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                                                         DESPACHO 

Este Processo trata de Acordo de Cooperação Técnica – ACT nº 001/2016, entre SEGETH 

e CODEPLAN, para realizar estudos e pesquisas de interesse mútuo relativas, principalmente, à 

temática urbana. No âmbito dos temas definidos no caput da Cláusula Primeira do ACT foi 

preparado o Plano de Trabalho - PT, cujo teor encontra-se às fls 4 a 7 e cujo objeto é a construção 

de indicadores de qualidade e sustentabilidade urbana, com a finalidade de monitoramento e 

orientação das políticas públicas que contribuem para a qualidade de vida nas cidades.  

No ítem 4.2. “Etapas de Trabalho e Produtos”, prevê-se para a 1ª Etapa os produtos: 1) 

Oficina de Nivelamento; 2) Oficina para Apresentação de Indicadores e 3) Relatório Parcial. 

Encaminhamos os resultados da 1ª Etapa, especificamente o Relato das duas Oficinas, a 

primeira ocorrida no dia 07 de março e a segunda no dia 27 de julho. Posteriormente, a 

CODEPLAN incluirá o Relatório Parcial - Produto 3 da 1ª Etapa, que abarca a definição da 

metodologia, a busca de referências e o estabelecimento de definição de critérios para a 

construção de indicadores, bem como a evolução dos indicadores decorrentes da 2ª Oficina. 

De acordo com o ítem 5 “Atribuições”, à fl 6, na 1ª Etapa, coube à CODEPLAN coordenar 

a Oficina de Nivelamento e elaborar o Relatório Parcial, ambos com apoio da SEGETH. À esta 

coube a coordenação na preparação dos indicadores, com suporte metodológico da CODEPLAN, 

e a organização Oficina para Apresentação de Indicadores.  

Informamos, ainda, que está em curso a 2ª Etapa, na qual estão sendo feitos cálculos e 

medições para a construção dos indicadores, pela equipe da SEGETH, com apoio da CODEPLAN; 

a maior parte desses indicadores já concluídos.  

Ocorreu no dia 14 de novembro uma Oficina interna, com técnicos das equipes da 

SEGETH e CODEPLAN e dirigentes, planejada como produto único da 2ª Etapa - Seleção de área-

piloto e aplicação dos indicadores. O objetivo foi apresentar os primeiros resultados do trabalho 

destacando os acertos e as dificuldades encontradas durante o processo e validar os resultados. 

Uma vez aprovados, a 3ª Etapa do Plano de Trabalho visa apresentar os resultados finais 

em Oficina, organizada pela CODEPLAN com apoio da SEGETH, elaborar o Relatório Final e o 

material dos Indicadores a serem disponibilizadas no site. 

Observa-se que o atraso no cronograma de trabalho, à fl 7, deve-se ao trabalho na 

seleção e construção dos indicadores, o que é inerente à própria natureza do mesmo. Dessa 

forma, após a finalização dos resultados,  será iniciada a preparação do material para a última 

Oficina, que deverá ocorrer em março de 2018. Pretende-se convidar o mesmo público 

qualificado que tivemos na Oficina de Apresentação dos Indicadores - especialistas oriundos do 

governo, de universidades e de órgãos federais, como IPEA e Ministério das Cidades. 

Portanto, com o propósito de finalizar a 1ª Etapa, encaminhamos os relatos das Oficinas 
e sugerimos posterior envio à CODEPLAN para anexação ao Processo do Relatório Parcial sobre 
a metodologia na construção dos indicadores. 

         Heloisa Pereira Lima Azevedo                                                      Silvia Borges Lázari  

Executora  titular do ACT                                                     Executora suplente do ACT 
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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – ACT Nº 001/2016 - SEGETH / CODEPLAN 

PLANO DE TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE E 

SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL 

 

RELATÓRIO DAS OFICINAS DA 1ª ETAPA 

 

     1ª Oficina - Oficina de Nivelamento 

No âmbito do Acordo de Cooperação n°001/2016, em curso, a Oficina de Nivelamento 

sobre o escopo do projeto, objetivos e possibilidades ocorreu na SEGETH, no dia 07 de março 

deste ano, e teve como público os técnicos da SEGETH E CODEPLAN, tendo sido coordenada pela 

CODEPLAN com o apoio da primeira. Participaram técnicos dessas duas instituições, que 

contribuíram na indicação dos Eixos ou Dimensões Temáticas e possíveis indicadores. 

Foi apresentada, pela CODEPLAN, a pesquisa sobre referências nacionais e 

internacionais para subsidiar a seleção e construção dos indicadores objeto do trabalho, entre 

eles: PPA, Mapa Estratégico do DF, IDAU-DF, Plataforma Cidades Sustentáveis, IDS PNUD/ONU; 

bem como explicitada a premissa que a seleção da maioria dos indicadores deveria guardar 

relação com as atividades da SEGETH, direta ou indiretamente ligadas à sua política. O convite 

e a lista de presença encontram-se em anexo. 

Foram discutidos os limites e vantagens dos indicadores tipo PDAD, amostrais e 

declaratórios e a necessidade de complementação desses indicadores subjetivos por outros 

indicadores objetivos, de bases cadastrais. 

Dos possíveis tópicos levantados para a construção de indicadores, foram apontados: 

a.      Cobertura vegetal, parques e jardins e arborização urbana; 
b.      Calçadas adequadas ou acessíveis; 
c.      Déficit habitacional e seus componentes; 
d.      Equipamentos públicos; 
e.      Informalidade (fundiária e construtiva); 
f.       Diversificação de uso do solo (por área disponível e atividades 
implantadas); 
g.      Mobilidade; 
h.      Densidades urbanas; e 
i.       Indicadores específicos para o PPA/SEGETH. 
 

A    proposta de continuidade do projeto sugerida foi pela realização de reuniões 
temáticas.   Foi proposto também a elaboração de um pequeno questionário, interno à SEGETH, 
para colher sugestões de outros indicadores. Os executores do Acordo optaram por convidar, 
eventualmente, para as reuniões temáticas, técnicos de outros órgãos e da SEGETH ou 
CODEPLAN.  
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2ª Oficina - Oficina para Apresentação de Indicadores 

A partir da Oficina de Nivelamento de Informações, foi iniciada pela SEGETH E CODEPLAN 

a preparação da Oficina de Apresentação dos Indicadores, realizada no dia 27 de julho, na Escola 

de Governo, que contou com a participação de especialistas convidados do governo local, 

governo federal e universidades, conforme lista de presença anexa. 

A seleção inicial dos indicadores de cada uma das cinco Dimensões definidas, 

relacionando as fontes metodológicas e de cálculo, os objetivos, a periodicidade, níveis possíveis 

de desagregação e outras informações relevantes se deu por meio de onze reuniões entre os 

técnicos das equipes de trabalho dos dois órgãos.  

As planilhas com conteúdos sobre os indicadores de cada uma das Dimensões ou Eixos, 

produzidas a partir das discussões, foram enviadas aos especialistas convidados a participar da 

Oficina de Apresentação dos Indicadores e compuseram o material disponibilizado durante a 

mesma. 

A Oficina teve por objetivo apreciar, validar e fazer sugestões ao cálculo dos indicadores 

pré-selecionados, além de debater e propor novos indicadores. Foi elaborada uma ficha para 

pontuação dos indicadores, que permitissem, dentre outros aspectos, a comparação externa ao 

DF e a comparação interna – desagregação espacial ou socioeconômica. 

As discussões foram organizadas em cinco salas, por cada um dos Eixos, contando 

sempre com uma apresentação inicial, a planilha dos indicadores, e foram conduzidas por um 

facilitador com apoio de um relator.  

Para cada um dos Eixos: Habitação, Mobilidade, Uso da terra, Áreas Verdes e Água e 

Informalidade, os especialistas do governo local, federal e universidades foram distribuídos em 

cada uma das salas de discussão.  

Em anexo, foram disponibilizados: os relatórios, as apresentações, as planilhas de cada 

indicador e a tabela de pontuação dos indicadores para cada Eixo.  
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ANEXOS – REGISTROS DAS OFICINAS E REUNIÕES 

Os registros estão divididos por evento e em cada um constam listas de presença, 

relatório, assim como, quando houverem, apresentações, convites, material de trabalho e fotos.  

                            1ª Oficina – Oficina de Nivelamento 

Convite 

A Secretaria de Gestão do Território e Habitação – SEGETH e a Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN convidam a todos para participar da 1ª 

oficina para a construção de indicadores de qualidade e sustentabilidade urbana para o 

Distrito Federal. 

Data: 07/03/2017 

Local: Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação – SEGETH.  

SCS – Quadra 06, Bloco “A”, 2º Andar – Auditório. 

Horário: 15h 

 

Release 

A Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano (SUPLAN/SEGETH), no âmbito da 

COPLAN, e a Diretoria de Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais 

(DEURA/CODEPLAN) realizam na próxima terça-feira (07/03) a primeira oficina para 

a construção de indicadores de qualidade e sustentabilidade urbana para o Distrito 

Federal. 

Após a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a SEGETH e a CODEPLAN 

em dezembro de 2016, iniciou-se a execução do plano de trabalho com o objetivo de 

construir um conjunto de indicadores capazes de orientar a gestão sustentável do 

território. São ainda objetivos do Acordo a construção de base de dados georreferenciada 

compatível com o SITURB, a disponibilização do conjunto de  

 

indicadores para a sociedade e a instituição de um sistema de monitoramento, aferição e 

orientação das políticas de desenvolvimento urbano, capazes de aumentar sua efetividade 

e a sensação de melhoria de qualidade de vida da população. 

A oficina acontecerá às 15h no auditório do 2º andar da SEGETH (SCS – Quadra 06, 

Bloco “A”, 2º Andar). 
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Listagem dos participantes da 1ª Oficina  

Jonathan Vinagre Braga           jonathanvinagre@gmail.com 

Eneida Aviani                            eneida.aviani@gmail.com 

Adriana Salles                             salles.urb@gmail.com 

Carlos Leal                                   carlosleal333@yahoo.com.br 

Walber M. do Amaral                walber.amaral@segeth.df.gov.br 

Ana Paula Seraphim                   anapaula313@gmail.com 

Camila de C. Pires Lammers    camila.pires@segeth.df.gov.br 

Paula Anderson de Matos        paula.matos@segeth.df.gov.br 

Cristina Rodrigues Campos      cristina.campos@segeth.df.gov.br 

Yamila Oliveira                              yamila.oliveira@segeth.df.gov.br 

Lúcia Helena F. Moura               lucia.moura@segeth.df.gov.br 

Edna Aires                                      edna.aires@gmail.com 

Natália Dutra                                 arq.nataliadutra@gmail.com 

Scylla Watanabe                          scylla.mazzoni@segeth.df.gov.br 

Rubens do Amaral                       rubens.amaral@segeth.df.gov.br 

Gabriela Elias Camolesi               gabriela.camolesi@segeth.df.gov.br 

Cristina Mello                                    cristina.maria@segeth.df.gov.br 

Camila Maia Dias Silva                 camila.silva@segeth.df.gov.br 

Glauco Ferreira                             glauco.br@gmail.com 

Bruna Kronenberger                    brunakron@gmail.com 

Sérgio Jatobá                                  sergio.jatoba@codeplan.df.gov.br 

Rodrigo de Azevedo S. Cruz       rodrigo.cruz@codeplan.df.gov.br 

Alexandre Brandão                       alexandre.costa@codeplan.df.gov.br 
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Lista de presença 
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2ª Oficina – Oficina de Apresentação dos Indicadores  
 

Convite  
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Lista de presença 
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Apresentações Iniciais 
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Apresentação do Eixo 1 HABITAÇÃO, Relatório e Tabela dos Indicadores 
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Relatório Eixo 1 – Habitação (Sala 04) 

Facilitador: Rubens (Segeth) 

Relatora: Cristina (Segeth) 

1. Discussão e Pontuação dos Indicadores Propostos pelo Grupo de Trabalho 

Comentários Gerais: 

Verificar a compatibilidade das metas dos indicadores com os objetivos de 

desenvolvimento sustentável, principalmente da ODS 11: tornar os assentamentos humanos 

mais resilientes e sustentáveis. Isso é agenda do governo.  

