o DF;
•	 rever os planos de circulação urbana 
com foco nos deslocamentos de pedestres;
•	 favorecer, por meio de medidas con-
cretas, o sistema de integração do transporte 
coletivo (operação tronco-alimentador ônibus 
x ônibus e ônibus x metrô);
•	 desenvolver estudos da faixa lindeira ao 
metrô e demais áreas de influência, visando 
ao desenvolvimento integrado e equilibrado 
dos segmentos de transporte e uso do solo;
•	 estabelecer formas de tratamento do 
sistema viário e de circulação em função de 
sua hierarquização, evitando a utilização si-
multânea de algumas vias, como eixos rodo-
viários, vias coletoras e vias locais, e a mistura 
de tráfego local com tráfego de passagem. 
Medidas que poderão ser adotadas: criação 
de vias marginais, duplicação de vias, rotas 
alternativas, sinalização, tratamento para cir-
culação de pedestre e estudo integrado das 
normas de ocupação e uso do solo;
•	 reforçar as centralidades dos núcleos 
urbanos situados fora do Plano Piloto, evitan-
do, dessa forma, a necessidade de grandes 
deslocamentos, trazendo, como consequên-
cia, uma redução nos investimentos no siste-
ma de transportes e infraestrutura viária;
•	 adensar as áreas já consolidadas an-
tes de propor novas áreas de expansão, des-
de que obedecidos os limites da capacidade 
da infraestrutura implantada e/ou projetada. 
Dessa forma, o sistema de transporte será 
otimizado por meio de uma utilização mais 
racional, diminuição da necessidade de no-
vos investimentos, redução nas distâncias e 
no tempo de deslocamento, bem como pelo 

aumento do índice de renovação de passa-
geiros;
•	 reverter a lógica da setorização exces-
siva por meio de uma flexibilização do uso e 
ocupação do solo, visando a atenuar as gran-
des concentrações de viagens nos horários 
de pico em determinados setores e minimizá-
-las nos locais onde a capacidade das vias se 
encontra comprometida, operando com níveis 
de serviços insatisfatórios.
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14.9.   Áreas em estudo para formulação de novas propostas e projetos

Dos estudos que atualmente estejam relacio-
nados com a mobilidade da população, merecem 
destaque:

•	 A ampliação da linha de metrô e a comple-
mentação das estações previstas.

•	 A implantação do trem de superfície VLT, 
ao longo da W3.

•	 A proposta de aumento da rede cicloviária 
do Distrito Federal, com uma grande parte incluída 
no Plano Piloto, conforme figura a seguir.
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Fonte:  Relatório Técnico 3 - PDTU.

Figura 14.6. Rede Cicloviária do Distrito Federal
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14.10.   Estacionamentos

O estacionamento de automóveis de uma fro-
ta atualmente de mais de 1,1 milhão de veículos 
e em expansão à razão de 8% ao ano e com o 
Plano Piloto concentrando a metade das ofertas 
de emprego do DF, onde circulam diariamente 
cerca de 250.000 veículos aliados ao fenômeno 
de redução em mais de 7% no uso do transporte 
por ônibus e de 16% no transporte de vizinhança 
constitui-se num problema de gravidade máxima 

no interior do Plano Piloto. Segundo dados do De-
tran/DF, publicados na edição de 14/12/2009 do 
Correio Braziliense, é de cerca de 20.000 as va-
gas regulamentadas disponíveis na Região Admi-
nistrativa de Brasília e a carência atual ficaria em 
torno de 70.000 vagas, segundo avaliação do De-
tran/DF. O resultado é a utilização de qualquer es-
paço público ao longo de vias, canteiros ou outro 
local disponível, mesmo que não previsto como 

Fonte:  Correiro Braziliense, 14/12/2009

Figura 14.7. Áreas críticas de estacionamento no 
Plano Piloto
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estacionamento. O problema, que se restringia 
principalmente às áreas centrais, se espraia para 
grande parte do Plano Piloto, conforme ilustra a 
mesma fonte.

Este problema também ocorre com freqüên-
cia cada vez maior nos setores comerciais locais 
das superquadras e invade o interior das super-
quadras como forma de aliviar a falta de vagas 
nas áreas de comércio, o que tem levado mora-
dores de algumas superquadras como a 106 Sul 
a transformar áreas públicas em áreas privativas 
dos moradores através do uso de cancelas. Outro 
problema apresentado no interior das superqua-
dras, particularmente nas que não dispõem de 
estacionamentos subterrâneos, é a transformação 
de parte das áreas verdes em estacionamentos, 
como na própria 106 Sul, onde foram criadas 60 
vagas de estacionamento em área antes verde.

O comprometimento de extensas áreas públi-
cas em estacionamentos compromete também a 
qualidade da paisagem urbana em áreas críticas 
do Plano Piloto como o Eixo Monumental, a Plata-
forma Rodoviária e grande parte dos setores da 
Escala Gregária.

