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PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC 

 

PPI /Intervenções em Favelas - UAS Provisão Habitacional 

 

 

REPROGRAMAÇÃO DO  
PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - QNR 

 

Figura 01: Vista aérea da QNR 02  a 05 

Fonte: Apresentação PAC centro oeste. www.brasil.gov.br/pac/ 

 

 

 
 

A Mobilização Social é um processo 
educativo que promove a participação 
(empoderamento) de muitas e diferentes 
pessoas (irradiação) em torno de um 
propósito comum (convergência). (Brian) 
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PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS 

1.         APRESENTAÇÃO 

Este documento contém a proposta de reprogramação do Projeto de Trabalho 
Social - PTS, vinculado ao contrato acima identificado e com previsão de implementação 
na QNR 02 a QNR 05, em Brasília/DF. 

A proposição de reprogramação decorre das seguintes razões: 

 Defasagem existente entre a data de aprovação do projeto inicial (2008) e a 
data atual; 

 Necessidade de adequação das atividades constantes do projeto inicial, com 
vistas a ajustá-las às novas demandas;  

 Necessidade de atualização dos custos do PTS aprovados em 2008, em face 
do tempo transcorrido e não previsão de despesas indiretas (BDI) no projeto aprovado, 
com a conseqüente adequação das atividades. 

Uma vez que as características populacionais e da área de intervenção, descritas 
no PTS aprovado em 2008, podem estar desatualizadas, neste documento essas 
informações estão apresentadas de forma resumida e serão atualizadas quando da 
execução do Projeto. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO 

 

Programa: PPI /Intervenções em Favelas - UAS Provisão 
Habitacional 

Ação/Modalidade: Apoio à urbanização de 
Assentamentos Precários/Produção ou Aquisição de 
unidades habitacionais 

Empreendimento:  Localização: QNR 02 a 05 - Ceilândia UF: DF 

Fonte de recursos: PAC ( Programa de Aceleração do 
Crescimento)/ OGU (Orçamento Geral da União) 

Regime de produção: Empreitada 

Objeto de intervenção física:  
a) Rede de esgotamento sanitário com Estação Elevatória de Esgotos (QNR 02 a 05); 
b) Rede de abastecimento de água (QNR 05); 
c) Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública (QNR 5); 
d) Construção de 517 unidades habitacionais. 

Executor da intervenção: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos/Secretaria de Estado de 
Gestão do Território e Habitação/Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) 

Executor do PTS: Codhab – Cia do Desenvolvimento da Habitação do Distrito Federal  

End.: SCS  Quadra 06, Bloco A - Lotes 12/13 - Térreo. Brasília/DF  

Responsável Técnico-Social:  Formação:  

Tel.: 61.3214.1819 e-mail:  

Valor do Trabalho Social: 
R$: 659.304,45 

Repasse:  
R$: 550.707,00 

Contrapartida Física:  
R$: 0,00 

Contrapartida Financeira:  
R$: 108.597,45 

Outros:  
R$: 0,00 
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Prazo do Trabalho Técnico Social: 18 meses Prazo de Obras: 09 meses 

Nº Famílias: 
2.040 

Nº de pessoas: 
6120 (média de 3 

pessoas por família) 

% de mulheres Chefe 
de Família: 67% 

Nº. de famílias em situação de 
risco: 517  

Renda média familiar 
(em SM): Até 3 SM 

 

3.       CARACTERÍSTICAS DA INTERVENÇÃO  

 
O contrato firmado com a CAIXA previa a execução das seguintes intervenções: 
 
 Rede de esgotamento sanitário com Estação Elevatória de Esgotos (QNR 02 a 05); 
 Rede de abastecimento de água (QNR 05); 
 Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública (QNR 5); 
 Construção de 517 unidades habitacionais; 
 Equipamento comunitário 
 Regularização fundiária 
 Projeto de Trabalho Social. 
 

4.      CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO E DO ENTORNO  

(CEILÂNDIA RA IX E QNR 02 A 05) 
 

 

 
 

Ceilândia é a IX Região Administrativa do Distrito Federal - RA IX e se localiza em torno 
de 25 quilômetros do Plano Piloto, com acesso através da Via Estrutural e da EPTG (Estrada 
Parque Taguatinga). Ocupa uma área de 232 quilômetros quadrados e está localizada em uma 
das áreas hidrográficas mais privilegiadas do Distrito Federal. Os seguintes cursos d’água fixam 
os seus limites: 

- Norte: Ribeirão das Pedras e Lago do Descoberto; (Brazlândia). 
- Sul: Córrego Taguatinga; (Samambaia). 
- Leste: Barra do Córrego Currais até o Córrego Taguatinga; (Taguatinga) 
- Oeste: Rio Descoberto – (Estado de Goiás). 
    