E1. Indicador 1 - Déficit habitacional urbano (domicílios/domicílios) 

Discussão:  

- Devido à abrangência espacial, o indicador não atende à política territorial; 

- periodicidade ruim; 

- desagregação baixa por utilizar a PDAD, não chega a um nível de detalhe suficiente; 

- conceito de domicílio rústico não está adequado à realidade do DF; 

- definir a periodicidade (uma é anual e outra decenal).  

Sugestão: Transformar em 4 indicadores: (1) déficit total, (2) ônus excessivo, (3) coabitação + 

adensamento e (4) habitação precária.  

 

 

E1. Indicador 2 – Demanda habitacional demográfica urbana (domicílios/domicílios) 

Discussão: Não considera o entorno do DF e a informação é imprecisa para focar nas políticas 

públicas do DF. 

Sugestão: Criar indicador secundário para medir a potencialidade da área metropolitana do DF 

e acrescentar o nome potencial ao nome do indicador. 
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5
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4

3

3

Disponibilidade 
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3

4

4

Desagregação

5

5

3,5

Pontuação

4,25
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3,9
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E1. Indicador 3 – Domicílios vagos urbanos (% domicílios) 

Discussão: Devido à impossibilidade de localização dos domicílios e de classificação das 

categorias o indicador é inefetivo. 

Sugestão: Estudar melhor o tema devido à importância para a política habitacional. Incluir as 

perguntas necessárias a PDAD. 

 

E1. Indicador 4 – Redução do déficit habitacional urbano (% domicílios) 

Sugestão: 

- Alterar a fonte do indicador C10 para a Secretaria das Cidades (Habite-se emitidos); 

- mudar a capilaridade do indicador por faixa de renda; 

- separar a oferta pública e a oferta privada em dois indicadores: C9/C11 e C10/C11; 

- agregar ao estudo variáveis como: tempo de deslocamento casa/trabalho e a oferta de 

serviços: comércio/transporte/equipamentos comunitários.  

 

E1. Indicador 5 – Redução da demanda habitacional demográfica urbana (% domicílios) 

Discussão: A inexistência do dado domicílio de interesse específico/oferta privada C12 prejudica 

a utilização do indicador. Ponderar se medir a oferta de interesse específico é objetivo das 

políticas públicas. 
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Sugestão: Estudar melhor a natureza dos dados para depois montar os indicadores. 

 

 

2. Proposição de novos indicadores  

- Indicador de inadequação habitacional. A inadequação não está sendo aplicada em nenhum 

lugar.  

- Relacionar a habitação à oferta de serviço – modo de medir os ganhos locacionais da população 

atendida. Metodologia Minha Casa Minha Vida.  
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Apresentação do Eixo 2 MOBILIDADE, Relatório e Tabela dos Indicadores 
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Relatório do Eixo 2 – Mobilidade 

Facilitador:  Carlos Leal (Codeplan) 

Relatora:   Camila Pires Lammers (Segeth) 

 

Indicadores: 

Indicador 1 – Taxa de Mobilidade da População (viagens/habitantes) 

Indicador 2 – Distribuição Modal  (% viagens) 

Indicador 3 – Extensão/Área das infraestruturas de transporte (km²) 

Indicador 4 – População abrangida por Transporte Coletivo Frequente (% habitantes) 

Indicador 5 – População abrangida pela infraestrutura de Mobilidade Ativa (% habitantes) 

Indicador 6 – Acidentes de Trânsito (acidentes/100.000hab.) 

Introdução 

Durante a apresentação, pelo facilitador, dos Indicadores propostos pela Segeth/Codeplan, 

foram feitos os seguintes comentários: 

- I1 (Taxa de Mobilidade da População) e I2 (Distribuição Modal): Os participantes consideram 

que a nota 3 no quesito “Atende à política Territorial” é baixa, que a nota deveria ser mais alta. 

- I4 (População Abrangida por Transporte Coletivo Frequente): Um participante disse que o 

raio de influência do metrô poderia ser maior. 

- I5 (População abrangida pela infraestrutura de Mobilidade Ativa): Houve dúvida quando à 

metodologia de utilizar área de influência para calçada, pois entenderam que não seria 

aceitável uma pessoa andar 400m para alcançar a infraestrutura de pedestre. 

Após finalizada a apresentação dos indicadores, a sala dividida em 3 grupos: 

Grupo A: 

- Ednardo (DFTRANS) 
- Ricardo Oliveira (SEMOB) 
- Fernanda Gomes (Metrô) 
- Klegislene (Segeth) 

Grupo B: 

- José Augusto Fortes (UnB) 
- Rafael Stucchi (Semob) 
- Tiago Veras (CNT) 

Grupo C: 

- Claudio Oliveira (Associação Andar a Pé) 
- Rodrigo Cruz (Codeplan) 
- Rejane Viana (Segeth) 
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Apresentação Subgrupos 

Grupo A: 

Considerou os indicadores E1 e E2 parecidos e poderia ser escolhido apenas um dos dois, com 

preferência por E2-Distribuição Modal. Consideram que a nota de “Disponibilidade” deveria 

ser mais baixa, pois a pesquisa OD não possui periodicidade definida, nem garantia de 

realização. 

Indicador E3: Considerou que a medição deve ser aprimorada, pois consideraram confusa. 

Indicador E4: Considerou que a nota para dado demográfico deve ser menor. 

Indicador E5: Considerou a metodologia confusa, e que a área de influência deve considerar 

obstáculos que limitam sua abrangência efetiva, como rodovias que bloqueiam a circulação de 

pedestres e ciclistas. 

Novo indicador sugerido: 

- Tempo de viagem casa/trabalho. 

Grupo B: 

Indicador E1: Não fez considerações; 

Indicador E2: Sugeriu acrescentar viagens com motivo “Estudo”; 

Indicador E3: Sugeriu medir extensão e não área. Sugeriram retirar medição de 

estacionamento público, para fazer medição apenas da rede de circulação; 

Indicador E4: Ressaltou a importância de compatibilizar com a LUOS; 

Indicador E5: Sugeriu incorporar postos de trabalho para medir população atingida por 

projetos, especialmente aqueles em áreas centrais com poucos moradores. Além de 

incorporar leitos  de saúde, etc., se possível. 

Indicador E6: Sugeriu alterar o nome para “ocorrências de transito” 

Novos indicadores sugeridos: 

- Tempo de Viagem: População que gasta mais de 1 hora no trajeto para o trabalho.  

Apresentando resultado  total e desagregação por faixa de renda. Sugeriu utilizar aplicativos 

como “Move it” para obtenção de dados. Sugeriu substituir o Indicador 1 por esse. 

- Custo do transporte na renda média familiar [(50 viagens x tarifa)/renda média]. 

- IPK, por indicar a distribuição de trabalho e moradia no território, além da 

concentração. 

Grupo C: 

Indicador E1: Não fez considerações; 

Indicador E2: Ressaltou a necessidade de atuação conjunta de diversos órgãos; 
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Indicador E3: Considerou que a consolidação da metodologia deve ter nota baixa. 

Ressaltou a baixa confiabilidade para o dado de calçada. Considera importante medir área e 

não extensão. Considera importante medir estacionamento; 

Indicador E4: Indicador importante, mas considera que a fórmula precisa ser aprimorada; 

Indicador E5: Questionou a área de influência de 400m. Considerou que a formula precisa ser 

remodelada; 

Indicador E6: Sugeriu a importância de analisar e desagregar por modo e local. 

Novos indicadores sugeridos: 

- Custo de Viagem; 

- Tempo de deslocamento; 

- Distancia de deslocamento. 

 

DISCUSSÃO FINAL: 

 Tempo de viagem: 

Todos os grupos consideraram importante o indicador “Tempo de viagem”.  

Esse dado poderia ser medido por aplicativos; será fornecido pela OD nova; e Carlão possui 

metodologia de cálculo. Esse indicador pode substituir o E1 “ Taxa de Mobilidade”. 

 Índice IPK: 

Foi bastante discutido e alguns defendem que ele é útil na medição de 

concentração/densidades e transporte, enquanto outros consideram que ele não tem esse 

propósito e é frágil para tal objetivo, ou que há outros indicadores mais apropriados. 

 Mobilidade Ativa: 

Pela dificuldade de entendimento da metodologia e medição do indicador E5 no que se refere 

à calçada, foi sugerido a separação em 2 indicadores, sendo um para bicicleta e outro para 

pedestre. 

Foi informado que a nova OD terá registro dos dados de pequenos deslocamentos, com menos 

de 400m. 

 Custo de Viagem:  

Dois grupos consideram importante aferir. Foi informado que a nova OD terá registro do dado 

de custo de viagem. 

 

RESUMO INDICADORES: 

 Indicador E1: Similar ao E2, possui baixa periodicidade e disponibilidade; 
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 Indicador E2: Acrescentar Motivo Estudo / Necessidade de atuação conjunta 

de diversos órgãos; 

 Indicador E3: Aprimorar medição / Divergência sobre medir extensão ou área da rede;  

 Indicador E4: Indicador importante / compatibilizar com LUOS / Raio de influência do 

metrô poderia ser maior; 

 Indicador E5:  Método questionado / Incorporar postos de trabalho na aferição da 

população abrangida / Considerar obstáculos que limitam a efetividade da Área de 

influência, como rodovias que bloqueiam a circulação de pedestres e ciclistas. 

 Indicador E6: Importância de desagregar por modo e local. 
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Apresentação do Eixo 3 USO DA TERRA Relatório e Tabela dos Indicadores 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E  HABITAÇÃO  

Subsecretar ia  de Pol ít icas e Planejamento Urbano  
Coordenação de Po l ít ica ,  P lanejamento e Sustentabi l idade Urbana  

34 
 

  
 

 

 
 

 

 
  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E  HABITAÇÃO  

Subsecretar ia  de Pol ít icas e Planejamento Urbano  
Coordenação de Po l ít ica ,  P lanejamento e Sustentabi l idade Urbana  

35 
 

 
 

 

 
  

 

  
 

  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E  HABITAÇÃO  

Subsecretar ia  de Pol ít icas e Planejamento Urbano  
Coordenação de Po l ít ica ,  P lanejamento e Sustentabi l idade Urbana  

36 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E  HABITAÇÃO  

Subsecretar ia  de Pol ít icas e Planejamento Urbano  
Coordenação de Po l ít ica ,  P lanejamento e Sustentabi l idade Urbana  

37 
 

 

 
  

 

  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E  HABITAÇÃO  

Subsecretar ia  de Pol ít icas e Planejamento Urbano  
Coordenação de Po l ít ica ,  P lanejamento e Sustentabi l idade Urbana  

38 
 

 

Relatório do Eixo: 3. Uso da terra urbana (sala 06) 
Facilitadora: Heloisa Pereira Lima Azevedo  

Relator: Henrique Soares Rabelo Adriano  

 

Participantes: 

Órgão Participantes Períodos 

UnB 

Benny Schvarsberg manhã 

Maria do Carmo manhã/tarde 

Potira Hermuche manhã 

SEGETH 

Denise Carvalho manhã/tarde 

Flavia Demartini manhã/tarde 

Helena Noronha manhã/tarde 

Renata Loureiro manhã/tarde 

Agefis Sávio de Lima Ivo manhã 

Codeplan 

Eliana Klarmann manhã/tarde 

Glauber Neves manhã/tarde 

Patricia Alves manhã/tarde 

 

Por decisão do grupo o debate ocorreu sem a divisão em subgrupos. Os participantes 

também optaram por não pontuar os indicadores, reservando mais tempo para a discussão das 

alterações e do novo indicador proposto. 