Com a pressão exercida sobre as áreas livres 
para estacionamento nos locais onde se concen-
tra o emprego no DF – área central do Plano Piloto 
– é comum os carros serem estacionados no iní-
cio do turno da manhã e permanecerem até o final 
do expediente no final da tarde. A disponibilidade 
grande de áreas de estacionamento gratuito e o 
crônico problema da baixa qualidade do transpor-
te público no DF contribuem para o agravamento 
do quadro apresentado. É necessário o estabele-
cimento de políticas públicas que efetivamente pri-
vilegiem o transporte de massa, ao mesmo tempo 
em que se restrinja a disponibilidade de áreas gra-
tuitas para o estacionamento de veículos e limite 

a casos especiais, como as áreas mais frágeis do 
ponto de vista da preservação da paisagem urba-
na de Brasília como o Eixo Monumental, a Platafor-
ma Rodoviária e outros locais sensíveis do ponto 
de vista da paisagem urbana, a própria possibi-
lidade de estacionar, através de medidas muitas 
vezes simples e sem grandes custos de tratamen-
to do espaço público, como as técnicas de Traffic 
Calming, por exemplo, amplamente utilizadas em 
situações onde as formas de utilização do sistema 
viário necessite de correções. 

A figura ao lado mostra de forma clara as 
questões aqui expostas e seus impactos na cida-
de. Brasília talvez seja uma das poucas cidades 
no mundo em que sua forma física pode ser lida a 
partir dos espaços ocupados por estacionamen-
tos. Como os espaços livres são intensamente uti-
lizadas para tal, é possível observar o desenho da 
cidade pelas áreas de estacionamento.

Fonte:  SEDUMA, 2009. Brasília 1960/2010 - 
Passado, Presente e Futuro. Francisco Leitão (org.) 
Brasília, Secretaria de Estudo de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente.

Figura 14.8. Relação entre áreas de estacionamentos 
e áreas parceladas na área tombada de Brasília.
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14.11.   Circulação de pedestres

A circulação de pedestres no interior da 
área tombada difere bastante em termos de 
dificuldades, em função da área considerada. 
Como Brasília nasceu com ênfase na enge-
nharia rodoviária, a falta de prioridade quase 
generalizada para o deslocamento de pedes-
tres é um problema recorrente. No interior das 
superquadras, por exemplo, o movimento de 
pedestres é relativamente tranqüilo, tendo em 
vista a extensa área livre disponível, a separa-
ção do trânsito de veículos do de pedestres e 
a presença de um único acesso de veículos 
em relação ao exterior. No entanto, quando se 
trata de andar a pé entre diferentes superqua-
dras ou entre setores que requeiram o cruza-
mento de vias para veículos, as dificuldades 
aumentam sendo que em algumas vias mais 
importantes esta circulação é praticamente in-
viável, como no Eixo Rodoviário que, por esta 
razão, dispõe de passagens subterrâneas, 
nem sempre seguras e utilizadas.

Na escala gregária, onde o movimento de 
pedestres deveria ser prioritário, os proble-
mas para os pedestres também são sérios. 
Os desníveis entre os diversos setores, as 
rupturas físicas existentes entre setores e até 
no seu próprio interior, as extensas distâncias 
a serem percorridas sem caminhos confortá-
veis e/ou protegidos, a falta de um desenho 
de micro-escala que atue sobre as questões 
de acessibilidade, qualidade dos passeios, 
materiais, acabamentos, acessórios e mobili-
ário urbano dificultam enormemente a vida do 

pedestre na área central da cidade.

Para os pedestres que procuram um con-
tato maior com o Lago Paranoá, na escala 
bucólica, as dificuldades também não são 
menores. Com os empreendimentos que atu-
almente estão sendo implantados, ocupando 
até a beira do lago, não há mais como andar a 
pé pela borda o lago, restando poucas áreas 
onde ainda pode ser feito esse tipo de traje-
to. As poucas vias de acesso à beira do lago 
também enfatizam essa separação cada vez 
maior que a população de Brasília enfrenta no 
acesso e uso da orla.
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Fonte:  Mapa elaborado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 
SEDUMA, PDOT, 2009.

Figura 14.9. Estratégias de Estruturação Viária, 
de Implantação de Pólos Multifuncionais, 
de Dinamização de Espaos Urbanos e de 
Revitalização de Conjuntos Urbanos.
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15.1   Descrição do Processo

Conforme consta no Programa de Participa-
ção da População a participação da sociedade 
organizada e da população na formulação das 
políticas públicas em geral vem se consolidando 
no âmbito internacional desde a década de ses-
senta. No Brasil, a partir de 1988, foi consagrada 
na Constituição Federal, em seu artigo primeiro, 
o qual conjuga o exercício direto do poder pelo 
cidadão à democracia representativa. Trata-se, 
portanto, da combinação de participação e repre-
sentação visando o aperfeiçoamento das institui-
ções democráticas. Nessa linha, a participação na 
formulação das políticas, a par de ter sido experi-
mentada desde a criação de órgãos colegiados 
com representação da sociedade com a função 
consultiva, nas diversas esferas administrativas e 
nas mais variadas áreas das políticas públicas, foi 
identificada como princípio constitucional na for-
mulação da política urbana, de forma que o plano 
orientador desta política assume o caráter de pac-
to que envolve o governo e seus governantes, os 
representantes do povo, a sociedade organizada e 
os cidadãos. O mesmo se diga quanto à formula-
ção da política de preservação do patrimônio cul-
tural. Isto porque, também a partir da Constituição 
de 1988, o conceito de patrimônio cultural foi am-
pliado, e reconheceu a importância de bens que 
antes poderiam ser desconsiderados. Com efeito, 
conforme a definição constitucional, integram o 
patrimônio cultural os bens portadores de referên-
cia à identidade, à ação, à memória dos diferen-
tes grupos formadores da sociedade, incluídas as 
formas de expressão, os modos de criar, fazer e 
viver, as criações científicas, artísticas e tecnológi-
cas, as obras, objetos, documentos, edificações, 
espaços destinados a manifestações artístico-
-culturais; os conjuntos urbanos, sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, e arqueológico. É 
o que expressa o art. 216 da Constituição Federal. 
Este conceito, portanto, exige o envolvimento da 
sociedade na indicação do patrimônio cultural, na 
indicação dos bens que considera representativos 
de sua formação, os quais muitas vezes passam 
despercebidos por olhares  eminentemente técni-
cos e especializados.

