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8.1   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 popula-
ção do Distrito Federal já teria ultrapassado a de 
Belo Horizonte (2.452.617 habitantes) e a de For-
taleza (2.505.552), ocupando, portanto, o quarto 
lugar entre as capitais – atrás de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Salvador. A população do Distrito 
Federal também seguiria crescendo a uma taxa 
muito acima 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 re-
presentatividade 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, estimando-se a população para 2010 
em 305.504 habitantes (conforme Tabela 5 em 
SEDUMA, 2007, p.53), o que representa acrésci-
mo de 0,95% ao ano em relação a 2000, bastan-
te 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 
tabela 8.1.

Conforme os censos demográficos 1991 e 
2000 do IBGE e as projeções para 2010, realiza-

Fontes: Censos Demográficos 1991 e 2000 
IBGE; projeções SEDUMA

8.1.1 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 8.1. População de regiões 
administrativas selecionadas
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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 (levan-
do em conta que inclui a população da RA XXII 
Sudoeste/Octogonal), crescendo 2,47% ao ano, 
no período, taxa próxima da do Distrito Federal, 
como um todo; e a população residente da RA 
XIX cresceria 2,04% ao ano, no período. 

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 populacio-
nais elaboradas igualmente pela CODEPLAN, re-
ferentes a 2008. Em ambas, a população da RA 
XXII está desagregada da população da RA XI, 
conforme pode ser visto na tabela 8.2.

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 8.2. 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 
próximo do observado pelo Censo Demográfico 
de 2000, o que permitiria afirmar que essa área 
mais central mantém estável sua participação na 
população do DF. Quanto às taxas de variação 
anual, os valores calculados a partir dos dados 
fornecidos pela CODEPLAN mostram que as re-
giões administrativas, com exceção da RA XXII, 
estariam bem abaixo da taxa apresentada pelo 
DF no período, 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 
produção imobiliária, com destaque para o Su-
doeste, que poderá vir a apresentar taxa de cres-
cimento ainda maior, uma vez que passa por ex-
pansão e ainda detém projeções vazias, como 

•	 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.
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será visto adiante. Já a expectativa de início de 
atividade de produção imobiliária no Setor Noro-
este demandará a revisão da estimativa de cres-
cimento populacional da RA I para os próximos 
anos, supondo-se que o Noroeste mantenha-se 
como parte da região administrativa de Brasília.

8.1.2  População por grupo de idade

Como coloca o Documento Técnico do 
PDOT, a região que abrange as regiões adminis-
trativas de interesse do Plano apresentará menor 
ritmo de crescimento demográfico, graças à es-
trutura da população que reside atualmente nes-
sa região, verificando-se um processo de enve-
lhecimento da população, em que o percentual 
de adultos e idosos aumenta e gradativamente 
suplanta o de crianças e adolescentes, antes em 
maioria, conforme já reconhecido naquele traba-
lho (SEDUMA, 2007). Trata-se de processo que 
se encontra consolidado e decorre da queda das 
taxas de fecundidade.

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

•	 a idade média dos moradores do DF pas-
sou de 24,41 anos em 1991 para 26,64 anos em 

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 8.3. Frequências relativas de 
população por grupos de idade no Distrito 
Federal

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).

A distribuição da população do Distrito Fe-
deral por grupos de idade está apresentada na 
tabela 8.3, tendo sido feitas classificações que 
permitem a comparação entre dados obtidos de 
fontes diversas.

Os dados apresentados demonstram que 
persiste tendência geral de envelhecimento da 
população do Distrito Federal. Em valores abso-
lutos e comparando-se 2008 a 2000, os maiores 
acréscimos 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 habi-
tantes.

Constata-se que o índice de envelhecimen-
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to (dado pelo número de idosos – 60 anos ou 
mais – para cada 100 jovens, ou seja, pessoas 
com menos 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 índice já estaria em torno de 32%. Como 
tendências para o futuro, o Documento Técnico 
do PDOT estima que o índice deverá aumentar 
enormemente no Distrito Federal, chegando a 79 
idosos sobre cada 100 jovens, em 2030 (SEDU-
MA, 2007).