 Distância de Ceilândia às demais Regiões Administrativas (1999) 
 

Regiões 
administrativas 

Distância
s em km 

Regiões 
administrativas 

Distâncias 
em km 

I - Brasília 26 X - Cruzeiro 20 

II - Gama 26 XI - Samambaia 06 

III - Taguatinga 05 XII - Santa Maria 26 

IV - Brazlândia 21 XIII - São Sebastião 46 

V - Sobradinho 41 XIV - Rec das Emas 12 

VI - Planaltina 57 XV - Lago Sul 29 

VII - Paranoá 46 XVI - Riacho Fundo 12 

VIII - Núcleo Bandeirante 17 XVII - Lago Norte 30 

IX -Guará 13 XVII - Candangolândia 19 
            FONTE: CODEPLAN / Mapa da Região Integrada de Desenvolvimento – 1999 

 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS, AMBIENTAIS E DOMINIAIS 
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A cidade de Ceilândia situa-se na Bacia do Rio Descoberto e sua principal sub-bacia, a 
do Rio Melchior, é formado pelos córregos Taguatinga e Guariroba.  

O clima de Ceilândia é tropical semi-úmido, com duas estações definidas: o verão e o 
inverno. A temperatura média é de 21° C e a precipitação pluviométrica é de 1.750 mm 

 
O Relevo é caracterizado por chapadões sedimentares arenosos, surgindo ribeirinhas 

nas chapadas. O solo é constituído por sedimentares antigos e com alto índice de acidez. 
 
 A vegetação predominante é o cerrado, formado por duas camadas: gramíneas e 

arbustos.  
  
Possui as seguintes unidades de conservação: 
 
Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Descoberto, com 3.905 ha, Área de Relevante 

Interesse Ecológico (ARIE) do Parque Juscelino Kubstchek, com 2.311 ha, Parque da Lagoinha, 
com 61 ha, Parque das Corujas, com 3 ha e Parque Vivencial do Descoberto, com 350 ha. 

 
A área rural apresenta córregos poluídos e habitações que avançam sobre a faixa de 

proteção do Rio Descoberto, como por exemplo o Condomínio Privê, afetando a qualidade da 
água que abastece a cidade e a maior parte do Distrito Federal  

 
Foi constatado também, que após a implantação dos setores “P” Norte, “Q” e “R”, houve  

aumento da erosão do solo e  extinção dos buritis nativos na área. 
 
 

Com a criação de Brasília, houve um grande fluxo migratório para a Nova Capital. Devido 
à sua característica básica de “cidade administrativa”, não pôde ela, após sua consolidação, dar 
condições econômicas e sociais aos que a fizeram nascer, tendo em vista que a oferta de 
emprego não crescia na mesma proporção, numérica e qualitativa, face à demanda. 

 
Paralelamente, desenvolviam-se, dentro do Plano Piloto, pequenos e inúmeros focos de 

“invasões”, na maioria das vezes em torno de canteiros de obra, ali permanecendo após a sua 
conclusão.  

 
Foi assim que teve início a chamada pequena invasão do IAPI, que, posteriormente, 

somada aos agrupamentos favelados denominados Vila Tenório, Vila Esperança, Vila Bernardo 
Sayão, Vila Colombo, Morros do Querosene e do Urubu, Curral das Éguas e Placa das Mercedes, 
foram os favelamentos mais gritantes.  

 
Reconhecendo a gravidade do problema e suas conseqüências, o Governador Hélio 

Prates da Silveira (gaúcho de Passo Fundo) solicitou a erradicação das favelas à Secretaria de 
Serviços Sociais, comandada pelo potiguar Otomar Lopes Cardoso. No mesmo ano, foi criado um 
grupo de trabalho que mais tarde se transformou em Comissão de Erradicação de Favelas. 

 
A solução adotada foi a de transferir todas as invasões para outra área, que já somava 

mais de 15 mil barracos e mais de 80 mil habitantes. A área escolhida, que antes pertencia ao 
Município de Luziânia e situada na propriedade da Fazenda Guariroba.,para a implantação da 
nova cidade. 