No que se refere ao Conjunto Urbano de Bra-
sília, objeto do PPCUB, há farto material produzi-
do por especialistas, dedicados ao seu estudo e 
registro, tanto no que se refere aos aspectos ar-
quitetônicos como urbanísticos, cuja importância 
levou ao reconhecimento do conjunto como pa-
trimônio da humanidade, que conduziu seu tom-
bamento em nível federal e distrital. A este acervo, 
no entanto, deve se somar à produção resultante 
do amplo debate com a sociedade organizada e 
com a população em geral, produção esta que 
também deverá identificar referências para o de-
senvolvimento dos trabalhos, tanto na etapa de 
diagnóstico como no prognóstico. 

Com a finalidade de potencializar o debate e 
captar da melhor maneira o seu conteúdo, o Pro-
grama de Participação da População foi desenvol-
vido de forma a buscar a participação significativa 
da população no processo de elaboração do PP-
CUB e visando atender aos seguintes objetivos:

•	 Desenvolver mecanismos, atividades, e 
instrumentos para esclarecimento, qualificação e 
inserção da sociedade no processo de formula-
ção do PPCUB;

•	 Promover a conscientização e sensibiliza-
ção pública sobre os temas e objetivos do PPCUB, 
com a divulgação de informações e conceitos re-

lacionados ao planejamento, gestão e preserva-
ção do sítio tombado e da condição de Brasília 
como Patrimônio Cultural da Humanidade;

•	 Fomentar a integração e cooperação entre 
os órgãos institucionais e a sociedade;

•	 Incorporar os atores sociais, que direta ou 
indiretamente atuam na dinâmica urbana, ao pro-
cesso de formulação dos princípios, diretrizes, ob-
jetivos do PPCUB, e, sobretudo, nos procedimen-
tos para tomada de decisão dos rumos da cidade;

•	 Propiciar as condições para a participação 
e o acompanhamento direto das atividades pela 
população e, assim, para o pleno exercício da 
cidadania, por meio de debates, plenárias, con-
sultas, conferências e audiências públicas sobre 
assuntos de interesse do desenvolvimento e da 
preservação do sítio urbano tombado.

Também no Programa de Participação da 
População, descrevem-se os métodos de partici-
pação da população nas etapas de trabalho, os 
quais tomaram por base as diretrizes do Termo de 
Referência, em especial no “Conteúdo Mínimo do 
Programa de Participação Popular”, e as exigên-
cias constantes do Estatuto da Cidade e suas re-
gulamentações. Segundo o PPP a participação da 
população no processo de desenvolvimento do 
PPCUB deve ter um caráter consultivo permanen-
te, mas estará particularmente enfatizada nas eta-
pas correspondentes ao diagnóstico e prognósti-
co, através dos seguintes canais de comunicação 
previstos:

1 - Consultas;
2 - Reuniões Plenárias;
3 - Seminário Técnico;
4 - Audiências Públicas;
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5 - Reuniões Temáticas.

Na etapa que se seguiu, o Diagnóstico, fo-
ram realizados todos os eventos programados 
para a etapa, ou seja, a reunião com as lideran-
ças, as reuniões plenárias e a audiência pública, 
os quais foram acrescidos de mais cinco reuniões 
preparatórias, fato este gerado pelo acordado 
nos primeiros eventos entre a população e o GDF. 
Objetivou-se nos primeiros eventos (reuniões ple-
nárias – que se transformaram em preparatórias) 
realizadas no mês de março de 2010, informar à 
população sobre o processo do PPCUB e sobre 
os valores do sítio histórico em estudo, no sentido 
de mensurar por parte da população o reconhe-
cimento dos atributos a serem preservados tanto 
materiais quanto imateriais. Desta forma, além do 
Informativo do Plano de Preservação de Brasília, 
formulado pela equipe técnica e impresso em 
numero de 5000 exemplares, se aplicou questio-
nários que visavam identificar potencialidades e 
deficiências do lugar sistematicamente por região 
administrativa, assim como os símbolos e marcos 
referenciais. 

De uma modo geral, a síntese dos primeiros 
eventos, as reuniões preparatórias, constatou que 
os símbolos que estruturam a imagem do lugar 
são presentes da memória dos usuários, não ha-
vendo problemas de legibilidade ou de não reco-
nhecimento dos valores do sitio inventariado, sen-
do esta uma particularidade do sítio em relação a 
outros sítios históricos do Brasil que não apare-
cem registrados de  forma clara na memória co-
letiva da população os seus marcos referenciais 
e elementos estruturadores da imagem do lugar. 
Também como resultados já pode-se observar de 
forma preliminar que muitas problemas citados 
pela população nestas áreas dizem respeito à am-
biência urbana e tratam-se de problemas cotidia-
nos da gestão urbana comuns a muitas cidades 

brasileiras relacionando-se indiretamente com a 
preservação de Brasília, sendo reiterados nos 
eventos subseqüentes e levantados no conteúdo 
técnico do PPCUB. 