Como sugestão geral, o grupo apontou a necessidade de revisão dos objetivos dos 

indicadores apresentados, uma vez que são descrições operacionais e não expressam a 

vinculação daquilo que é medido com o planejamento urbano. 

E3. Indicador 1 – Densidade Urbana (hab/ha) 

O grupo reconheceu a validade e efetividade do indicador e debateu aspectos 

metodológicos, principalmente sobre a área urbana a ser considerada no cálculo do indicador. 

Questionou-se a retirada de lotes criados, como aeroportos e grandes lotes de equipamentos 

urbanos, no delineamento da área com ocupação urbana. Segundo o grupo, a definição desses 

lotes pelo planejamento é característica do modelo de urbanização adotado e, dessa forma, 

esses lotes deveriam ser computados no cálculo da densidade urbana resultante desse modelo.  

Outro ponto abordado foi a desconsideração dos vazios intersticiais entre os núcleos 

urbanos do Distrito Federal (DF) no cálculo da área com ocupação urbana, o que prejudicaria a 

medida da fragmentação da cidade. 

Todas essas diferentes visões sobre a densidade urbana foram consideradas relevantes 

e demonstrativas de informações distintas sobre a cidade. Nesse sentido, o grupo sugeriu a 

manutenção do indicador proposto, reconhecendo a pertinência da metodologia adotada, e a 

formulação de um segundo indicador sobre densidade, que considere no cálculo da área com 

ocupação urbana as grandes infraestruturas excluídas do computo no primeiro indicador. 

Síntese das sugestões 
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Manter o indicador proposto e avaliar um segundo indicador sobre 

densidade com um recorte distinto para o componente “área com ocupação urbana”. 

E3. Indicador 2 – Diversidade de Usos (% unidades imobiliárias de uso não residencial 

exclusivo)  

O grupo reconheceu a validade e efetividade do indicador e sugeriu uma alteração 

metodológica, referente à fonte de dados: a utilização dos Alvarás e dos Licenciamentos de 

Atividades, em uma composição. A pauta do IPTU, fonte inicialmente proposta, poderia ser 

utilizada para fazer uma primeira filtragem. Os participantes também apontaram a dificuldade 

de constituir a base de dados a partir dessas novas fontes, uma vez que são informações não 

georreferenciadas.  

Síntese das sugestões 

Manter o indicador proposto, mas avaliar a utilização de outras fontes de dados. 

E3. Indicador 3 – Consumo de terra (taxa)  

O grupo sugeriu um novo objetivo para o indicador: verificar o grau de sustentabilidade 

territorial do modelo de urbanização, no que se refere aos custos ambientais, sociais e 

econômicos da infraestrutura urbana. O debate prosseguiu com considerações sobre o 

denominador da fórmula de cálculo. Uma segunda interpretação foi discutida para abordar o 

consumo de terras: a razão entre a área com ocupação urbana e a área urbana definida no PDOT 

(área urbanizada/área urbanizável). Essa abordagem tem por objetivo avaliar o planejamento 

urbano no que se refere à expansão da fronteira urbana normatizada.  

O nome de Rafael Sanzio Araújo dos Anjos foi citado, pela metodologia por ele 

desenvolvida para análise da evolução da mancha urbana. 

Síntese das sugestões 

Manter o indicador proposto e avaliar um segundo indicador relacionando a área com 

ocupação urbana com a área urbanizável definida no PDOT. Analisar novas possibilidades 

metodológicas para a definição da área com ocupação urbana. 

E3. Indicador 4 – Equipamentos públicos de esporte e lazer (% hab. atendidos) e E3. Indicador 

5 – Oferta de parques (m²/hab) 

O debate sobre esses indicadores ocorreu de forma simultânea, já que ambos se voltam 

ao espaço público. Embora, em um primeiro momento, o grupo tenha discutido a exclusão dos 

indicadores, com alegações de baixa pertinência ao eixo temático e de fragilidade dos dados 

disponíveis, num segundo momento os participantes constataram a relevância das medidas 

propostas para a abordagem do espaço público urbano. Sugeriram, então, a fusão dos dois 

indicadores e a incorporação de aspectos qualitativos à metodologia. O indicador passaria a 

medir a proporção de espaços públicos qualificados (praças e parques urbanos, excluindo do 

computo os parques ecológicos) em relação à área total dos espaços livres de uso público. A 

discussão prosseguiu para a constatação de que não existem dados disponíveis para a 

construção do indicador.  
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Por fim, diante da relevância do tema e da carência de informações sobre a 

qualidade do espaço público urbano, o grupo sugeriu que fossem feitos novos estudos na 

tentativa de compor uma metodologia viável, capaz de aferir aspectos qualitativos.  

Síntese das sugestões 

Fundir os indicadores de Equipamentos públicos de esporte e lazer e Oferta de Parques 

em um único indicador, que seja capaz de medir a qualidade do espaço público urbano. 

E3. Indicador 6 – Lotes não edificados (% lotes) 

Os participantes propuseram um novo objetivo para o indicador: mapear os lotes 

urbanos subutilizados, tendo a aferição da área construída como critério, como subsídio para a 

aplicação de instrumentos urbanísticos e de estratégias de requalificação urbana.  

O grupo questionou o parâmetro definidor da subedificação, que estabelece que o lote 

subedificado é aquele em que a área construída é inferior a 30% da área do terreno. Colocaram 

a necessidade de qualificar esse critério, incorporando aspectos referentes ao tamanho dos 

lotes, sua localização, destinação de usos e geomorfologia.  

O Estatuto da Cidade trabalha com o conceito de subutilização, e define que o imóvel 

subutilizado é aquele “cujo aproveitamento é inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em 

legislação dele decorrente”. O grupo sugeriu alterar o nome do indicador para “lotes 

subutilizados”, para que se utilize a nomenclatura do Estatuto.  

O debate prosseguiu para uma discussão conceitual sobre os vazios urbanos, com 

considerações de como a não edificação do lote representa apenas um dos aspectos desse 

conceito. Conforme o debate, o descumprimento da função social é o aspecto definidor do vazio 

urbano, e se caracteriza quando a propriedade não cumpre as disposições expressas nos planos 

de planejamento. Essas disposições incluem não só a ocupação do lote, mas também os usos 

atribuídos. Considerando as dificuldades de aferição dos usos reais e embora o conceito de vazio 

urbano seja mais abrangente, o grupo reconheceu a validade da medida da área construída dos 

lotes como indicador de subutilização. 

Síntese das sugestões 

Mudar o nome do indicador para “lotes subutilizados” e avaliar outros critérios, além do 

coeficiente de aproveitamento, para definir a subutilização dos lotes (localização, tamanho dos 

lotes, usos). 

Novo indicador: Tendência de centralidade 

Esse indicador tem como objetivo capturar a conformação de novas centralidades no 

território, a partir das dinâmicas urbanas reais.  

O grupo levantou os seguintes componentes para o indicador: a diversidade de usos (E3. 

Indicador 2); a densidade urbana (E3. Indicador 1); a verticalização; e as linhas de transporte de 

alta capacidade. O cruzamento desses componentes permitiria aferir a dinâmica de surgimento, 

deslocamento e declínio das centralidades no espaço urbano. As diferentes desagregações dos 

dados foram apontadas como uma limitação (a densidade urbana é desagregada por RA ou por 

setor censitário). 
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Apresentação do Eixo 4 ÁREAS VERDES E ÁGUA Relatório e Tabela dos 

Indicadores 
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Relatório do Eixo 4 – Áreas verdes e água 

Facilitador:  Sílvia De Lázari (Segeth) 

Relatora:   Alexandre Brandão (Codeplan) 

Participantes: 

Órgão Participantes Períodos 

FAU/UnB 1 Liza Andrade manhã 

Segeth 2 Lúcia Helena Moura manhã e tarde 

3 Yara Barbosa manhã e tarde 

4 Leonardo Rodrigues manhã e tarde 

5 Hermínio Medeiros manhã e tarde 

6 Eneida Aviani manhã e tarde 

SEMA 7 Rogério Alves manhã e tarde 

8 Tereza Cistina Oliveira manhã e tarde 

UnB  9 Conceição Alves manhã 

 

Apresentação 

Durante a apresentação dos indicadores para o grupo, foram sendo feitas observações, 
comentários e esclarecimentos. 

O grupo estava participando bem e optou-se por não dividir em subgrupos. 

 

INDICADOR 1 

Cobertura geral sobre unidades hidrográficas 

1. Usar a UH é um ganho (Rogério e Tereza) 
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2. Ver também com as áreas mais urbanas 

3. Lucia helena – Usar conceitos da resolução CONAMA. Verde deve ser algo além das 
Áreas protegidas 

4. Eneida – Olhar os efeitos da informalidade nas áreas verdes  

5. Tereza Cristina – Inserir a informalidade nos indicadores de cobertura vegetal 

 

INDICADOR 2 

Cobertura arbórea-arbustiva urbana - Área ou população 

1. Grama não presta serviços ecossistêmicos e consome muita água 

2. Gramas mais naturais entrariam no primeiro 

3. Mas a grama dá um certo conforme qq tipo de grama é importante 

4. LUOS. Como trata o lote 

5. Encontrar uma forma de não excluir do texto algumas gramas importantes 

6. Ganha considerar a ocupação real 

7. Como considerar os estacionamentos com arvores? 

8. Separar realmente público ou privado 

9. Deve ser desdobrado 

 Um específico da Cobertura arbórea sobre área urbana 

 Levantamento das áreas verdes da cidade que estão efetivamente 
com cobertura vegetal e quais estão degradadas e precisando de 
intervenção do governo ou outras ações 

 

INDICADOR 3 -  Tem problema 

Áreas sensíveis a recarga dos aquíferos com ocupação urbana  

1. Hermínio – Qualquer espaço deve ser usado pra infiltração 

2. Usar o mapa de risco de contaminação em algum detalhamento 

3. Corrigir a formula invertendo denominador e numerador, pra ficar de acordo com o 
pretendido e já descrito. 

 

INDICADOR 4  

Ocupação em APP e APM  (Não  é hab.) 

Yara – Incluir algo que indique o saneamento 

 

 

INDICADOR 5 

Áreas de preservação de recursos hídricos em unidades de conservação 
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Formulação dos novos indicadores 

Quais os novos indicadores de água e conciliem com p planejamento? 