Mas as distribuições dos grupos de idade 
são diferenciadas conforme as regiões adminis-
trativas, como pode ser visto na tabela 8.4, relati-
vamente 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 
índice 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 
chegava a ser 10% menor. O grupo com idade 
de 0 a 14 anos fazia-se proporcionalmente mais 
presente no Cruzeiro e, especialmente, na Can-
dangolândia, onde abrangia 22,5% da população 

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

– nestas duas regiões administrativas, os índices 
de envelhecimento eram de 46% e 38%, respecti-
vamente). O Sudoeste/Octogonal mostrava índice 
de envelhecimento intermediário, 42%. Compa-
rando-se esta região administrativa com Brasília, 
pode-se concluir que a primeira tinha mais famí-
lias, proporcionalmente, com indivíduos em idade 
escolar – até o final do ensino fundamental. Já o 
grupo que demandava o ensino médio e superior 
era mais numeroso, 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 RA, contribuía para que esta unidade 
territorial tivesse o grupo de maior idade exibindo 
frequência relativa cerca de 2% acima da do Dis-
trito Federal como um todo.

8.1.3  População em idade ativa

A população em idade ativa do Distrito Fe-
deral (com 10 anos ou mais) foi estimada pela 
PDAD 2004. A tabela 8.5 apresenta a distribuição 
entre população empregada (sem caracterizar os 
setores econômicos, que serão tratados em se-
ção à parte), desempregada e sem remuneração.
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Unidade territorial
população em 

idade ativa empregados desempregados
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%

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.

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, 

Fonte: PNAD 2004

Tabela 8.5. População em idade ativa e 
freqüências relativas de empregados, 
desempregados e pessoas sem ocupação 
remunerada no Distrito Federal e em regiões 
administrativas selecionadas

8.1.4  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 8.6.

Mas é necessário examinar os dados relati-
vos às quatro regiões administrativas, pesquisa-
dos pela PDAD 2004, a partir da tabela 8.7 apre-
sentada a seguir, a qual retém os dados do DF 
como um todo.

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

comparadas, apresentavam grande variação, es-
pecialmente quanto aos desempregados, que 
variavam de um mínimo de 2,5% no Sudoeste/
Octogonal a um máximo de 11% na Candan-
golândia.

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; informações atualizadas sobre 
emprego e desemprego no Distrito Federal serão 
abordadas em outra seção.



PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA   -   PPCUB

466

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

Primeiramente, constata-se que a PDAD apu-
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 
devida a metodologias distintas entre as duas 
pesquisas – note-se que o IBGE quantifica famí-
lias, enquanto a PDAD, domicílios, podendo-se 
admitir que haja famílias conviventes. Os dados 
da PDAD serão aqui utilizados mais com finalida-
de de comparação entre as regiões administrati-
vas. Assim, em que pese a existência de famílias 
com renda abaixo de 1 SM em todas as regiões 
administrativas pesquisadas, com frequência 
relativa de, no mínimo, 15% 2, o Sudoeste/Octo-
gonal mostra-se a RA mais rica entre elas, com 
renda domiciliar média de 24,1 SM e 2/3 das fa-
mílias tendo rendimentos acima de 10 SM, o que 
se deve à recente ocupação da maior parte da 
RA, estando em curso um processo de atração 
de famílias de alta renda para o Setor Sudoeste 
pela ação coordenada do mercado imobiliário. A 
RA I fica pouco atrás, com renda domiciliar mé-
dia de 19,3 SM e 54% das famílias auferindo ren-
dimentos acima de 10 SM; em contrapartida, o 
percentual de domicílios com renda abaixo de 1 
SM é o mais alto dentre as quatro regiões admi-

nistrativas, possivelmente relacionado à presen-
ça de famílias vivendo em situações de déficit 
ou inadequação habitacional, seja com alguma 
precariedade de infra-estrutura (nos assentamen-
tos informais existentes na RA, com processo de 
regularização em andamento) ou em coabita-
ção e/ou adensamento excessivo dos domicílios 
(possivelmente unidades habitacionais muito re-
duzidas, tipo kitchenette3 – também existentes na 
RA XXII). A seguir, o Cruzeiro mostra a situação 
de maior equilíbrio entre as faixas de renda e a 
menor presença de famílias com renda abaixo de 
1 SM, enquanto exibe renda média 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 média é mais 
frequente. Por fim, a Candangolândia mostra a 
renda mais baixa dentre as quatro RA, com mé-
dia domiciliar de 8,3 SM (muito próxima da renda 
média domiciliar no Distrito Federal, 9 SM) e ten-
do 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, possivelmen-
te, procurem esta RA para estabelecerem resi-

2. A PDAD aponta a existência dessa classe de do-
micílios em todas as regiões administrativas do DF, 
com frequência relativamente alta também nas de-
mais RA de alta renda.