Já nas reuniões plenárias, realizadas no mês 
de maio de 2010, pode-se apresentar uma leitura 
mais critica dos lugares, focada nos problemas 
levantados pela equipe técnica em visitas in-loco 
e categorizadas por temas polêmicos diretamente 
ligados à preservação de Brasília tais como cir-
culação e mobilidade urbana, ocupação de área 
publica, alteração de gabarito, alterações de uso, 
estacionamentos entre outros. Esta análise teve 
resultado efetivo no sentido de comprovar situ-
ações levantadas previamente pela equipe téc-
nica que de um modo geral são recorrentes nas 
regiões administrativas componentes da área em 
estudo. Também se procurou apresentar à popu-
lação o “feedback” do resultado das contribuições 
do eventos anteriores tendo, demonstrando resul-
tado positivo. 

Da mesma forma abriu-se espaço através de 
consultas através da coleta de comentários e su-
gestões que se relacionavam com a ambiência do 
lugar, organizados por temas tais como: arboriza-
ção e ajardinamento, estacionamentos, passeios 
públicos, os quais reiteraram as informações le-
vantadas nos eventos anteriores. O foco mais di-
reto nos problemas de cada área, mesmo sepa-
rados por temas gerais teve como resultado uma 
aproximação com a população e o início da cons-
trução participativa, ate antes não obtida tanto que 
as situações levantadas nas reuniões e referenda-
das pela população foram quase que diretamente 
incorporadas no corpo textual do relatório no que 
tange ao item que avalia a situação real dos seto-
res. 

Todo o processo nesta etapa teve seu fecha-
mento na Audiência Publica realizada no dia 26 de 

março de 2011. Diferentemente dos outros even-
tos, a Audiência Pública teve como base o Rela-
tório Preliminar de Diagnóstico, já elaborado pela 
equipe técnica, o qual substancialmente reuniu a 
informação técnica de avaliação do sítio nesta eta-
pa.   

Considerando o tempo de realização do 
evento (um dia) procurou-se focar os debates nos 
principais temas que abrangem a área de estudo, 
apresentando de um modo geral uma síntese efe-
tiva do documento o qual reuniu em grande parte 
o material já apresentado anteriormente nos ou-
tros eventos públicos. 

Observou-se que a função previa destinada 
á Audiência Publica de consolidar as informações 
obtidas e o material técnico de avaliação do sitio 
foi efetivamente realizada pois a síntese do even-
to comprovou mais uma vez que as situações 
apresentadas refletiam a situação vivida pela po-
pulação, havendo sim aproximação entre equipe 
técnica e população no que tange à avaliação de 
Diagnóstico do sitio em estudo. No âmbito das 
contribuições do evento se pode constatar que 
em relação aos eventos anteriores houve um in-
cremento de contribuições que se relacionam di-
retamente com a preservação mas ainda assim 
grande parte delas não abordam diretamente a 
preservação.  

Também observou-se ao longo do processo 
que  muitas vezes a recorrência de manifestações 
nos eventos de participação da população de gru-
pos articulados e organizados que já assumiam 
posicionamentos claros quanto à alterações de 
uso, gabarito e demais elementos que incidem 
sobre a lei de uso e ocupação da área, objeto do 
PPPCUB.  Tais constatações servem como baliza-
dores para as intervenções futuras, reforçando o 
caráter consultivo do processo já preliminarmente 
identificado nesta etapa. 
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15.2.   Avaliação do processo

Como já descrito, o procedimento proposto 
no Programa de Participação da População para 
a formulação do Plano de Preservação do Con-
junto Urbanístico de Brasília – PPCUB - previa a 
realização de cinco reuniões plenárias regionais 
(Candangolândia, Cruzeiro, Áreas Centrais, Asas 
Norte e Sul, e Sudoeste e Octogonais) e uma au-
diência pública para as etapas de Diagnóstico e 
Prognóstico.

Durante a realização das primeiras reuniões 
plenárias foi acordada a conversão destes eventos 
em reuniões preparatórias, etapa preliminar à rea-
lização das reuniões plenárias. Esta alteração no 
processo teve como principal causa – ou melhor, 
como principal causa explicitada – a deficiência 
de divulgação dos eventos e do material que de-
veria subsidiar os debates. Entende-se que a esta 
causa explicitada deve ser somada ao contexto 
político vivenciado no Distrito Federal no primeiro 
semestre de 2010, em que a imagem do Governo 
do Distrito Federal restou fragilizada, o que dificul-
tou o desenvolvimento dos trabalhos. 

É de se observar que, fruto de inquéritos em 
tramitação, no período que antecedeu realização 
da primeira série de eventos, foram divulgadas de-
núncias de corrupção e de desvio de verbas públi-
cas que envolviam dirigentes do poder executivo 
e parlamentares. Tais denúncias, no período ime-
diatamente anterior às reuniões, culminaram com 
o afastamento do Governador e do Vice-Governa-
dor.  

De uma forma geral, houve dificuldade de se 
dissociar o trabalho de formulação do PPCUB, a 
equipe técnica contratada e a equipe técnica res-
ponsável pela sua coordenação, da situação po-

lítica e das suas causas. Constantemente, as ma-
nifestações invocavam a suspeição do processo, 
evidenciando tratar-se antes de protestos contra 
os fatos que ensejaram as denúncias e contra tais 
práticas políticas. 

Tal clima certamente prejudicou a realização 
de um debate mais qualificado quanto aos temas 
que envolviam a etapa. É de se notar que princi-
palmente nas reuniões preparatórias relativas às 
Asas, Octogonais e Sudoeste, o debate acerca do 
regimento da reunião chegou a durar 1h e 30min. 
Este fato evidencia o clima de desconfiança que 
dominou os eventos. Como conseqüência restou 
prejudicado o debate de conteúdo, até em face 
do adiantado da hora, que fez com que parte da 
população fosse, paulatinamente, se retirando. 