1. Consumo per capita 

2. Poluição dos cursos d'água 

3. Indicador de uso de infraestruturas verdes 

4. Indicador de taxa de escoamento de morfologias urbanas 

5. Indicador que use a UST – para abarcar tudo 

6. Que meça como o planejamento urbano pode contribuir para recarga da Bacia 

7. Estudo de APP interferidas ou degradadas ao longo do tempo 

 

RESUMO INDICADORES: 

E4.Indicador 1 – Cobertura vegetal (% ha) 

E4.Indicador 2 – Cobertura arbórea-arbustiva urbana (ha/hab) 

E4. Indicador 2 A – Cobertura arbórea-arbustiva urbana por área da RA 

E4. Indicador 2B – Cobertura Vegetal - áreas efetivas/áreas previstas 

E4.Indicador 3 – Áreas sensíveis a recarga dos aquíferos com ocupação urbana (% ha) 

E4.Indicador 4 – Ocupação em APP e APM (% ha) 

E4.Indicador 5 – Áreas de preservação dos recursos hídricos em parques (% hab) 

E4.Indicador 6 - Consumo per capita 

E4.Indicador 7 - Poluição dos cursos d'água 

E4.Indicador 8 - Indicador de uso de infraestruturas verdes 

E4.Indicador 9 - Indicador de taxa de escoamento de morfologias urbanas 

E4.Indicador 10 - Indicador que use a UST – para abarcar tudo 

E4.Indicador 11 - Que meça como o planejamento urbano pode contribuir para recarga da 
Bacia 

E4.Indicador 12 -  Estudo de APP interferidas ou degradadas ao longo do tempo 
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Apresentação do Eixo 5 INFORMALIDADE Relatório e Tabela dos 

Indicadores 
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Relatório do Eixo 5 – Informalidade (Sala 02)  
Facilitador: Sérgio Jatoba (Codeplan) 

Relatora: Ana Paula Seraphim (Segeth) 

Participantes:   

Órgão Participantes Períodos 

Agefis 

1 Ana Cláudia Pires Manhã 

2 Luciana Carvalho Manhã 

3 Vincent Gautier Manhã e tarde 

Coplan/Direg 

4 Artur Rocci Manhã e tarde 

5 Camila Silva Manhã e tarde 

6 Denise Gouvêa Manhã e tarde 

7 Glauco Ferreira Manhã e tarde 

Codhab 8 Caterina Ferrero Manhã e tarde 

Autônoma 
9 Cristiane Benedetto Manhã e tarde 

10 Giuliana Freitas Manhã e tarde 

SEMA 11 Maria Silvia Rossi Manhã e tarde 

Segeth/Cosit 12 Patrícia Camarão Manhã e tarde 

Terracap 13 Thaís Waldow Manhã 

 

Por decisão do grupo, primeiro, no período da manhã, o debate ocorreu em dois grupos de 6 e 

7 pessoas. No período da tarde, os grupos apresentaram suas propostas de alteração e 

pontuação dos indicadores existentes, acréscimo de novos indicadores, buscando um consenso 

geral. Achou-se melhor não pontuar os novos indicadores, já que para muitos deles chegou-se 

apenas a formular um objetivo e forma de cálculo. Sem chegar no ponto de discutir fontes de 

dados, fontes metodológicas e outros dados necessários para pontuação.  

2. Discussão e Pontuação dos Indicadores Propostos pelo Grupo de Trabalho 

Pontos Gerais: 

 Sugeriu-se alterar o nome dos indicadores para deixar mais claro o que eles objetivam.   

 “Lotes”: O termo “lote” possuí uma carga conceitual relacionada com a regularidade da 

parcela de solo. Seria melhor substituir por “parcela” ou “terreno”, mas talvez o termo 

parcela não fique claro para leigos. Também foi sugerido “ocupação com características 

urbanas”, mas não se aplicaria bem aos lotes registrados 

 Substituir o SITURB como fonte primária pelo IDE – Infraestrutura de dados espaciais do 

Distrito Federal, plataforma que abrange o SITURB e informações de outros órgãos. 

 Não foram propostos indicadores capazes de avaliar a reversão dos impactos deletérios 

da informalidade fundiária.  

 Não foram propostos indicadores que abarquem as 4 dimensões da regularização: 

Jurídica, urbanística, ambiental e social.   

 Para a discussão da informalidade não tem fonte ideal. Mesmo que com imprecisões 

dos dados/fontes, é importante construir uma base.  
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E3. Indicador 1 – Informalidade fundiária urbana (% terrenos)  

Discussão: 

1. Existem vários parcelamentos sem registro cartorial, mas que já possuem 

licenciamento ambiental urbanístico. Melhor definir a informalidade apenas pelo 

registro cartorial que dá a segurança de que o parcelamento já passou por todas as 

etapas (licenciamento ambiental, urbanístico e regularidade fundiária). 

2. O indicador não considerou a área rural, mas o IPTU, informado como fonte, não 

abarca apenas a área urbana. 

3. Foi esclarecido que a restituição não é do IPTU. É um contrato da DIGEO, para atualizar 

o SITURB que abrange somente áreas urbanas. O acordo com a secretaria de fazenda 

para atualização dos dados do IPTU, usa informações da restituição, mas são coisas 

separadas.  

4. Foi comentado que os indicadores não separam o que é ARIS de ARINE nas áreas de 

regularização, o que seria interessante para distinguir diferentes segmentos de renda. 

Contudo, se reconhece que muitas áreas de ARIS, não são mais ARIS hoje em dia pelo 

critério de renda.  

5. Foi esclarecido que o universo das ocupações informais fora das ARIS, ARINE e PUI é 

pequeno em relação a informalidade inserida nas áreas de regularização. 

Objetivo  

Medir a proporção de terrenos urbanos sem registro cartorial em 

relação ao total de terrenos urbanos cadastrados na base do SITURB de 

cada Região Administrativa, como forma de acompanhar a evolução da 

informalidade fundiária urbana nesses territórios.  

A informalidade é um fenômeno definidor da urbanização do DF. Sua 

reprodução alimenta um círculo vicioso de precariedade urbana, e está 

relacionada à fragilização fiscal da administração pública e às dinâmicas 

de especulação da terra. O conhecimento sobre sua extensão e natureza 

é fundamental para a gestão territorial. 

A distinção entre o formal e o informal urbano abarca uma multiplicidade 

de fatores, porém, é possível considerar a violação da ordem jurídica, 

relativa aos direitos de propriedade como a condição fundamental dessa 

diferenciação. Nesse sentido, foi adotado o registro cartorial como 

indicativo da informalidade fundiária.  

Fonte metodológica SEGETH/CODEPLAN 

Forma de Cálculo 
𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠 sem registro cartorial  (𝐶1)

𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠  𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠 cadastrados (𝐶2)
𝑥 100 

Unidades Porcentagem de terrenos (% terrenos) 

C1 Definição  

Total de terrenos urbanos sem registro cartorial, inseridos ou não em 

estratégias de regularização. Abrange as zonas urbanas e suas franjas. 

Não inclui os terrenos em zonas rurais, com exceção dos PUI. 

C2 Definição 

Total de terrenos urbanos cadastrados na base do SITURB incluídos os 

lotes com registro cartorial e não . Abrange as zonas urbanas e suas 

franjas. Não inclui os terrenos em zonas rurais, com exceção dos PUI. 

Fontes C1 e C2 
IDE (restituição SITURB, ARIS, ARINES e PUIs do PDOT, cartografia 

cadastral) 

Periodicidade Anual 
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Desagregação 
RA, renda domiciliar per capita, tipologia domiciliar, ARIS, ARINES e PUI e 

áreas fora de estratégias de regularização.  

Qualidades e 

limitações 

A composição de uma base de dados sobre a informalidade fundiária 

busca suprir a carência de informações sobre esse universo. A 

composição da base utiliza diferentes fontes de dados, que apresentam 

algumas informações conflitantes. Além disso, as fontes não possuem 

uma periodicidade formalizada, embora imagens de satélite anuais têm 

sido utilizadas para a atualização da base até o presente. E a restituição 

dos lotes do IPTU ainda está em construção. 

 

 

E5.Indicador 2 - Lotes urbanos não registrados e não inseridos em estratégias de 

regularização (% lotes) 

Discussão: O indicador foi retirado, pois o grupo considerou que ele é uma desagregação do E5. 

Indicador 1, e parece uma duplicata do indicador E5. Indicador 3, (que passou a ser o Indicador 

2), mesmo com a explicação de que com o denominador “Lotes Urbanos” seria um indicativo da 

evolução da informalidade para além das estratégias de regularização, o que já estaria sendo 

captado no Indicador 1, desde que desagregado 

E5. Indicador  2– Abrangência das estratégias de regularização (% terrenos)  

Discussão: Considerou-se que a desagregação proposta por renda e tipologia domiciliar 

apresenta complicadores para as áreas das ocupações informais. Se for adotada a PDAD, os 

dados referem-se a toda RA, embora em alguns casos exista desagregação para áreas de 

regularização (Ex: Sol Nascente e Arniqueiras). Já os dados do censo são de desagregação 

trabalhosa, de acordo com os especialistas.  

Objetivo  

Medir a proporção de terrenos urbanos 𝐬𝐞𝐦 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 inseridos 

em estratégias de regularização em relação ao total de terrenos urbanos 

𝐬𝐞𝐦 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 na base do SITURB . Essa medida é 

um indicativo do alcance dessas estratégias sobre a informalidade. 

Fonte 

metodológica 
SEGETH/CODEPLAN 

Forma de Cálculo 

terrenos   𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠 sem registro cartorial  𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑒𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 (𝐶4)

terrenos  𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠 sem registro cartorial cadastrados (𝐶1)
𝑥 100 

Unidades Porcentagem de terrenos (%terrenos) 

Consolidação da 
metodologia / 

Comparabilidade

4

3

Atende a 
política 

territorial

4

3

Disponibilidade 
/ 

Confiabilidade

4

4

Desagregação

5

4

Pontuação

4,25

3,5
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C4 Definição  

Terrenos urbanos sem registro cartorial inseridos em estratégias de 

regularização. São considerados: ARIS, ARINES e PUIs do PDOT de 2012. 

Abrange as zonas urbanas e suas franjas.  

C1 Definição 

Total de terrenos urbanos sem registro cartorial, inseridos ou não em 

estratégias de regularização. Abrange as zonas urbanas e suas franjas. Não 

inclui os terrenos em zonas rurais, com exceção dos PUI. 

Fontes C1 e C4 
IDE (restituição SITURB IPTU, ARIS, ARINES e PUIs do PDOT, cartografia 

cadastral) 

Periodicidade Anual 

Desagregação RA 

Qualidades e 

limitações 

Esse indicador auxilia no acompanhamento do alcance das estratégias de 

regularização e da evolução da informalidade para além dessas estratégias. 

A composição da base utiliza diferentes fontes de dados, que apresentam 

algumas informações conflitantes. Além disso, as fontes não possuem uma 

periodicidade formalizada, embora imagens de satélite anuais têm sido 

utilizadas para a atualização da base até o presente.  

 

 

E5. Indicador  3 – Percepção da população sobre a condição de legalidade do domicílio (% 

domicílios) 

Discussão: O dado de base desse indicador é a declaração voluntária do entrevistado, sem 

comprovação em base cadastral. Portanto, ele mede como a população percebe/indica a 

condição de informalidade do seu domicílio e pode ser utilizado para subsidiar estratégias de 

comunicação governamental e outras políticas públicas.  Permite o desdobramento por 

domicílios e não por terrenos.  

Importante lembrar que não é um retrato da informalidade, mas sim um retrato da percepção, 

que precisa ser balizado por outros indicadores de outras fontes. Cogitou-se da validade de 

manter o indicador, caso o GDF adote um indicador cadastral de informalidade como oficial.  

Objetivo  

Medir a proporção de domicílios em terrenos não legalizados em 

relação ao total de domicílios por Região Administrativa, 

considerando as informações auto declaratórias da PDAD. 

Os dados auto declaratórias informam sobre a percepção da 

irregularidade da posse, captando informações de natureza diversa 

das bases cadastrais ou censitárias. 