3. Consideram-se aqui como kitchenettes as unidades 
habitacionais compostas por um só compartimen-
to de permanência prolongada, eventualmente di-
vidido, podendo estar localizadas em edificações 
de uso residencial exclusivo, misto, ou mesmo em 
edificações concebidas para uso não-residencial 
(salas comerciais).
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dência em razão de sua localização relativamente 
central e, portanto, valorizada.

A distribuição da renda familiar em 2008 está 
apresentada a seguir na tabela 8.8, permitindo 
verificar a evolução dos rendimentos no Distrito 
Federal.

Em comparação com o ano 2000, constata-se 
que houve expansão das classes de rendimen-
tos entre 1 e 5 SM, seguindo tendência nacional, 
portanto. Houve também importante redução na 
classe até 1 SM, e algum decréscimo nas classes 
de renda mais alta, sendo o mais notável na clas-
se  de renda acima de 20 SM. Mas esses resulta-
dos devem ser relativizados pelo aumento real do 
salário mínimo, ocorrido no período.

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

8.1.5  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 8.9. 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 8.9, agrupados em classes que 
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 

4. As classes “analfabeto”, “sabe ler e escrever” e “al-
fabetização de adultos” da PDAD foram agrupadas 
em “sem instrução e menos de 1 ano”; as classes 
“pré-escola” e “1º grau incompleto”, em “de 1 a 7 
anos”; as classes “1º grau completo” 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”, “mes-
trado” e “doutorado”, em “15 anos ou mais”. Nos 
dados da PDAD estão descontado os menores de 7 
anos, fora da escola.
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em Brasília é muito representativo, abrangendo 
44% dos mestres e 56% dos doutores residen-
tes 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 es-
colaridade bem inferior, sendo a única RA com 
o grupo de idade de população estudante mais 
numeroso de 7 a 14 anos, tendo um contingen-
te de analfabetos importante (4% da população, 
em comparação com 2,59% da população do DF 
como um todo) e uma distribuição de valores de 
escolaridade com dois picos, um na classe de 1 a 
7 anos e outro na de 11 a 14 anos. Não é possível 
estabelecer uma correlação estatisticamente sig-
nificativa, mas sugere-se que haja alguma corres-
pondência dessa situação com uma distribuição 
igualmente distinta da população entre antigos 
moradores, de baixa escolaridade, e novos mo-
radores (inclusive filhos dos pioneiros), que vêm 
avançando mais na escolaridade. Ainda assim, o 
percentual de indivíduos que teriam concluído o 
ensino superior é bastante baixo.

Concluindo-se esta seção, a apresentação 
dos dados da PNAD 2008 demonstra uma evolu-

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

ção notável na escolaridade no DF, em compara-
ção com o que mostrou o Censo 2000.

É significativo observar o crescimento acu-
mulado havido nas classes de 11 a 15 anos, per-
mitindo 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 
chegavam a este estágio em 2000.
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8.2.   Dinâmica Populacional

Conforme o Documento Técnico do PDOT, 
e levando em conta os dados do Censo Demo-
gráfico de 2000, “chegaram ao Distrito Fede-
ral 220.781 imigrantes desde 1995, provenien-
tes 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 Janeiro (5,64%). Por outro lado, deixa-
ram 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 transferiram 
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 
período de 5 anos. Por conseguinte, se o DF 
ainda recebe muitos migrantes, também existe 
forte movimento de partida daqueles que já es-
tavam fixados na cidade.”

É relevante comparar os dados relativos à 
origem da população, conforme pesquisada 
pelo Censo Demográfico em 2000, à situação 
observada pela PNAD em 2008, de modo a in-
ferir-se as características da migração recente 
de população para o Distrito Federal, migração 
esta que vem perdendo importância, ao verifi-
car-se o decréscimo da participação da popu-
lação não-nascida no Distrito Federal, que pas-
sou 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 nasci-
dos no Distrito Federal, situação que pouco se 
alterou, atingindo 4,07% em 2008. A maior po-
pulação que migrou para o Distrito Federal veio 
do Pará e de Tocantins, acrescentando cerca de 
6.000 pessoas nascidas em cada um destes es-
tados, que já tinham as maiores participações 
da Região Norte em 2000. Ainda que sejam pe-
quenos os contingentes de nascidos em Rorai-
ma e Amapá, a migração a partir destes estados 
contribuiu para praticamente dobrar o número de 
pessoas lá nascidas, entre os habitantes do Dis-
trito Federal.