Nesse sentido é importante referir que no pro-
cedimento participativo de formulação de políticas 
públicas - no dizer de Habermas, na esfera pública 
que se cria - é elemento essencial para a legitimi-
dade do debate a confiança entre os debatedores, 
seja em relação à veracidade das informações e 
afirmações, seja em relação às conseqüências do 
processo. Esta confiança não significa credulida-
de. Não significa, também, unanimidade em rela-
ção às propostas, impossível de se obter quando 
se trata de participação no planejamento urbano e 
na preservação ambiental, dada a disparidade de 
interesses defendidos pelos representantes dos 
diversos setores e participantes em geral. Esta 
confiança implica, sim, crédito quanto à veracida-
de das informações, sinceridade nas afirmações, 
acordos ou consensos e cumplicidade no enca-
minhamento das propostas para a sua efetivação. 

No processo de formulação do PPCUB, até 

aquele momento, esta confiança ainda não havia 
sido conquistada: a desconfiança permanecia. A 
intensidade da desconfiança diminuiu um pouco 
se comparados os primeiros aos últimos eventos 
antes da Audiência Pública. A discussão dos te-
mas teve desenvolvimento e as pessoas que par-
ticiparam das reuniões plenárias em especial, em 
sua grande maioria externou sua posição, apesar 
do clima, em determinados momentos até tenso, 
o que poderia ter intimidado manifestações. 

A divulgação das reuniões plenárias foi muito 
superior à procedida para as reuniões preparató-
rias. Foi desenvolvida uma estratégia de divulga-
ção, com publicidade institucional - inserção de 
chamadas nos meios de comunicação – e amplia-
da a distribuição de cartazes e correspondências. 
Desta forma, a principal justificativa para a con-
versão das reuniões plenárias em preparatórias 
(eventos que se realizaram de 10 a 13 de março 
de 2010) não pode ser identificada como causa 
para o número de participantes, pequeno, se con-
siderado o universo de cidadãos que vivem e resi-
dem na área Conjunto Urbanístico de Brasília.

O clima de desconfiança no procedimento 
como um todo pode ter prejudicado, ainda, a aflu-
ência da população ao debate, podendo explicar 
o pequeno número de participantes nas reuniões 
plenárias. A confiança nos resultados das reuni-
ões, na efetivação de suas propostas e encami-
nhamentos é que faz com que as pessoas deixem 
suas casas, suas atividades, a convivência familiar 
e lazer para dirigirem-se para reuniões propostas 
para discutir políticas públicas.  A confiança na de-
mocracia, enfim, é que faz com que as pessoas 
exercitem sua cidadania. 
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Esta confiança, reitera-se, é adquirida num 
processo contínuo, de formação de todos os 
envolvidos. No processo do PPCUB percebeu-
-se um amadurecimento, mesmo que sutil, nesta 
confiança. O ânimo dos participantes já não era 
naquele momento completamente contrário ao 
prosseguimento do processo. O debate já foi ad-
mitido e se consolidará com a sua continuidade. A 
participação se aprofundará à medida que os di-
versos sujeitos perceberem importância da esfera 
pública que se cria para o processo de tomada de 
decisão e para a definição das políticas públicas 
orientadoras da ação administrativa. 

Observou-se que após as reuniões prepara-
tórias ainda havia movimentos que afirmam con-
luio da equipe técnica e da SEDUMA na formula-
ção do PPCUB, no sentido de favorecer os setores 
da construção civil em detrimento da preservação 
patrimonial de Brasília. É o que afirmavam as en-
tidades no blog www.nossoppcub.blogspot.com, 
convocando a população para bloquear o anda-
mento dos trabalhos.

Desta forma, havia necessidade, para pros-
seguimento e para qualidade de seus resultados, 
que se demonstrasse claramente os princípios do 
trabalho, seu compromisso com as diretrizes de 
preservação estabelecidas nas normas de prote-
ção, seu intuito de manter Brasília na condição de 
Patrimônio na Humanidade. 

Observava-se que era imprescindível que a 
audiência pública fosse precedida de ampla di-
vulgação, conjugando publicidade institucional 
com matérias jornalísticas sobre Brasília.  Desta 
forma, procedeu-se a partir de janeiro o processo 
de preparação da Audiência Pública dotando-o de 
divulgação efetiva por parte do GDF. Percebeu-se 
também que o novo cenário político teve influência 
positiva no processo, principalmente no que tan-

ge à mobilização para o evento de fechamento do 
diagnóstico tanto no âmbito institucional quanto 
dos segmentos da sociedade, o qual teve repre-
sentatividade efetiva através dos diversos grupos 
sociais identificados na platéia. 

A audiência pública teve sua realização no 
dia 26 de março no auditório do Museu Nacional, 
objetivando a exposição do conteúdo técnico da 
etapa de diagnóstico.

Dentre os aspectos positivos levantados no 
evento, pode-se observar que a resistência por 
parte de segmentos da sociedade que antes se 
manifestavam contra o PPCUB, reiteraram suas 
posições, fato este em virtude da demonstração 
clara acerca dos princípios do trabalho e o com-
promisso com as diretrizes de preservação apre-
sentada no conteúdo técnico levantado na etapa 
de diagnóstico, o qual refletia a situação vivencia-
da pela população. 