  

HISTÓRIA DA CEILÂNDIA – FORMA E TEMPO DE OCUPAÇÃO 
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Em 1971, já estavam demarcados 17.619 lotes, de 10x25 metros, numa área de 20 
quilômetros quadrados – depois ampliada para 231,96 quilômetros quadrados, pelo Decreto n.º 
2.842, de 10 de agosto de 1988. 

Em 27 de março de 1971, o governador Hélio Prates lançava a pedra fundamental da 
nova cidade, no local onde está a Caixa D’água.Tinha início também o processo de assentamento 
das vinte primeiras famílias da invasão do IAPI. O  Secretário Otomar Lopes Cardoso deu à nova 
localidade o nome de Ceilândia, inspirado na sigla CEI e na palavra de origem norte-americana 
“landia”, que significa cidade. 

  
Em nove meses, a transferência das famílias estava concluída, com as ruas abertas em 

torno do projeto urbanístico de autoria do arquiteto Ney Gabriel de Souza – dois eixos cruzados 
em ângulo de 90 graus, formando a figura de um barril. Nos primeiros tempos foi um drama. A 
população não era atendida por abastecimento de água, iluminação pública, transporte coletivo, e 
lutava contra a poeira, a lama e as enxurradas. 

 
Com o crescimento da população e a imensa gama de problemas que surgiram 

naturalmente quando da criação de uma cidade, tornou-se necessária a criação de uma 
administração própria.  

 
Na década de 80, aconteceram os primeiros movimentos pela emancipação 

administrativa, intensificados a partir de 1985. No dia 03 de junho de 1986, o então Governador 
José Aparecido de Oliveira, assinava a mensagem no 10/86, submetendo ao Exmo. Sr. Presidente 
da República, o anteprojeto de Lei, propondo a criação de novas regiões administrativas, entre 
elas a de Ceilândia - RA IX.O aniversário de Ceilândia é comemorado no dia 27 de março, por 
força do Decreto n.º 10.348 de 28 de abril de 1987.  

 
A Ceilândia, originalmente se constituiu de apenas 02 (dois) setores, denominados QNM 

e QNN, posteriormente, foram sendo criados os outros setores (QNO, QNP e Expansão do Setor 
“O”). Só mais recentemente foram criados novos setores, denominados QNQ, QNR, Indústria, 
Materiais de Construção e Área de Desenvolvimento Econômico Centro-Norte.  

 
Fazendo limite com Taguatinga, encontra-se no eixo da metrópole em formação, 

juntamente com Samambaia e Taguatinga.    
 
Os Setores “Q” (1989) e “R” (1992) são assentamentos recentes. O processo de 

implantação destes assentamentos foi realizado concomitantemente com o processo de ocupação 
de área.  

 
A auto-construção é a forma dominante de produção da moradia e a implantação da 

infra-estrutura básica ocorre posteriormente à ocupação da área, a partir do parcelamento do solo, 
da delimitação dos lotes e instalação de pontos provisórios de infra-estrutura básica. 

 
O Setor “Q” ocupa cerca de 63 hectares, com 2.381 lotes, ou seja, 37,79 lotes por 

hectare. Os equipamentos de educação e saúde estão distribuídos  ao longo das vias de 
distribuição que contornam o setor e no interior da malha urbana, sem, contudo configurar uma 
área central.  

 
Uma das áreas de expansão foi ocupada pelos assentamentos dos setores “Q” e “R”, 

enquanto o Setor de Materiais de Construção está autorizado a ocupar parte da segunda faixa de 
expansão do Setor de Indústria. 
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Ceilândia hoje é composta pelas áreas urbanas: quadras QNM, QNN, QNO, QNP, QNQ e 

QNR. A QNR (Quadra Norte R) é um bairro de Ceilândia no Distrito Federal e compreende QNRs 
01 a 05, além das quadras do setor CNR (Comércio Norte R). 

 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DA SITUAÇÃO DE MORADIA 

 
À época da elaboração do PTS inicial (2008) a cidade de Ceilândia possuía  88.735 

domicílio e , isso significa que em média moram 3,7 pessoas por domicílio. 
 
Essas pessoas moravam em 2,8% dos casos a menos de 1 ano na cidade; 6,1% 

moravam de 1 a 2 anos; 8,8% de 3 a 5 anos; 11,4% de 6 a 9 anos; 23,3% residiam  de 10 a 19 
anos; 26,2% de 20 a 29 anos e 21,4% acima de 30 anos. 