A Região Nordeste, que tinha grande parti-
cipação, com um total de 52,61% dos não nas-
cidos no Distrito Federal em 2000, teve pequeno 
decréscimo, atingindo 51,76% em 2008. Exami-
nando-se cada estado, nota-se que os fluxos 
migratórios mais importantes são os provenien-
tes 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 aproximados). Da Bahia e do Piauí, 
conforme dados da PNAD 2008, vieram 11,73% 
e 10,01%5, respectivamente, dos não-nascidos 
no Distrito Federal, sendo estes os maiores con-
tingentes provenientes da Região Nordeste. Os 
demais estados contribuíram bem menos para a 
população do Distrito Federal no período recente, 

5. É interessante observar que, de todos os piauienses 
que migraram, 14,99% o fizeram para o Distrito Fe-
deral (IPEA, 2009).
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tendo agregado entre 2.000 e 4.000 habitantes, 
cada um. Cabe destaque, no entanto, aos esta-
dos de Sergipe e Alagoas, cujos naturais tiveram 
participação bastante aumentada entre os não-
-nascidos no Distrito Federal, crescendo em cer-
ca de 68% e 39%, respectivamente, ao passo que 
Paraíba e Rio Grande do Norte a tiveram diminuí-
da 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 
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 últi-
mo estado, ainda que seja pequeno, contribuiu 
para aumentar sua participação em cerca de 53% 
dentre 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 
podendo quantificar acréscimo de população ha-
vido por migração do Mato Grosso. 

Em resumo, e comparando-se o período 
2000-2008 às migrações havidas em período 
anterior (1995-2000), analisadas no Documen-
to Técnico do PDOT, destacam-se as seguintes 
tendências: 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 Cea-
rá, que não aparecia entre os primeiros estados, 
no período anterior, seguido de São Paulo, que 
ultrapassa o Maranhão. Todos os demais esta-
dos contribuíram com menos de 10.000 naturais, 
cada um, para o acréscimo da população do Dis-
trito Federal no período.

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, alcançan-
do 5,49% ao ano entre 1991 e 2000, e decres-

6. Conforme IPEA (2009), o Distrito Federal é o princi-
pal destino, congregando 22,8% de todos os goia-
nos que migraram.
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cendo para 2,42% no período de 2000 a 2007. 
No ano de 2007, a Contagem de População do 
IBGE registrou 1.063.182 habitantes no Entorno 
que, somados ao DF, perfaziam 3.519.085 mora-
dores.” 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 mé-
dia 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.; Planal-
tina, 0,86% a. a.; Santo Antônio do Descoberto 
1,33% a. a.; e Valparaíso de Goiás, 2,97% a. a. 

Não foram encontrados dados recentes so-
bre a migração para os municípios do Entorno. 
Mas é significativo inferir as migrações para o es-
tado de Goiás como um todo, realizando exercí-
cio semelhante ao que foi feito acima, para o Dis-
trito Federal. Comparando-se os dados de 2000 e 
2008 (período no qual a população total de Goiás 
cresceu em 17,44%, a uma taxa anual de 2,03%, 
portanto), verifica-se que há alguma correspon-
dência dos estados que mais contribuem, via 
migração, para o acréscimo populacional, tanto 
do Distrito Federal quanto de Goiás: neste último, 

onde o percentual de nascidos no próprio estado 
é de 71,29%, o contingente de naturais do Mara-
nhão aumentou em cerca de 76.000, o de Tocan-
tins, em cerca de 42.000, o da Bahia, em cerca de 
41.000, o de Minas Gerais, em cerca de 40.000, e 
o de São Paulo, em cerca de 31.000 habitantes. 
Chama a atenção que estes estados, com exce-
ção de Tocantins, estejam, ainda que em ordem 
um pouco diferente, entre os que mais contribuí-
ram para o acréscimo da população não-nascida 
no Distrito Federal (sem contar o Ceará). Não é 
possível saber qual parcela fixou-se nos municí-
pios do Entorno, o que ensejaria pesquisa que 
não está compreendida no escopo deste traba-
lho, mas a constatação é instigante e contribui 
para a hipótese de que boa parte da população 
migrante não encontre alternativa habitacional 
compatível com seus meios no Distrito 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 