A partir de uma análise geral do evento de fe-
chamento da etapa também se observou que em-
bora grande parte das contribuições não tenham 
sido diretamente ligadas ao objeto do PPCUB, ou 
seja, a preservação, a maioria delas aponta a in-
tenção de contribuir com o trabalho, fato este ob-
servado pelo teor das manifestações que giraram 
em torno de 70, ocupando todo o turno da tarde.

 Findada a etapa de Diagnóstico considera-se 
que o processo participativo foi efetivamente ins-
taurado e que embora seu início tenha sido con-
turbado, os objetivos gerais foram alcançados, ou 
seja, a instrução ao processo nos eventos iniciais, 
incorporando de fato o caráter educativo inerente 
ao processo além do efetivo reconhecimento do 
sítio pela ótica da população, contribuindo assim 
para a avaliação da equipe de desenvolvimento 
do PPCUB e consolidando o conteúdo técnico do 
diagnóstico na Audiência Pública.   

Ao final, conclui-se que é importante que se 
mantenha na mídia o debate sobre a preservação 
de Brasília e se mantenha o processo participativo 
já instaurado. Para tanto é necessário que se ado-
te uma estratégia de indução dos diversos canais 
e órgãos de imprensa a promover continuamente 
a publicação de matérias e artigos que demons-
trem o significado de Brasília, da sua inclusão na 
Lista do Patrimônio da Humanidade, do seu tom-
bamento e, portanto da importância de sua pre-
servação. Trata-se, portanto, de utilizar, também, 
os meios de comunicação como canais para a ca-
pacitação e formação dos cidadãos, participantes 
do processo e manter ativo o debate acerca do 
PPCUB que se estenderá nas etapas subseqüen-
tes de Prognóstico e de formulação do projeto de 
lei.   

E somente partir da conjugação dos esforços 
do poder público, da sociedade civil, das entida-
des, associações e da população em geral se 
consolidará esta esfera pública - não estatal - de 
consulta, debate e proposição para a formulação 
de um Plano de Preservação do Conjunto Urba-
nístico de Brasília.    
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15.3.   Demandas da População via processos junto à SEDHAB

A análise das demandas da população exa-
minada neste item levou em consideração o con-
teúdo de mais do que 310 processos protocola-
dos junto à atual SEDHAB (anexo V), versando 
sobre uma gama muito grande de temas direta ou 
indiretamente afeitos à legislação urbanística de 
Brasília. Estes processos, em sua maior parte, são 
de iniciativas individuais, sendo que processos de 
grupos, entidades ou empresas, também são con-
templados. 

Tendo em vista a diversidade dos temas en-
volvidos nos processos, estes foram agrupados 
de acordo com afinidades temáticas, para permitir 
uma melhor observação das demandas e também 
para melhor visualizar estas informações quando 
espacializadas (figura 15.1).

Assim, são os seguintes os temas segun-
do os quais foram classificadas as solicitações 
constantes dos processos: alteração de gabarito, 
alteração de uso, alteração viária, ampliação de 
estacionamentos, cercamento de área pública, 
cessão de área, manutenção de áreas públicas, 
ocupação de área pública, permuta de área, pri-
vatização de estacionamentos em áreas públicas, 
regularização fundiária ou de edificação, outros, 
este último abrigando as solicitações que são pra-
ticamente únicas.

O que mais chama a atenção destes proces-
sos é que são solicitados, via processos adminis-
trativos, alterações de normas urbanísticas que 
só poderiam ser alteradas mediante autorização 
legal, como nos casos de alteração de usos, al-
terações de gabaritos, cessão de áreas, ocupa-
ção de áreas públicas, regularização fundiária e 
de edificações e privatização de áreas públicas, 

independentemente da sua finalidade. 

Se, por um lado, estas solicitações permitem 
que se tenha uma idéia dos temas que são polê-
micos junto à população, seu caráter individual e, 
acima de tudo, seus vínculos com normas legais 
não justificariam que estas demandas fossem re-
alizadas, principalmente tendo em vista que, pelo 
seu caráter e implicações urbanísticas, não po-
deriam de maneira alguma ser resolvidas caso a 
caso, já que apresentam repercussões que afe-
tam não apenas os demandantes mas, também, 
o conjunto da população, além de criarem prece-
dentes que dificilmente poderiam ser sustentados 
para a cidade como um todo.
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REGULARIZAÇÃO LOTE/OBRA Fonte: RSP, 2011.

Figura 15.1. Espacialização das demandas da 
população por temas
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AAm - Área de Amortecimento
AGEFIS - Agência de Fiscalização do Distrito Federal
AIEsp - Área de Interesse Especial
AIP - Área de Interesse de Preservação
AOS - Áreas Octogonais Sul
APA - Área de Proteção Ambiental
APM - Área de Proteção Ambiental
ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico
ARUC - Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro
AVPR - Área Verde de Proteção e Reserva

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BNH - Banco Nacional de Habitação
BPTran - Batalhão de Polícia de Trânsito
BRB - Banco Regional de Brasília