 
Segundo a espécie dos domicílios podia-se  tecer as seguintes considerações: 95,6% 

são particulares permanentes, 3,7% são particulares improvisados e 0,7% são permanentes em 
construção (SEPLAN, CODEPLAN, 2004). Os tipos de domicílio, 1,4% são apartamentos, 92,6% 
são casas, 1,6% kitnetes, 3,5 barracos e 0,7% Prédios comerciais. (SEPLAN, CODEPLAN, 2004). 
                

 
POPULAÇÃO GERAL DE CEILÂNDIA 

 
Segundo a Pesquisa Distrital Por Amostra De Domicílios - Ceilândia - PDAD 2013 , a 

população estimada da  Ceilândia é de 449.592 habitantessendo 49,22% do sexo masculino e 
51,78% do sexo feminino (www.codeplan.df.gov.br/PDAD 2013). 

 
A tabela a seguir apresenta a distribuição da populção da Ceilândia, segundo os grupos 

de idade - Ceilândia - Distrito Federal – 2013: 
 

Grupos de Idade  Nº  %  

0 a 4 anos 28.413 6,32 

5 a 6 anos 12.280 2,73 

7 a 9 anos 21.006 4,67 

10 a 14 anos 39.801 8,85 

15 a 18 anos 33.967 7,56 

19 a 24 anos 38.848 8,64 

25 a 39 anos 109.240 24,31 

40 a 59 anos 101.034 22,47 

60 a 64 anos 20.516 4,56 

65 anos ou mais 44.487 9,89 

Total 449.592 100,00 
Fonte: www.codeplan.df.gov.br/PDAD 2013. 

 
Por outro lado a tabela seguinte descreve a população, segundo o estado civil/união 

conjugal:  
 

http://www.codeplan.df.gov.br/PDAD%202013
http://www.codeplan.df.gov.br/PDAD%202013
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Estado Civil/União Conjugal Nº % % Estado Civil 

Total 449.592 100,00 

Menor de 14 Anos   94.319 20,98 

Subtotal 355.273 79,02 100,00 

Solteiro 143.774 31,98 40,46 

Casado civil   35.563 7,91 10,01 

Casado religioso     3.262 0,73 0,92 

Casado civil e religioso    77.870 17,32 21,92 

Convivente 58.223 12,95 16,39 

Divorciado 7.023 1,56 1,98 

Separado 10.632 2,36 2,99 

Viúvo 18.926 4,21 5,33 
Fonte: www.codeplan.df.gov.br/PDAD 2013. 

 
A pesquisa realizada pela CODEPLAN revelou a naturalidade dos membros das famílias 

em Ceilândia. É uma comunidade formada por pessoas de todo o Brasil, conforme mostra o 
quadro abaixo: 

 

Unidade da Federação  Nº  %  % de 
Imigrantes  

Total  449.592  100,00  

Distrito Federal  232.594  51,73  

Outras UF  216.998  48,27  100,00  

Acre  75  0,02  0,03  

Alagoas  632  0,14  0,29  

Amapá  -  -  -  

Amazonas  70  0,02  0,03  

Bahia  28.311  6,30  13,05  

Ceará  21.449  4,77  9,88  

Espírito Santo  1.012  0,23  0,47  

Goiás  28.229  6,28  13,01  

Maranhão  25.405  5,65  11,71  

Mato Grosso  393  0,09  0,18  

Mato Grosso do Sul  398  0,09  0,18  

Minas Gerais  30.697  6,83  14,15  

Pará  1.925  0,43  0,89  

Paraíba  22.452  4,99  10,35  

Paraná  734  0,16  0,34  

Pernambuco  7.976  1,77  3,68  

Piauí  30.482  6,76  14,05  

Rio de Janeiro  2.096  0,47  0,97  

Rio Grande do Norte  7.363  1,64  3,39  

Rio Grande do Sul  570  0,13  0,26  

Rondônia  286  0,06  0,13  

Roraima  70  0,02  0,03  

Santa Catarina  70  0,02  0,03  

São Paulo  2.854  0,63  1,32  

http://www.codeplan.df.gov.br/PDAD%202013
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Sergipe  75  0,02  0,03  

Tocantins  3.234  0,72  1,49  

Exterior  140  0,03  0,06  

Não sabe  -  -  -  
Fonte: www.codeplan.df.gov.br/PDAD 2013. 

 

A maioria dos habitantes de Ceilândia são em sua maioria, migrantes que vieram 
de Goiás, Minas Gerais, da região Norte e, principalmente, do Nordeste, fazendo da 
cidade um ponto de convergência e de difusão da cultura nordestina.  