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 8.11. Freqüências relativas de 
população por lugar de nascimento (DF ou 
outra UF, na RA onde reside ou em outra RA)
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de 84.967 migrantes do DF, 55,9% foram para o 
estado de Goiás (reforçando a hipótese de que 
o motivo tenha sido a dificuldade de encontrar 
moradia compatível no DF); em um longínquo se-
gundo lugar, 8,24% foram para o Rio de Janeiro e, 
em terceiro, 6,15% foram para o Ceará. É carac-
terística do DF a migração para a maioria dos de-
mais estados, sem que nenhum percentual ultra-
passe 5%. Sugere-se aqui que a hipótese sobre 
o motivo mais importante dessas migrações seja 
buscada na aposentadoria, com o retorno dos in-
divíduos aos estados de origem familiar.

Também podem ser examinados os dados 
disponíveis para cada RA de abrangência do Pla-
no, conforme a tabela 8.11.

Dentre as quatro regiões administrativas, a 
Candangolândia abriga o maior percentual de 
nascidos no Distrito Federal, e o Sudoeste/Oc-
togonal, o menor. Dentre os nascidos no Distrito 
Federal, Brasília apresenta proporção altíssima 
de indivíduos que nasceram nesta mesma RA, 
caracterizando população fortemente arraigada, 
situação que mostra-se absolutamente inversa 
nas demais regiões administrativas, onde ocor-
reu intensa migração interna ao Distrito Federal 

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%

– ao menos no Sudoeste/Octogonal, é fácil com-
preender que o motivo é a própria existência mais 
recente destes setores residenciais. Quanto à 
Candangolândia, os dados apresentados deno-
tam que houve substituição da população origi-
nalmente lá estabelecida enquanto acampamen-
to de obra da construção de Brasília.

É oportuno o exame do tempo de residên-
cia no DF obtido em cada RA, conforme a tabela 
8.12, apresentada abaixo.

De modo geral, analisando-se o agregado 
das quatro regiões administrativas, nota-se que 
a população tem alto tempo de residência no lo-
cal, 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 Candangolândia, cuja distribuição de tempos 
de residência 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, mostra distribuição com valores 
mais extremos, tendo tanto a população mais ar-
raigada (20 anos ou mais) como moradores mais 

Fonte: PNAD 2004

Tabela 8.12. Freqüências relativas de 
população por tempo de residência no 
Distrito Federal – regiões administrativas 
selecionadas
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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 
homens e mulheres nascidos(as) no Distrito Fe-
deral. As diferenças entre sexos residem, portan-
to, na população não nascida no DF: a popula-
ção feminina nascida em todos os estados do 
Nordeste e do Norte, com exceção de Rondônia, 
é mais numerosa 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 cerca de 20% mais numerosas. Os 
nascidos e nascidas na Região também estão em 
certo equilíbrio, mas Santa Catarina mostra a dis-
tribuição mais desigual, com 17% mais mulheres 
do que homens. Quanto aos estados do Centro-
-Oeste, Mato Grosso do Sul exibe relativo equilí-
brio, mas de Goiás e do Mato Grosso migraram 
cerca de 25% mais mulheres do que homens. 

A tabela, 8.13, 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 

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

originária dos cinco estados que mais haviam 
contribuído para a formação da população do 
Distrito Federal havia forte desigualdade entre ho-
mens e mulheres, sendo estas mais numerosas 
que os homens em 25%, no conjunto. 

A situação em 2008 não pode ser descrita 
com a mesma precisão que a relatada acima, mas 
os dados da PNAD, além de mostrarem que a po-
pulação 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 
(mais mulheres do que homens) também teria 
aumentado relativamente aos nascidos(as) no 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa 
Catarina. Por sua vez, poderia-se observar ten-
dência inversa, com mais homens do que mu-
lheres, entre os nascidos(as) no Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com for-
te inversão, neste último. Por fim, importa dizer 
que, dentre os estados 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 pro-
porção de migrantes. Estes achados contrastam 
com a tendência observada para o Brasil como 



PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA   -   PPCUB

474

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

um todo, com base em dados da PNAD 2006, 
não tendo sido encontrada evidência estatística 
de que determinado sexo possua maior propen-
são 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 
estão apresentados na tabela acima.