CA - Centro de Atividades
CAESB - Companhia de Águas de Brasília
CAND - Candangolândia
CAPFESP - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários e Empregados dos Serviços Públicos
CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAUMA - Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Meio Ambiente
CDE - Conselho de Desenvolvimento Econômico
CEB - Companhia de Eletricidade de Brasília
CED - Conselho de Educação do Distrito Federal
CEF - Caixa Econômica Federal
CEI - Campanha de Erradicação de Invasões
CENTCOOP - Central de Cooperativas do Distrito Federal
CES - Cemitério Sul
CIAM - Congresso Internacional de Arquitetura Moderna
CLP - Conselho Local de Planejamento Territorial e Urbano
COB - Código de Obras de Brasília
CODEPLAN - Companhia de Desenvolvimento do Distrito Federal
CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional
COE - Código de Edificações
COMPP - Centro de Orientação Médico Psicopedagógico
CONPRESB - Conselho de Gestão da Área de Preservação de Brasília
CONPLAN - Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal
COSE - Centros de Orientação Socioeducativa
CONSEG - Conselho Comunitários de Segurança
COTELB - Companhia de Telefones de Brasília
CPMind - Companhia de Polícia Militar Independente
CRAS - Centro de Referência da Assistência Social
CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
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CREAS - Centros de Referência Especializados de Assistência Social
CUB - Conjunto Urbanístico de Brasília
CUP - Conselho de Unidades de Planejamento Territorial

DATASUS - Departamento de Informática do SUS
DePHA - Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico
DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito
DF - Distrito Federal
DIPRE - Diretoria de Preservação de Brasília
DISAT - Diretoria de Saúde do Trabalhador
DNER - Departamento Nacional de Estradas e Rodovias
DOCOMOMO - Grupo de Trabalho Internacional para documentação e conservação de prédios e sítios do Movimento Moderno 
(Internacional working party for documetation and conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement.)
DPJ - Departamento de Parques e Jardins

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRATUR - Instituto Brasileiro do Turismo
EMI - Esplanada dos Ministérios
EMO - Eixo Monumental
EPAC - Estrada Parque Acampamento
EPCT - Estrada Parque Contorno
EPDB - Estrada Parque Dom Bosco
EPIA - Estrada Parque Indústria e Abastecimento
EPIP - Estrada Parque Ipê
EPNB - Estrada Parque Núcleo Bandeirantes
EPPN - Estrada Parque Península
EPPR - Estrada Parque Paranoá
EPTG - Estrada Parque Taguatinga
EPTT - Estrada Parque Torto
EQN - Entrequadras Norte
EQS - Entrequadras Sul
ERB - Estação Rádio Base
ERN - Eixo Rodoviário Norte
ERS - Eixo Rodoviário Sul
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto
ETO - Esplanada da Torre

FASFIL - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil
FCP - Fundo da Casa Popular
FUNDURB - Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal

GAP - Gabinete do Prefeito
GDF - Governo do Distrito Federal
GMT - Granja Modelo do Torto
GO - Goiás
GT - Grupo de Trabalho
GTC - Grupo de Trabalho Conjunto



377

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLASDIAGNÓSTICO   -   RELATÓRIO CONSOLIDADO   -   VOLUME II

ha - hectares
HAB - Hospital de Apoio de Brasília
HBDF - Hospital Base do Distrito Federal
HRAN - Hospital Regional da Asa Norte
HRAS - Hospital Regional da Asa Sul
HUB - Hospital Universitário de Brasília

IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil
IAPB - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários
IAPC - Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários
IAPETC - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Trasnportes e Cargas
IAPI - Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários
IAV - Índice de Áreas Verdes
IBA - Inventário de Bens Arquitetônicos
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBPC - Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
IBRAM - Instituto Brasília Ambiental
ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços
ICOMOS - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios
ICCROM - Internacional Centre for Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
IDE - Indicador de Densidade de Equipamentos
INBI-SU - Inventário Nacional de Bens Imóveis em Sítios Urbanos Tombados
INCEU - Inventário de Configuração dos Espaços Urbanos
INRC - Inventário Nacional de Referências Culturais
IPASE - Instituto de Pensão e Aposentadoria dos Servidores Estaduais
IPDF - Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
ISS - Imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISQN)
IPTU - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana
IUCN - World Conservation Union

JK - Juscelino Kubitschek

km - quilômetros
km2 - quilômetros quadrados

L - leste
LACEN - Laboratório Central de Saúde Pública
LC - Lei Complementar
Ltda - limitida

m - metros
m2 - metros quadrados
MAB - Museu de Artes de Brasília
MinC - Ministério da Cultura
MoMA - Museum of Modern Art (Museu de Arte Moderna)
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MT - Mato Grosso

NGB - Normas de Edificação, Uso e Gabarito
NRA - Normas Relativas às Atividades
NRC - Normas Relativas às Construções
NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil
ONG - Organização não-governamental
OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

PAC - Plano de Aceleração do Crescimento
PADES - Programa de Desenvolvimento Econômico e Social
PAIF - Programa de Atenção Integral às Famílias
PAPE - Programa de Assentamento Populacional de Emergência
PCS - Posto Comunitário de Segurança
PDAD - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios
PDOT - Plano Diretor de Ordenamento do Território
PDSDD - Plano Diretor de Salvaguarda e de Desenvolvimento Sustentável
PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
PEOT - Plano Estrutural de Organização Territorial
PERGEB - Programa da Região Geoeconômica de Brasília
PFB - Plataforma Ferroviária de Brasília
PFR - Plataforma Rodoviária
PGT - Plano Geral de Trabalho
PIB - Produto Interno Bruto
PLC - Projeto de Lei Complementar
PLANASA - Plano Nacional de Saneamento
PLANIDRO - Plano Diretor de Água, Esgoto e Controle de Poluição
PMU - Praça Municipal
PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PP - Plano Piloto
PPCUB - Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
PPB - Plano Piloto de Brasília
PPP - Programa de Participação da População
PPSH - Plano de Preservação de Sítio Histórico Urbano
PQEAT - Parque de Exposição Agropecuária do Torto
PQEB - Parque Estação Ecológico
PQEN - Parque Ecológico Norte
PQNB - Parque Nacional de Brasília
PRG - Procuradoria-Geral
PRODECON - Programa e Desenvolvimento Econômico Local
PROIN - Programa de Desenvolvimento Industrial
PROMAI - Procuradoria do Meio Ambiente, do Patrimônio Urbanístico e Imobiliário
PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania
PTP - Praça dos Três Poderes
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QG - Quartel General
QRSW - Quadras Residencias Sudoeste