Fonte metodológica SEGETH/CODEPLAN 

Forma de Cálculo 
𝐷𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑛ã𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐶5)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠  𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝐶6)
 𝑥 100 

Consolidação da 
metodologia / 

Comparabilidade

4

3

Atende a 
política 

territorial

4

3

Disponibilidade 
/ 

Confiabilidade

4

4

Desagregação

5

4

Pontuação

4,25

3,5
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Unidades Porcentagem de domicílios (% domicílios) 

C5 Definição 

Número de domicílios em terrenos não legalizados segundo a 

documentação de posse do terreno, considerando a pergunta da 

PDAD 2015 B04_DOM_CONDICAO_LEGAL 

C6 Definição Número total de domicílios permanentes 

Fontes C4 e C5 PDAD 

Periodicidade Bianual 

Desagregação RA, renda domiciliar per capita, tipologia domiciliar 

Qualidades e 

limitações 

Por serem dados da PDAD, eles permitem diferentes desagregações 

e oferecem a percepção pública da informalidade fundiária. Por 

outro lado, são menos precisos que os dados cadastrais por 

dependerem da compreensão e intenções, do entrevistado.  

 

 

 

3. Proposição de novos Indicadores pelos participantes 

E5. Indicador 4 – Informalidade fundiária rural (%ha)  

Discussão: Na ausência de indicadores de informalidade na zona rural, foi proposto como um 

indicador que tenta captar a conversão potencial do uso rural para o urbano. O grupo considerou 

que é uma questão que precisa ser enfrentada, mesmo com a falta de dados. Foi considerado 

um indicador muito importante, mesmo que não possa ser produzido de imediato.   

Forma de Cálculo 
á𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐦 𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚çõ𝐞𝐬 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝟐 𝐡𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫𝐞𝐬 (𝐡𝐚) 

á𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚 𝐦𝐚𝐜𝐫𝐨𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐫𝐮𝐫𝐚𝐥 (𝐡𝐚) 
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Unidades Porcentagem de hectares (% ha) 

Objetivos, qualidades 

e limitações 

Abrange somente a área rural. Aferir o percentual de ocupações 

com menos de 2 hectares na macrozona rural (% ha). Esse indicador 

é importante para percepção dos novos focos de grilagem. Há 

possibilidade de incentivo a grilagem se divulgado sem restrições. É 

uma exigência da Lei 13.645/2017 (Lei da regularização fundiária) 

 

E5. Indicador 5 – Ocupações informais dentro dos eixos de expansão do PDOT (%ha) 

Discussão: Foi informado que o custo adicional de provimento de infraestrutura em áreas 

informais e não previstas para expansão pelo PDOT é bastante elevado, principalmente quando 

estão afastadas das áreas formais/regulares.  Por isso é importante verificar qual a porcentagem 

Consolidação da 
metodologia / 

Comparabilidade

4

3

Atende a 
política 

territorial

4

3

Disponibilidade 
/ 

Confiabilidade

4

4

Desagregação

5

4

Pontuação

4,25

3,5
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de ocupações informais que se encontram próximas as áreas já servidas por 

infraestrutura, de modo a orientar políticas de regularização fundiária e combate à grilagem.  

O indicador serviria para antecipar políticas de urbanização em áreas sujeitas a pressões de 

conversão de uso, considerando que essas pressões são mais fortes nos eixos de expansão 

urbana. Ou para intensificar ações de combate à grilagem em áreas que se quer evitar a 

urbanização por restrições ambientais ou urbanísticas. Adicionalmente serviria para monitorar 

as políticas estabelecidas no Plano Diretor.  

Forma de 

Cálculo (1) 

á𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦 𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚çã𝐨 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐫𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐧𝐚𝐬 𝐟𝐚𝐢𝐱𝐚𝐬  𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐢𝐱𝐨𝐬

 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐚𝐧𝐬ã𝐨 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐨 𝐏𝐃𝐎𝐓

á𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐢𝐱𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐚𝐧𝐬ã𝐨 𝐝𝐨 𝐏𝐃𝐎𝐓 
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Forma de 
Cálculo (2) 

áreas com ocupação informal inseridas nas faixas  dos eixos

 de expansão urbana do PDOT

á𝑟𝑒𝑎 total de ocupações informais 
 𝒙 100 

Unidades Porcentagem de hectares (% ha) 

Objetivos, 

qualidades e 

limitações 

Conecta as estratégias de regularização às estratégias de expansão 

territorial. Possibilita avaliar os custos da infraestrutura para a regularização 

e sua adequação ao planejamento territorial. A Informação não pode ser 

divulgada sem restrições.  

 

E5. Indicador 6 – Ocupações informais em áreas de risco ambiental (%ha) 

Discussão: Necessidade de avaliar o peso da dimensão ambiental no processo de definição das 

estratégias de regularização. Avaliar também a sobreposição dos PUI às zonas de risco do ZEE. 

Seria usada a Matriz de Análise Rápida de Impacto Ambiental -  MARIT, elaborada pela AGEFIS, 

usando o impacto sobre recursos hídricos como critério primordial.  

Observação: Forma de cálculo a ser desenvolvida. 

E5. Indicador 7 – Desempenho do processo de regularização  

Discussão: Ao apenas contabilizar as áreas informais pelo registro cartorial muito esforço não 

está sendo contabilizado. Falta um indicador de processo. São cerca de 12 etapas a serem 

cumpridas pelo processo de regularização, sendo que a última é o registro. Pode-se fazer um 

indicador que dá uma nota para a ocupação de acordo com a fase em que ela se encontra e que 

se faça uma média para cada região administrativa ou para todas as ocupações. A DIREG possuí 

esses dados e está tentando construir um indicador como o proposto 

Forma de Cálculo  

𝐏𝐨𝐧𝐭𝐮𝐚çã𝐨 𝐝𝐚 𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚çã𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐦 𝐚𝐬 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚𝐬 
𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮í𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚çã𝐨 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚çõ𝐞𝐬 
  

Unidades Pontuação média do processo de regularização 

Objetivos, qualidades 

e limitações 

Contabilizar o esforço que está sendo feito. Percepção do processo 

de regularização. É necessário ponderar por população/ domicílios/ 

área atendida.  

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E  HABITAÇÃO  

Subsecretar ia  de Pol ít icas e Planejamento Urbano  
Coordenação de Po l ít ica ,  P lanejamento e Sustentabi l idade Urbana  

58 
 

E5. Indicador 8 – Títulos concedidos e registrados  

Discussão: Representa a efetivação da dimensão jurídica da regularização. Existe uma 

diferença entre títulos concedidos e registrados. Também pode ser estabelecido pelo indicador 

anterior E5. indicador 7.  

Forma de Cálculo  
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭í𝐭𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐜í𝐥𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚çã𝐨
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Unidades % domicílios  

Objetivos, qualidades 

e limitações 

Qualificação da dimensão jurídica da regularização. Pode ser aferido 

pelos títulos concedidos e registrados. Abarca o que está dentro de 

estratégias de regularização e tem projeto urbanístico.  Entretanto, 

pode ser uma desagregação do indicador anterior.  

 

 

Outros indicadores propostos: 

9. Indicador para dimensão social: Instâncias de participação, trabalho social, comitê 

gestores implantados nas ARIS.  

Obs.: Não foi possível definir melhor o objetivo e formas de medição 

10. Indicador para dimensão urbanística: Número de praças/infraestrutura instalada em 

áreas em regularização. 

Obs.: Não foi possível definir melhor o objetivo e formas de medição 

11. Indicador de preço da terra: Preço por m² RA 

Discussão: Indicador proposto e não selecionado pelo Grupo coordenador (Codeplan/ 

Segeth) e que o grupo da oficina achou interessante reintroduzir na lista. 

Forma de Cálculo  
𝑷𝒓𝒆ç𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒐 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍

𝑷𝒓𝒆ç𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒐 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍
 

Unidades (R$/m²) 

Objetivos, qualidades 

e limitações 

Relacionar o valor relativo (m²) de lotes formais e de lotes 

informais. Esse indicador não percebe o universo da 

informalidade, mas é muito importante e deve ser mantido. 

Pode se usar o IPTU que apura valores para lotes formais e 

informais em regularização.  

 

Discussão sobre os indicadores anteriores retirados da oficina, por questões de dificuldades 

metodológicas e de dados: 

Por interesse do grupo, foram apresentados todos os demais indicadores anteriores retirados 

da lista selecionada pelo Grupo coordenador.   
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1. Razão entre o investimento em políticas preventivas (produção habitacional, 

lotes urbanizados, locação social e fiscalização) e o investimento em políticas 

curativas (programas de regularização fundiária e remoções) 
2. Custos dos programas de regularização 

3. Razão entre o valor do solo urbano informal e o valor do solo urbano formal 

(reinserido na lista)  

4. Razão entre o valor do solo urbano informal e a renda média 

5. Razão entre a oferta imobiliária formal e o crescimento da informalidade 

O grupo sugeriu, então, que fosse reinserido o indicador “Razão entre o valor do solo urbano 

informal e o valor do solo urbano formal”. Quanto aos dois primeiros indicadores, envolvendo 

custos curativos e preventivos da informalidade, o grupo sugeriu que fossem transformados em 

estudos específicos, pois é uma informação mais estratégica e que dificilmente sofre grandes 

alterações com o tempo.  
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Reuniões SEGETH/CODEPLAN de construção dos indicadores e preparação da 2ª Oficina-

1ª Etapa e Oficina Interna – 2ª Etapa. 

03 de abril – Indicadores 

 

Relatório REUNIÃO CODEPLAN – indicadores – 03/04 

Participantes Segeth: Heloísa, Ana Paula e Henrique. 

Participantes Codeplan: Alexandre, Rodrigo e Carlos. 

1. Pontos Discutidos 

1.1. Dinâmica da Oficina de sistematização inicial dos Indicadores 

Objetivo: Entender as demandas e interesses da Segeth. O que se quer medir? 

E sistematização dos eixos e indicadores.  

Dinâmica: Apresentação inicial sobre indicadores e 4 estações rotativas para discussão de 4 

eixos temáticos de indicadores, com moderadores fixos. 

Local provável: Escola de Governo 

Eixos temáticos:  

1. Transporte/Mobilidade: Calçadas, acessibilidade, ciclovias... 

2. Espaços Verdes/Condições Ambientais 

3. Habitação/Informalidade 

4. Equipamentos Públicos Comunitários  

Possíveis Participantes:  

Segeth:  
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 SUPLAN: Vicente e Assessor Vicente 

 COPLAN: Heloísa, Edna, 1 pessoa Hab. e 1 pessoa Regularização 

 COPRESB: 2 pessoas 

 COPROJ: 2 pessoas 

 Gabinete: 2 pessoas 

Codeplan:  

 5 pessoas: Rodrigo, Carlão, Alexandre e Sérgio. 

Semob:? 

Terracap:? 

Foram acordados a realização de reuniões técnicas prévias à Oficina, por eixos temáticos, para 

definir melhor os objetivos da SEGETH, apresentar as fontes de informações já levantadas pela 

Codeplan e Segeth, que resultem num elenco de indicadores julgados essenciais a serem 

levados para a Oficina para validação e complementação pelos participantes. 

1.2. Questões levantadas pela Conferência Nacional das Cidades? 

1. A sua cidade apresenta espaços públicos de qualidade, acessíveis, próximos ao seu 

local de moradia? 

a. São efetivamente utilizados pela população? 

b. Onde eles estão localizados? 

c. Como promover espaços públicos que reúnam todas as condições necessárias 

para o pleno uso? 