O primeiro resultado obtido é o esperado: a 
participação dos não-nascidos no Distrito Fede-
ral em cada grupo de idade cresce à medida que 
aumenta a idade, o que é decorrente da própria 
criação recente de Brasília e do processo de mi-
gração para o Planalto Central, mostrando que, 
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em 2000 e de modo geral, mais de 95% da po-
pulação de 40 anos ou mais era de migrantes. Já 
o exame da participação de cada grupo de ida-
de sobre o total 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 Federal tenha atraído mais popula-
ção 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 mi-
gração entre indivíduos entre 27 e 44 anos, faixa 
que, apesar de representar apenas 25% da popu-
lação, agrega 36% dos migrantes. Ainda confor-
me o mesmo estudo, nesta faixa etária encontrar-
-se-ia a maior propensão à migração, 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 
abordado em estudo (IPEA, 2009) que reuniu 
contribuições diversas da literatura brasileira e 
internacional. Os dois principais motivadores da 
migração, assim, seriam: indivíduos de baixa ren-
da seriam mais influenciados a migrarem devido 
à baixa qualidade de vida na região de origem, 
portanto, “empurrados”; já os indivíduos de alta 
renda teriam mais propensão a migrar devido 
a um melhor nível de vida no destino, portanto 
“puxados”. O estudo não chega a detalhar a par-
ticipação de um ou outro motivo no padrão de 
migração para o Distrito Federal – mas pode-se 
lançar mão do senso comum e admitir-se que 
tanto um quanto outro estiveram e estão presen-
tes ao longo do processo de formação da popu-
lação 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 contabi-
lizado como motivação para migração, se isto 
não acarretar a fixação do indivíduo no local de 
destino por período de cinco anos ou mais. Por 

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 ininterruptamente no DF há 10 anos 
ou mais.



PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA   -   PPCUB

476

sua vez, foram encontradas evidências de que 
a população migrante apresenta uma compo-
sição 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. Indivídu-
os jovens com alto nível de escolaridade seriam 
os mais propensos a migrar – migração que es-
taria sendo reforçada, no presente, para suprir as 
vagas que vem sendo 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 Domi-
ciliar (CODEPLAN, 2000), que apontou os mo-
vimentos de população entre a chamada Área 
Central, a qual inclui as regiões administrativas 

unidade territorial

% 
não 

mudou
%

mudou

%
melho-
rar de 

vida

%
estudo 

e/ou 
escola

%
traba-

lho

% 
mora-

dia

% 
adquirir 

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 – Sudoeste /
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 8.15. Frequências relativas de 
população residente, por motivo de 
mudança, no Distrito Federal e em regiões 
administrativas selecionadas
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de interesse do Plano (com exceção da Candan-
golândia), e as áreas Adjacente (que inclui a Can-
dangolândia) e Periférica, tendo-se verificado que 
a Área Central, se ganhou 21.279 imigrantes no 
período 1996-2000, perdeu 62.505 emigrantes no 
mesmo período – 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 Candangolân-
dia aparecem menções a “adquirir lote”, uma vez 
que essas são as regiões administrativas onde, 
proporcionalmente, há mais residências unifami-
liares (que são escassas em Brasília e inexisten-
tes no Sudoeste/Octogonal). O motivo “estudo 
ou escola” só tem menção relevante em Brasília, 
onde a concentração de equipamentos de edu-
cação é a mais alta. O motivo “trabalho” é mais 
frequente em Brasília, também pela localização 

mais próxima à maioria dos empregos existentes 
no Distrito Federal. “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 rela-
cionado também a outro motivo. “Saúde” é pou-
co frequente e a maior parte das respostas apon-
tou “acompanhar parentes” 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 
passou a ser mais relevante do que a migração 
no aumento populacional. Como o crescimento 
vegetativo se escora em padrões de fecundidade, 
mortalidade e valores culturais que estão se con-
solidando na sociedade, é possível afirmar que 
o Distrito Federal estabilizará gradativamente a 
sua população. Em resumo, o crescimento vege-
tativo é responsável por 88,02% da expansão do 
DF, enquanto o saldo migratório fica apenas com 
11,98%, ou seja, uma colaboração 7,34 vezes 
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.