Um exemplo é Casa do Cantador, projetada por Oscar Niemeyer para sediar a 
Federação Nacional das Associações de Cantores, repentistas e Poetas Cordelistas, que 
promovem encontros e festivais. A população da cidade marcou a história da organização 
comunitária no Distrito Federal, com a criação da combativa Associação dos Incansáveis 
Moradores da Ceilândia.            

  As quadras residenciais são compostas, além das habitações, de 
comércio local e templos. Os demais equipamentos urbanos são distribuídos em áreas 
especiais. Aos domingos, o centro é ocupado por duas feiras, a Feira Central, onde se 
encontram todos os tipos de produtos, e a Feira do Rolo, que utiliza o sistema de trocas 
para negociar desde eletrodoméstico até literatura de cordel. 

            A Administração Regional localiza-se na  QNM 13, Área Especial, 
Ceilândia Sul. CEP 72.225-130. Fone: 3371- 4842. 

  
 
Em 1993 foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a divisão de Ceilândia em 

três zonas eleitorais: a 8a, a 12a e 16ª.  
 
Em 12 de dezembro de 2007, o Tribunal Regional do Distrito Federal (TREDF) com 

objetivo de desafogar as demais zonas do Distrito Federal inaugurou a 20ª Zona Eleitoral, na 
Ceilândia Sul. A Cidade possui atualmente o maior contingente eleitoral do DF: 359.098 eleitores, 
superando Taguatinga e o Plano Piloto.  

 
 
 
O Plano Diretor Local da Região Administrativa de Ceilândia foi aprovado pela Lei 

Complementa n° 314, de 1° de setembro de 2000, tendo como principal finalidade estabelecer as 
regras de uso e ocupação do solo.  

 
Com a aprovação desta Lei Complementar, o Plano Diretor Local só poderá ser alterado 

em um prazo de oito anos, ou seja, neste ano de 2008, conforme dispõe a Lei Orgânica do Distrito 
Federal. 

 
Ceilândia conta hoje com a seguinte infra-estrutura implantada, aproximadamente: 
  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

ASPECTOS POLÍTICOS 

ASPECTOS DE INFRA-ESTRUTURA 

http://www.codeplan.df.gov.br/PDAD%202013
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O abastecimento de água do Distrito Federal é efetuado atualmente por quatro sistemas. 
O sistema I é responsável pelo abastecimento de Ceilândia e de quase todo Distrito Federal. 

 
Segundo dados Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias do 

Distrito Federal – Anuário Estatístico do Distrito Federal 2006 verifica-se que maior parte da 
população é atendida pelo serviço de abastecimento de água e esgoto., conforme tabela abaixo: 

  
 
 
 
 
 
Unidades de Consumo Atendidas pelo Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto por 

Categoria - Ceilândia – 2005. 
 
 

Categoria 
Abastecimen

to de Água 
Esgoto Sanitário 

Residencial 101.482 98.897 

Comercial 3.307 3.130 

Industrial 312 151 

Público 161 160 

Total 105.262 102.338 
Fonte: Sec. de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias do Distrito Federal – Anuário Estatístico do DF  2006 

 
Quanto a forma de abastecimento, 99,8% é por rede geral e uma porcentagem mínima 

de 0,1% utilizam poço artesiano e outras maneiras. 
 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 

A cidade é dividida em duas bacias de esgotamento sanitário, que serve atualmente 
quase 100% da população. O sistema até 2001 não possuía nenhum tipo de tratamento de 
esgoto, sendo este lançado “in natura” em dois pontos do ribeirão Taguatinga, contaminando esse 
corpo hídrico e causando graves danos ambientais. Existia, também, casos de captação por meio 
de fossas, comprometendo o lençol freático. 

 
O primeiro está localizado após a convergência com o córrego Cortado e o segundo 

encontra-se próximo ao rio Melchior. Este rio, por sua vez, encontra-se com o rio Descoberto, a 
jusante da barragem, e apresenta elevado grau de poluição. 

 
Foram constatadas freqüentes obstruções na rede coletora, devido ao uso inadequado 

das instalações sanitárias por parte da população. São encontrados detritos de porte e natureza 
incompatíveis com as características de esgotos domésticos, causando inclusive freqüentes 
danos aos poços de visita e caixas de inspeção. 

 
Em 2005, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) concluiu 

a construção da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do Melchior. Com a entrada em 
operação definitiva dessa estação, a CAESB alcançou 100% dos esgotos coletados e passou a 
tratar os esgotos coletados das cidades de Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras e Samambaia.  
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TRATAMENTO DE LIXO URBANO 

 
Em Ceilândia, bem como em todo o Distrito Federal, os serviços de coleta, transporte, 

destinação e armazenamento do lixo, além de outros serviços de limpeza pública, ficam a cargo 
do Serviço de Ajardinamento e Limpeza Urbana do Distrito Federal (BELACAP). 