2. As habitações de interesse social (moradia popular) na sua cidade são bem localizadas? 

a. Contam com equipamentos comunitários (educação, saúde, saneamento, 

lazer, ...) e transporte público e funcionam bem? 

b. Como melhorar essa questão? 

3. Seu município executa políticas de regularização fundiária urbana em favor de famílias 

de baixa renda, com titulação e registro em cartório? 

a. Existe concentração de propriedades urbanas no seu município? 

b. Seu município conta com base cadastral atualizada e informatizada? 

c. Como melhorar essa questão? 

2. Próximas Tarefas 

2.1. Reunião segunda 10/04 – Eixos Mobilidade e Habitação 

1. Lista de sugestão de indicadores por tema 

a. Tomar como base Cidades Sustentáveis e ODS 

b. Falar com especialistas na Segeth 
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10 de abril – habitação e mobilidade 

 

Relatório da REUNIÃO SEGETH-CODEPLAN – INDICADORES – 10/04 

Eixos Habitação e Mobilidade 

Participantes Segeth: Heloísa, Ana Maria, Camila, Ana Paula e Henrique. 

Participantes Codeplan: Alexandre, Sérgio, Rodrigo e Carlos. 

A reunião teve por objetivo discutir os possíveis indicadores a serem construídos no âmbito do 

ACT, nas dimensões: Habitação e Mobilidade, de acordo com as necessidades das políticas e 

projetos da SEGETH, especialmente da Subsecretaria de Políticas, Planejamento e 

Sustentabilidade Urbana – SUPLAN. 

1. Dimensão Habitação  

O atual programa habitacional do Governo de Distrito Federal é o Habita Brasília que atua em 

cinco linhas de ação: Lote Legal, Projetos na Medida, Morar Bem, Aluguel Legal e o Portas Abertas. 

O Programa baseia-se no tripé: (1) provimento habitacional, (2) regularização fundiária e (3) 

adequação habitacional.  

Para a Diretoria de Habitação torna-se importante acompanhar e avaliar a política com base em 

indicadores relativos ao déficit habitacional, à demanda por novas habitações e à demanda por 

adequação habitacional. Os indicadores do PPA tem se mostrado insuficientes (ver quadro 

abaixo). 

Quadro de indicadores do PPA 16-19, Mapa estratégico do DF e Acordo SEGETH 2017 citados na 

reunião 

Indicadores PPA 16-19 Mapa estratégico do DF 
Acordo de resultados 

SEGETH 2017 
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 Habitações entregues pelo 
Morar Bem; 

 Número de moradias 
melhoradas; 

 Domicílios em projetos de 
regularização; 

 Famílias em déficit 
habitacional beneficiadas; 

 Efetivação do 
planejamento territorial. 

 Famílias beneficias com 
requalificação da moradia; 

 Famílias beneficiadas com 
regularização fundiária em 
ARIS; 

 Famílias beneficiadas com 
regularização fundiária em 
ARINE; 

 Instrumentos normativos 
finalizados; 

 Área licenciada para obra;  

 Taxa de concessão de 
alvarás. 

 Habitações entregues pelo 
Morar Bem; 

 Famílias beneficias com 
requalificação da moradia; 

 Famílias beneficiadas com 
regularização fundiária em 
ARIS; 

 Famílias beneficiadas com 
regularização fundiária em 
ARINE; 

 Número de projetos 
aprovados; 

 Área licenciada para obra;  

 Taxa de concessão de 
alvarás. 

 

1.1. Possibilidade de Indicadores: 

 

Após apresentado pela Segeth e discutidos os subcomponentes e os indicadores da dimensão 

Habitação, que tomou por base a metodologia de pesquisa da Fundação João Pinheiro1, 

estabelecemos para esta dimensão, os mesmos subcomponentes e indicadores extraídos da 

pesquisa, abaixo.  

 Metodologias para cálculo do Déficit Habitacional: 

o Fundação João Pinheiro – Dados Censo IBGE 

 Habitação precária 

 Coabitação Familiar  

 Ônus Excessivo com aluguel urbano 

 Adensamento excessivo de domicílios alugados  

 Metodologias para cálculo da demanda potencial: 

o Caixa Econômica – Demanda Habitacional Demográfica – DHDE 

 Taxa de Chefia 

o Caixa Econômica – Demanda Habitacional Domiciliar-DHDO 

 Domicílios improvisados; 

 Tipo cômodo; 

 Domicílios sem banheiro ou vaso sanitário; 

 Metodologias para cálculo da inadequação domiciliar: 

o Inadequação de domicílios – Fundação João pinheiro 

 Carência de Infraestrutura Urbana 

 Adensamento excessivo de domicílios urbanos próprios 

 Ausência de banheiro exclusivo 

 Cobertura inadequada 

 Inadequação fundiária 

 

                                                           
1 Fundação João Pinheiro, Déficit Habitacional no Brasil / 2011-2012, Belo Horizonte: FJP, 2015. 
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1.2. Questões levantadas na primeira rodada sobre Habitação: 

 Possibilidade de Codeplan tomar a frente na construção e divulgação desses 

indicadores, tendo está se posicionado para apoiar o trabalho estatístico. 

 Hoje, para o cálculo do déficit, ocorre a utilização das informações do Censo 

Demográfico IBGE divididas espacialmente por Áreas de Ponderação (APs), o que 

traz problemas de periodicidade e exigem a extrapolação dos dados. A Codeplan 

utiliza limites diferenciados dos utilizados pela Segeth. 

 Possível inclusão de dados a respeito de grupos de vulnerabilidade de idosos e 

deficientes. 

 Relacionar a demanda e o déficit habitacional com a oferta. 

 

1.3. Desdobramentos: 

 Heloisa, Ana Paula e Henrique ficam responsáveis por dar prosseguimento à 

questão com a construção de uma tabela de indicadores que será adaptada pelos 

demais e utilizada para todas as dimensões. 

 A Segeth se comprometeu a selecionar, seguindo a metodologia da FJP 2015, 

aqueles indicadores mais representativos dos objetivos da gestão da política 

habitacional realizada pela DIHAB/COPLAN. 

 Foi apresentada pela Codeplan e aprovada uma proposta de novas dimensões: 

 Mobilidade; 

 Habitação; 

 Espaços verdes; 

 Informalidade Fundiária; 

 Planejamento Territorial. 

 

 Os subcomponentes desta última dimensão seriam: 

 Densidade; 

 Consumo de terras (para verificação do aumento da ocupação urbana 

com relação ao crescimento populacional); 

 Equipamentos Públicos (para verificação da qualidade da inserção 

urbana dos parcelamentos em relação aos equipamentos públicos); 

 Diversificação de usos (para verificar a multifuncionalidade dos espaços 

urbanos). 

 A Codeplan se responsabilizou por preparar possíveis indicadores de dois dos 

subcomponentes da dimensão Planejamento Territorial: densidade e consumo 

de terras.  

 Coube à Segeth preparar os dois seguintes subcomponentes da dimensão 

Planejamento Territorial: equipamentos públicos e diversificação de usos. 

 

2. Dimensão Mobilidade 

Objetivo: Auxiliar no planejamento e gestão de políticas que vem sendo desenvolvidas e que 

podem vir a ser devolvidas pela SEGETH. Para a discussão de tema foi feito um brain storm. 

 

A Coordenadora da COPROJ/Segeth discorreu sobre os projetos Rotas Acessíveis (1ª fase hospitais 

regionais, 2ª fase centros de ensino especial) e Mobilidade Ativa (no entorno das estações de 

metrô) e colocou como algumas das perguntas possíveis a serem respondidas pelos indicadores: 
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 O Governo anda priorizando os modos não motorizados? 

 Qual o número de projetos implantados do Rotas Acessíveis? 

 Quantos equipamentos públicos possuem rotas acessíveis? 

 Estamos fazendo os projetos nos lugares certos? 

 

A Codeplan discorreu sobre perguntas da PDAD, como:  

 Possui bicicleta? 

 Se desloca casa trabalho por bicicleta? 

 A cidade possui ciclovia? 

 

2.1. Possibilidade de Indicadores: 

1. Índice de Acidentes 

a. Fontes: anuário do DETRAN 

2. Posse de veículos e bicicletas 

3. Divisão modal – uso de modais para deslocamento casa trabalho 

a. Possibilidade de integração de modais 

4. Obras implantadas de sistema viário x obras implantadas de calçadas e ciclovias 

a. Obj.: Medir desempenho do governo na priorização da mobilidade sustentável e 

não motorizada 

b. Variáveis: km, por população atendida (custo é de difícil comparação) 

c. Fontes: SINESP e NOVACAP 

5. Calçadas/Rotas acessíveis 

a. Quantidade de projetos implantados  

6. Rotas clicáveis 

a. Ponderar a população atendida, a quantidade de pessoas que usam bicicletas 

para deslocamento e número de acidentes para identificar áreas prioritárias 

b. PDAD: (1) possui o bem? (2) Deslocamento casa-trabalho em qual modal?  

7. Taxa de mobilidade – Quantidade de viagens por população residente de cada cidade 

satélite de acordo com a pesquisa O.D. 2009, projetada para 2015. 

8. Relação entre densidade populacional e áreas atendidas por ônibus e metrô (STPC). 

 

2.2. Questões levantadas na segunda rodada sobre Mobilidade: 

 

 Foram comentados estudos pertinentes ao PDTU realizados pelo Carlão  

 Foi acordado que precisaríamos trabalhar melhor o subcomponente calçadas, 

buscando indicadores qualitativos. 

 Entrando no subcomponente transportes, seria necessário construir indicadores 

que respondam: 

i. Quantas linhas atendem a população (distância x metros do eixo da via)? 

ii. Que horas passam? (tempo de percurso – fórmula Carlão sobre 

concentração de demanda) 

iii. Entender o perfil da população por onde os transportes passam. 

iv. Número de viagens em relação à população. 
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2.3. Desdobramentos:  

 

 Carlão repassar os dados projetados de 2015, com base na pesquisa Origem 

Destino do PDTU, de quantas pessoas se deslocam por ciclovias. 

 Rodrigo e Alexandre repassarem estudos realizados. 

 Buscar levantamentos existente na Secretaria de Obras.  

 As equipes ficaram de levantar também os dados e prazo para os resultados do 

contrato da Semob (levantamento das calçadas e ciclovias).  

 O Rodrigo ficou de passar o TR. 

 A Agefis tem levantamento e imagens de calçadas acessíveis – verificar. 

 Buscar dados de calçadas com Paula Fernades, da SO. 

 Camila - Segeth ficou de reunir-se na Codeplan, na terça – dia 11, a tarde, para 

seleção inicial dos subcomponentes e indicadores. 

 

 

05 de maio – áreas verdes 

 

REUNIÃO SEGETH-CODEPLAN – INDICADORES – 05/05 

Eixo Áreas Verdes e andamento da sistematização dos eixos já discutidos 

Participantes Segeth: Heloísa, Sílvia, Rubens, Camila, Ana Paula, Henrique e Wallace. 

Participantes Codeplan: Alexandre. 

 

A reunião teve por objetivo discutir indicadores a serem construídos no âmbito do ACT, na 

dimensão Áreas Verdes e expor o andamento da sistematização dos eixos já discutidos.  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E  HABITAÇÃO  

Subsecretar ia  de Pol ít icas e Planejamento Urbano  
Coordenação de Po l ít ica ,  P lanejamento e Sustentabi l idade Urbana  

69 
 

1. Eixo Áreas Verdes  

Objetivo: Indicadores que avaliem arborização urbana e cobertura vegetal e auxiliem nos projetos 

de urbanização, diretrizes urbanísticas e planejamento territorial.  