RA - Região Administrativa
RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal
RO - Rondômia
RS - Rio Grande do Sul
RSP - RS Projetos Ltda (Rosa & Schmidt)

SAAN - Setor de Armazenamento e Abastecimento Norte
SAB - Sociedade de Abastecimento de Brasília Ltda
SAE - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos
SAFN - Setor de Administração Federal Norte
SAFS - Setor de Administração Federal Sul
SAI - Setor de Áreas Isoladas
SAM - Setor de Administração Municipal
SAP - Secretaria de Agricultura e Produção
SAUN - Setor de Autarquias Norte
SAUS - Setor de Autarquias Sul
SBAU - Sociedade Brasileira de Arborização Urbana
SBN - Setor Bancário Norte
SBS - Setor Bancário Sul
SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte
SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul
SCRLN - Setor Comercial Residencial Local Norte
SCRLS - Setor Comercial Residencial Local Sul
SCN - Setor Comercial Norte
SCS - Setor Comercial Sul
SCTN - Setor Cultural Norte
SCTS - Setor Cultural Sul
SDC - Setor de Difusão Cultural
SDN - Setor de Diversões Norte
SDS - Setor de Diversões Sul
SDU - Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
SEA - Secretaria de Administração
SEC - Secretaria da Educação e Cultura
SeCult - Secretaria de Cultura
SEDEST - Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda
SEDF - Secretaria da Educaçao do Distrito Federal
SEF - Secretaria de Finanças
SEG - Secretaria do Governo
SEDHAB - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação
SEDUH - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação
SEDUMA - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
SEMATEC - Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
SEN - Setor de Embaixadas Norte
SES - Setor de Embaixadas Sul
SES - Secretaria da Cultura
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SEPN - Setor de Edifícios Públicos Norte
SEPS - Setor de Edifícios Públicos Sul
SFH - Setor Financeiro de Habitação
SGAN - Setor de Grandes Áreas Norte
SGAS - Setor de Grandes Áreas Sul
SGMIN - Setor de Garagens Ministeriais
SGO - Setor de Garagens Oficiais
SHN - Setor Hoteleiro Norte
SHS - Setor Hoteleiro Sul
SIG - Setor de Indústrias Gráficas
SINDHOBAR - Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília
SIT - Setor de Invernada do Torto
SHCAO - Setor de Habitações Coletivas Octogonais
SHCES - Setor de Habitações Coletivas Econômicas Sul - Cruzeiro Novo
SHCN - Setor de Habitações Coletivas Norte
SHCNW - Setor de Habitações Coletivas Noroeste
SHCS - Setor de Habitações Coletivas Sul
SHCSW - Setor de Habitações Coletivas Sudoeste
SHEB - Setor de Habitações Econômicas de Brasília
SHCGN - Setor de Habitações Coletivas e Geminadas Norte
SHIGS - Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul
SHIP - Setor Hípico
SHIS - Setor de Habitações Individuais Sul
SHIS - Sociedade de Habitação de Interesse Social
SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte
SHLN - Setor Hospitalar Local Norte
SHLS - Setor Hospitalar Local Sul
SHLSW - Setor Hospitalar Local Sudoeste
SHTN - Setor de Hotéis de Turismo Norte
SLU - Serviço de Limpeza Urbana
SM - salário mínimo
SMAN - Setor de Múltiplas Áreas Norte
SMAS - Setor de Múltiplas Áreas Sul
SMC - Setor Militar Complementar
SMU - Setor Militar Urbano
SMHN - Setor Médico Hospitalar Norte
SMHS - Setor Médico Hospitalar Sul
SMPW - Setor de Mansões Park Way
SOFN - Setor de Oficinas Norte
SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
SPO - Setor Policial
SPP - Setor Palácio Presidencial
SPVP - Setor de Preservação da Vila Planalto
SQN - Superquadras Norte
SQS - Superquadras Sul
SQSW - Superquadras Sudoeste
SRES - Setor de Residências Econômicas Sul - Cruzeiro
SRIA - Setor Residencial Indústria e Abastecimento
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SRPN - Setor de Recreação Pública Norte
SRPS - Setor de Recreação Pública Sul
SRTVN - Setor de Rádio e TV Norte
SRTVS - Setor de Rádio e TV Sul
SSP - Secretaria de Serviços Públicos
SSS - Secretaria de Serviços Sociais
STN - Setor Terminal Norte
STS - Setor Terminal Sul
SUAS - Sistema Único de Assitência Social
SVO - Secretaria de Viação e Obras

TCB - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília
TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília
TV - televisão

UAC - Unidades de Alta Concentração
UnB - Universidade de Brasília
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

VLT - veículo leve sobre trilhos
VPLA - Vila Planalto

ZOO - Jardim Zoológico

W - Oeste (West)
WHC - World Heritage Centre  (Comitê do Patrimônio Mundial)
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