Para a discussão do tema foi feito um brainstorm entre os participantes. 

1.1. Indicadores Propostos:  

Hoje o indicador de área verde é calculado pela percepção de arborização na proximidade dos 

domicílios (declaratória-PDAD). Esse acabou sendo o segundo pior indicador da PDAD/2015, com 

níveis melhores apenas que mobilidade.  

 

Propõe-se a divisão em dois indicadores, de acordo com a escala: 

1. Indicador de massas de áreas verdes 

a. Escala Territorial  

2. Indicador de arborização urbana 

a. Escala intraurbana / local  

 

Foram apontadas duas possibilidades de contrapontos para a construção desses indicadores: 

a) Um entre a busca pela quantidade de área verde remanescente ou pela quantidade de 

área verde desmatada; 

b) Um entre a relação da área verde com o total de habitantes ou com a área total do 

território.  

 

1.2. Questões levantadas:  

1. Quais áreas comporiam a área da arborização urbana e massas de áreas verdes? Nesse 

sentido foram introduzidos alguns conceitos: 

a) Superfícies suaves (soft-surfaces): todo tipo de vegetação, como grama, 

canteiros, arbustos e árvores, compondo área permeável; 

b) Superfícies Rígidas (hard-surfaces): todo tipo de superfície construída, compondo 

área impermeável; 

c) Superfícies de Água (water-surfaces): águas que se acumulam na superfície, 

formando rios, riachos, lagos, lagoas, pântanos e etc.  

d) Floresta Urbana (Urban Forest): Redes ou sistemas compreendendo todas as 

florestas, grupos de árvores e árvores individuais localizadas em áreas urbanas e 

periurbanas 

2. Foi levantada a possibilidade de utilizar sensoriamento remoto para delimitar as áreas 

verdes e apontada a falta de imagens de satélite, compostas de diferentes filtros 

espectrais, de alta precisão. É possível o acesso de graça a imagens de baixa precisão que 

possibilitam análises numa escala macro. Além disso, podem ser feitos testes da medição 

das áreas verdes utilizando as fotos áreas contratadas pela TERRACAP.   

3. Discutiu-se a pertinência de utilizarmos um indicador de “áreas livres – parques e praças”. 

Ficou decidido pela mudança dele para o eixo “planejamento territorial”, com a ressalva 

de delimitar o conceito de “áreas livres”, que um conceito é abrangente. 

4. Posteriormente à reunião foi trazido pela assessora da Coplan - Edna a necessidade de 

introduzirmos um subcomponente que relacione a importância da temperatura com as 

áreas verdes, como forma de medir a qualidade proporcionada pelas áreas verdes.  
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5. A água foi outro elemento levantado posteriormente à reunião e que entra como 

um desafio aqui para que seja encontrado um “lugar” pra ela. O movimento das cidades 

foi de esconder seus rios (BH, SP), mas a descanalização de rios urbanos parece ser uma 

tendência da hidrologia moderna (caso de Seul). Como pensar pra frente? Qual a cidade 

que queremos ter? Medir distribuição, qualidade, lazer, preservação das nascentes? O 

cenário da crise hídrica no DF, e sendo Brasília a sede do Fórum Mundial da Água em 

2018, não podemos deixar de lado um indicador com a água. 

 

1.3. Desdobramentos 

Verificar para sistematização do eixo, as seguintes fontes: 

a) I tree tools: https://www.itreetools.org/ 

b) TD 19 Codeplan - Padrões das mudanças da cobertura da terra no contexto das grandes 

bacias hidrográficas do Distrito Federal - e Brasília em Mapas 

c) Silvio Soares Macedo 

d) Indicadores Cidades Sustentáveis 

 

2. Sistematização dos Eixos já discutidos  

Foi apresentado a sistematização das informações discutidas nas reuniões internas de 03 de abril, 

10 de abril, 17 de abril e 05 de maio de 2017, que trataram a respeito da 2ª Oficina do ACT entre 

Codeplan e Segeth e de seus eixos temáticos para sistematização em grupos dos indicadores.  

Até o momento, dos cinco eixos propostos, quatro já foram discutidos, faltando apenas reunião 

a respeito do eixo “informalidade”, que a princípio pretende agrupar indicadores que auxiliem 

nas políticas de adequação habitacional e regularização fundiária.  

Dos quatro eixos já discutidos, foi definido um objetivo para cada um e já foram sistematizadas 

propostas iniciais de indicadores para os eixos “habitação” e “planejamento Territorial”, de 

acordo com o seguinte: 

1. HABITAÇÃO (E1) - Indicadores que auxiliem no acompanhamento e avaliação do déficit e 

da demanda habitacional para políticas de provimento habitacional; 

a. Déficit habitacional relativo ao total de domicílios  

b. Demanda Habitacional demográfica relativa ao total de domicílios  

c. Percentual de redução do déficit habitacional 

d. Percentual de redução da demanda habitacional demográfica 

2. MOBILIDADE (E2) - Indicadores que auxiliem no acompanhamento e avaliação da 

acessibilidade e segurança das rotas motorizadas e não motorizada para políticas de 

mobilidade; 

3. PLANEJAMENTO TERRITORIAL (E3) - Indicadores que auxiliem no acompanhamento e 

avaliação do uso e ocupação solo urbano para políticas de planejamento territorial; 

a. Densidade Urbana 

b. Diversificação do uso do solo  

c. Razão entre o consumo de terra e o crescimento populacional  

4. ÁREAS VERDES (E4) - Indicadores que avaliem arborização urbana e cobertura vegetal e 

auxiliem nos projetos de urbanização, diretrizes urbanísticas e planejamento territorial. 

 

2.1. Questões levantadas: 

https://www.itreetools.org/
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1. Sobre o Indicador “Déficit habitacional relativo ao total de domicílios” do eixo 

“habitação” foi apontada a falta de perguntas na PDAD para aferir todos os componentes 

do déficit, sendo que hoje só é possível aferir dois dos quatro componentes, sendo eles 

“habitações precárias” e “domicílios com adensamento excessivo”. Entretanto, foi 

destacado pela Codeplan, a dificuldade de estender a PDAD e a vontade da gestão atual 

em transformá-la em um instrumento mais genérico em paralelo com o desenvolvimento 

de estudos temáticos mais aprofundados; 

2. Sobre o Indicador “Diversificação do uso do Solo” do eixo “Planejamento Territorial” 

foram apontados dois possíveis desdobramentos: 

a. Comparar o uso planejado (PPCUB e LUOS) com o uso real (IPTU/ITBI); 

b. Relacionar a diversificação de usos com as centralidades planejadas e reais. 

3. Sobre o Indicador “razão entre consumo de terra e crescimento populacional” do eixo 

“Planejamento Territorial” foi apontada a necessidade de aprimorar a conceituação de 

“área de consumo de terra” sendo sugerido que se acrescentasse a “área urbana” do 

indicador “densidade urbana” as áreas de parques superiores a 55 hectares, áreas de 

conservação, lagos, lagoas, represas, aeroportos, entre outras que fazem parte da terra 

consumida para expansão.  

 

 

22 de maio – informalidade 

 

Relatório da REUNIÃO SEGETH-CODEPLAN – INDICADORES – 22/05 

Eixo Informalidade  

Participantes Segeth: Heloísa Azevedo, Silvia Lázari, Rubens do Amaral, Denise Gouvêa, Camila 

Silva, Artur Rocci, Ana Paula Seraphim, Henrique Adriano. 

Participantes Codeplan: Alexandre Brandão e Sergio Jatobá. 

Participantes AGEFIS:  Savio Ivo e Vincent Gautier. 
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Participantes CODHAB: Junio Ferreira e Wesley Paranaiba. 

A reunião teve por objetivo discutir indicadores a serem construídos no âmbito do ACT, na 

dimensão Informalidade.  

1. Eixo Informalidade  
 

Embasamento Teórico: Jatobá, Sérgio Ulisses. Informalidade Territorial e Mercado de Terras 

Urbanas no Distrito Federal. Companhia de Planejamento do Distrito Federal, Texto para 

Discussão 18, junho de 2016. 

 Políticas de regularização, como medidas isoladas, são incapazes de diminuir a 

informalidade; 

 Política Preventiva é mais barata do que a Política curativa. 

 

1.1. Indicadores Propostos pela SEGETH 

1. Percentual de domicílios informais 

a. Aferir o número de domicílios em informalidade fundiária urbana, dividindo o 

número de domicílios próprios, alugados ou cedidos em terrenos não 

legalizados pelo total de domicílios; 

b. Fonte de Dados: Terracap, AGEFIS e CODHAB? 

2. Razão entre o investimento em políticas preventivas e políticas curativas 

a. Relacionar o investimento público em políticas preventivas – atendimento do 

déficit (produção habitacional, lotes urbanizados, locação social) e em 

fiscalização – e em políticas curativas – programas de regularização fundiária e 

remoções; 

b. CODHAB, AGEFIS, SINESP E SEPLAG? 

3. Custos do processo de regularização por habitante 

a. Aferir o custo global por habitante do processo de regularização, dividindo o 

investimento público em políticas curativas – programas de regularização 

fundiária e remoções, pelo total de habitantes; 

b. CODHAB, AGEFIS, SINESP E SEPLAG? 

4. Razão entre o valor do terreno urbano informal e valor do terreno urbano formal  

a. Relacionar o valor relativo (m²) de lotes formais e de lotes informais. 

b. Pauta do IPTU, ITBI, FipeZap (formal); pesquisa amostral (informal). 

5. Razão entre a oferta imobiliária formal e o crescimento da informalidade 

a. Relacionar a oferta de unidades imobiliárias do mercado formal ao crescimento 

de unidades imobiliárias informais, em um período determinado 

b. CODHAB/SEGETH, Agefis, TERRACAP (unidades imobiliárias informais); SECOVI-DF 
 

1.2. Questões levantadas:  

2. Dificuldade de se chegar ao valor investido nas políticas curativas; 

a) Muitos agentes envolvidos: CODHAB, SINESP, SEPLAG, não é só a AGEFIS que faz as 

retiradas, concessionárias. 

3. Denise apontou a necessidade e acerto do indicador básico ‘Percentual de domicílios 

informais’; 

4. Foi apontada a necessidade, principalmente em vista da aprovação da MP 759, de 

ampliar o universo estudado para ocupações com características urbanas em área rural; 
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5. Soma-se aos altos preços do valor relativo dos terrenos informais a falta de 

infraestrutura, tornando o terreno muito mais caro; 

6. Camila comentou da importância de fragmentar o custo por ARINE e AIRS; 

7. Necessário estabelecer alguns conceitos bases: 

a) O que é informal? 

I. Para SEGETH: Composto por 4 eixos: (1) Domínio, da área e de titulação do 

benificiário, (2) urbanística, relacionada a aprovação da área pelo governo, (3) 

ambiental, relacionada ao licenciamento ambiental, e (4) socioeconômica 

II. IBGE: Dois eixos: (1) dominialidade e (2) urbanização fora do padrão vigente e 

precariedade dos serviços públicos.  

III. ONU 

8. A informalidade edilícia ficaria de fora dos indicadores neste momento. 

9. Indicadores econômicos e financeiros não enxergam casualidade. Denise apontou que 

apenas a relação com o mercado imobiliário não explica a informalidade.  

10. Inclusão de critérios morfológicos 
 

1.3. Outros Indicadores Apontados 

1. Número de famílias beneficiadas com condições de regularização – Acordo de 

Resultados SEGETH 

a. Famílias que entraram no processo de regularização (ARIS e ARINE) 

2. Número de Títulos Entregues 

a. Era um bom indicador por que afere todo o processo da regularização, aferindo 

a efetividade quantitativa, mas não qualitativa. Tem o problema do processo 

ser muito longo, tornando o número pífio. 

3. Número Certidão de Regularização Fundiárias Entregues 

a. Indicador Intermediário entre o ‘Número de Títulos Entregues’ e ‘Número de 

famílias beneficiadas com condições de regularização’. Esse é um título 

entregue após a aprovação do projeto urbanístico. 

 

1.4. Sugestão do Alexandre para os Indicadores finais  

1. Estoque / tamanho da informalidade 

a.  Medir o tamanho do estoque, segundo os critérios estabelecidos, do que seria 

informalidade. Esse indicador poderia servir de denominador comum. 

2. Razão entre o número de unidades regularizadas e o fluxo / aumento da informalidade 

b. Essa relação pode mostra que a regularização não está conseguindo nem 

estabilizar o aumento da informalidade, corroborando com a tese de que as 

políticas curativas não diminuem a informalidade 

 

1.5. Desdobramentos 

1.Trazer para a próxima reunião os dados de cada órgão (SEGETH, AGEFIS e CODHAB): 

e) Glauco vai apresentar o mapeamento realizado pela DIREG das ocupações com 

características urbanas em área rural 

2. Fechar data da Oficina 

3. Fechar Relatório de Acompanhamento 

 

A próxima reunião ficou marcada para o dia 29/05, segunda-feira, no quarto andar da Segeth, 

para a continuação do tema Informalidade.  
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29 de maio – informalidade 2 

 

Relatório da REUNIÃO SEGETH-CODEPLAN – INDICADORES – 29/05 

Eixo Informalidade  

Participantes Segeth: Heloísa Azevedo, Sílvia Lázari, Rubens do Amaral, Denise Gouvêa, Glauco 

Ferreira, Camila Silva, Artur Rocci, Ana Paula Seraphim, Henrique Adriano. 

Participantes Codeplan: Alexandre Brandão e Sergio Jatobá. 

Participantes Agefis:  Vincent Gautier e Luciana Carvalho. 

Participantes Terracap: Thais Barros e Thais Lima. 

A reunião teve por objetivo apresentar os dados relativos a informalidade de cada órgão 

participante.  Foram apresentados os seguintes dados:  

1. Diagnóstico Preliminar dos Parcelamentos Urbanos Informais do DF SUPAR/2006 – 

Apresentado pela equipe da Diplan 

Resumo: Em 2006 a SUPAR construiu um banco de dados a partir de relatórios da própria 

SUPAR, além da Terracap, Semarh, CAESB, SISIF e GET. As informações coletadas foram 

georreferenciadas e foi procurado criar uma estrutura institucional para atualização e 

complementação do Banco, entretanto essa estrutura não se consolidou. Foram mapeados 

379 parcelamentos urbanos (formais e informais, implantados e não implantados) 

correspondendo a uma população de 545.651 pessoas, 24% da população do DF na época. 

 

2. Banco de dados das ARIS, ARINES e PUI do DF – Apresentado pela equipe da Direg 

Resumo: As áreas censitárias foram agrupadas em 220 regiões/bairros/localidades que 

podem se agrupar também nas 31 RA, para utilização dos dados do Censo. Onde também 
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foram delimitadas as ARIS, ARINE e PUI, nesses casos o setor censitário 

correspondente pode ser maior que a área ou não.  Esse estudo permitiu aferir que o 

crescimento populacional se dá principalmente nas franjas e nas áreas de regularização.  

 

3. Evolução dos parcelamentos – Terracap 

Resumo: Estudo da evolução do adensamento de alguns parcelamentos ARIS e ARINE em 

terras da Terracap, no período de 2006, 2008 e 2015 a pedido do Ministério Público. 

Aplicativo específico de monitoramento do território. 

 

4. Mapas de ocupações da macrozona rural e mapas de análise para priorização de áreas 

para regularização - Agefis 

Resumo: Foram apresentado alguns estudos a partir de fotos aéreas: 

 mapa, ainda em revisão, de ocupações presentes na macrozona rural; 

 mapa de manchas vermelhas da Agefis; e  

 4 mapas divididos pelos critérios ambiental, fundiário, de vulnerabilidade social e 

urbanístico, diferentes aspectos para análise.  

Esse trabalho, que está sendo desenvolvido junto ao Comitê de Governança para a 

construção de uma matriz de priorização de áreas para regularização. Já foram detectados 

pontos na matriz precisam de revisão, mas é um mecanismo que poderá ser adaptado e 

utilizado como base para os indicadores.  

 

5. Dados da irregularidade de acordo com a PDAD - Codeplan 

Resumo: De acordo com pesquisa amostral e declaratória da Codeplan (PDAD 2015) 22,15% 

dos domicílios são irregulares. Foi ainda apresentado o ranking das Regiões Administrativas 

com maior informalidade e aquelas onde a informalidade mais cresceu. Como os dados são 

declaratórios podem haver distorções, especialmente locais. Especula-se que nas áreas já 

em processo de regularização possa ocorrer uma inflação dos dados, enquanto que em 

áreas ainda não em processo de regularização possa ocorrer uma deflação.  

  

5.1. Pontos Levantados e desdobramentos 
 

 Importância de estabelecer conceitos mais claros do que é irregularidade, quanto 

critérios para delimitar ocupações com características urbanas; 

 Possibilidade criação de equipe para atualizar o banco de dados apresentado pela Direg; 

 A construção do banco de dados pode servir de revisão ao PDOT, mas talvez não seja 

possível no âmbito do ACT; 

 Apenas indicadores econômicos e financeiros não enxergam casualidades como épocas 

de desenvolvimento e crise, ou períodos pré e pós eleitorais, que possuem relação com 

crescimento da informalidade.  

 Vincent ficou de verificar a possibilidade de compartilhar o mapeamento das ocupações 

nas macrozona rurais desenvolvido pela Agefis. 
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05 de junho – preparatória para oficina 1 

 

13 de junho - preparatória para oficina 2 

 

19 de junho - preparatória para oficina 3 
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26 de junho - preparatória para oficina 4 

 

Relatório da REUNIÃO SEGETH-CODEPLAN – INDICADORES – 26/06 
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Participantes Segeth: Sílvia De Lázari, Ana Paula Seraphim, Henrique Adriano. 

Participantes Codeplan: Alexandre Brandão. 

Pauta:     1. Convidados e data  

2. Revisão dos indicadores dos eixos Habitação (E1), Planejamento Territorial / Uso da 

terra urbana (E3) e Ambiental /áreas Verdes (E4) 

1. Principais pontos levantados 

1.1. Eixo Habitação (E1) 

1. Para a o cálculo do déficit habitacional, nesse primeiro momento será utilizado 

os dados do Censo com fator de expansão temporal. Mas para o caso de ser 

possível obter os dados com a PDAD, é mais importante a periodicidade ou a 

possibilidade de menor agregação espacial (áreas de ponderação)? 

2. O Indicador E1.I1 – Déficit habitacional urbano e E1.I2 e demanda habitacional 

demográfica urbana são de estoque, enquanto os indicadores E1.I4 – 

Percentual do fluxo do déficit habitacional urbano reduzido e E1.I5 – Percentual 

do fluxo da demanda habitacional demográfica reduzida, são de redução do 

fluxo, tendo como um dos componentes o estoque. Foi sugerido que poderia 

manter apenas os dois últimos.   

1.2. Eixo Planejamento Territorial / Uso da terra urbana (E3) 

1. Foi sugerido a mudança de nome do Eixo para Uso da Terra Urbana, mas a 

sugestão deve ser melhor estudada e consultar a Heloisa e o Sergio. 

2. Levantou-se a questão de se considerar ou não as áreas informais no 

componente área com ocupação urbana (C2). 

3. Sobre o Indicador E3.I2 – Diversidade de usos levantou-se o debate sobre o 

princípio motivador desse ser o aprimoramento da urbanidade ou da 

dinamização econômica. Nesse sentido Alexandre ressaltou a importância de 

comparar postos de trabalho com a quantidade de população ou residências.  

4. Para o cálculo do Indicador E3.I3. Razão entre consumo de terra e o 

crescimento populacional, estudar a possibilidade de incluir outras áreas 

associadas ao crescimento, como as áreas informais além das ARIS e ARINES e 

grandes áreas desocupadas, como parques e aeroportos.  

5. O indicador E3. I4 – Área de praças e parques urbanos por habitante é mais 

relevante para nós do que o E3.I5 – Percentual do Território atendido por 

praças e parques. Uma forma de melhor o E3.I5 seria substituir o denominador 

área com ocupação urbana (C2) pelo número da população residente no raio 

de atendimento das praças e parques.  

1.3. Eixo Ambiental (E4) 

1. O indicador E4.I3. – taxa de impermeabilidade do solo, possui uma maior 

incidência sobre os parâmetros urbanísticos, visto que ele daria informações na 

escala micro de cada ocupação urbana. Enquanto o indicador E4.I4 – Área de 

ocupação urbana em áreas sensíveis a recarga de aquíferos oferece 

informações na escala macro.  

 
2. Desdobramentos: 

a. Deixar mais claro os princípios/objetivos motivadores de cada indicador 

b. Fazer reflexão sobre a conexão geral de todos os indicadores. Qual cidade eles 

demonstrarão? Quais as possíveis correlações? 
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c. Trazer dados já calculados do déficit habitacional e da demanda habitacional 

demográfica urbana.  

d. Verificar se a CODHAB possuí os dados sobre a oferta privada de interesse social 

e. Fazer estudo de aplicação do indicador E3.I2 – Diversidade de Usos / Percentual de 

usos não exclusivamente residenciais, estudando a possibilidade de separar os usos 

do IPTU nos eixos: Residencial, Comercial, Institucional, Industrial, Serviço e Misto. 

f. Fazer estudo de aplicação do Indicador E3.I3. Razão entre consumo de terra e o 

crescimento populacional, vendo a possibilidade de acrescentar à área com 

ocupação urbana (C2), as áreas informais além das ARIS e ARINES e grandes áreas 

desocupadas, como parques e aeroportos.  

g. Fazer estudo de aplicação do indicador E3.I4 – Área de praças e parques urbanos por 

habitante e E3.I5 – Percentual do Território atendido por praças e parque, procurando 

ver se é possível mudar o denominador do E3.I5 para o número da população 

residente no raio de atendimento das praças e parques. 

h. Fazer estudo de aplicação dos dois indicadores de áreas verdes E4.I1 – Cobertura 

vegetal e E4.I2 – Cobertura vegetal urbana.  

 
A próxima reunião ficou marcada para o dia 03/07, segunda-feira, no período da tarde no 

quarto andar da Segeth, para revisarmos os eixos mobilidade e informalidade. 

03 de julho - preparatória para oficina 5 
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10 de julho - preparatória para oficina 6 

 

 

17 de julho - preparatória para oficina 7 
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7 de agosto 

 

24 de agosto 

 

15 de setembro (sem lista de presença) 
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Apresentação dos Indicadores da CODEPLAN e da SUPLAN 

Apresentação do indicador da Kássia e o orientador dela, o Roig que irá fazer a apresentação a 

tese/artigo dela que iremos utilizar para um dos nossos indicadores. 

 

25 de setembro 

 

06 e 09 de novembro   

Reunião para fechar a reunião de apresentação geral dos indicadores para as chefias da 

CODEPLAN e da SEGETH reunião que será realizada na sala do Thiago dia 9 às 10h. 

 

 

 