 
Em Ceilândia estão localizadas várias unidades de tratamento e disposição do lixo 

proveniente de coletas da maior parte do Distrito Federal, penalizando consideravelmente a área 
com problemas de poluição. 

 
A Usina Central de Tratamento de Lixo, situada em área especial de Ceilândia, tem uma 

capacidade nominal de 600 t/dia. Apresenta altos índices de excepcional produtividade, tanto de 
composto orgânico quanto de material reciclável inorgânico.  

A Usina de Incineração de Lixo Especial, inaugurada em 1985, situada junto à Usina 
Central de Ceilândia, dispõe de um sistema térmico de tratamento para resíduos com altas taxas 
de toxidade e principalmente o lixo hospitalar. Possui uma capacidade nominal de 30 t/dia. 

 
Em 2001, conforme dados da BELACAP, foram coletados em média 5.904,02 ton/mês de 

lixo domiciliar e comercial e 4.027,54 ton/mês de lixo removidos, contando com 02 estações de 
tratamento de lixo.  

 
Conforme dados da SEPLAN/CODEPLAN 99,9% dos moradores tem acesso ao serviço 

de limpeza urbana e apenas 0,1% tem outro destino. 
 

ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
  
O Distrito Federal é bem servido por energia elétrica, com atendimento chegando à cerca 

de 98% das residências. A grande maioria (85%), dos consumidores pertence à categoria 
Residencial. O Comércio participa com 12% e o Setor Industrial com apenas 0,3%, menor que o 
Poder Público (0,5%). Dada a estrutura do DF, constituída essencialmente por população urbana, 
o número de consumidores rurais representa 1%. 

 
Com sua área totalmente eletrificada, o mercado de Ceilândia, vem sendo atendido por 

duas subestações das Centrais Elétricas de Brasília (CEB), de um total de seis subestações 
principais (138 KV) existentes no DF. 

 
Em termos de freqüência e duração dos desligamentos, Ceilândia possui um dos maiores 

índices do DF. Embora ainda considerado como semi-crítico pela CEB, tais índices estão abaixo 
dos limites estabelecidos pela legislação brasileira. 

 
Segundo dados da Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias do 

Distrito Federal – Anuário Estatístico do Distrito Federal 2006, o abastecimento de energia elétrica 
por categoria em Ceilândia encontra-se distribuída da seguinte maneira: 92,14% são residenciais; 
0,22% industrial e 6,49% comercial.  

 
A cidade de Ceilândia possui iluminação pública em 98,9% de suas ruas. Em 2007 o 

Governador do DF autorizou a CEB a investir R$ 319,64 mil em iluminação pública, com a 
instalação de transformadores, cabos, postes e luminárias, nas quadras QNM 12 e 32, QNN 14 e 
Setor O (Fonte: Governo do Distrito Federal – 17/08/2007). 
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PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO 

 
 Com relação à pavimentação de Ceilândia, 97,9% das ruas são asfaltadas, 

96,4% possuem meio fio e 98,9% possuem rede de água pluvial. 
 
 
 
 
Os níveis de escolaridade em Ceilândia encontram-se conforme distribuição da tabela  

seguinte, conforme dados da CODEPLAN: 
 

Nível de Escolaridade  Nº % 

Analfabeto (15 anos ou mais)  15.327 3,41 

Sabe ler e escrever (15 anos ou mais)  9.144 2,03 

Alfabetização de adultos  640 0,14 

Maternal e creche  3.279 0,73 

Jardim I e II/Pré-Escolar  8.654 1,92 

EJA - Fundamental incompleto  1.216 0,27 

EJA - Fundamental completo  286 0,06 

EJA - Médio incompleto  2.394 0,53 

EJA - Médio completo  252 0,06 

Fundamental incompleto  170.047 37,84 

Fundamental completo  21.720 4,83 

Médio incompleto  49.816 11,08 

Médio completo  98.562 21,92 

Superior incompleto  24.249 5,39 

Superior completo  20.132 4,48 

Curso de especialização  723 0,16 

Mestrado  281 0,06 

Doutorado  - - 

Crianças de 6 a 14 anos não alfabetizadas  250 0,06 

Não sabe  140 0,03 

Menor de 6 anos fora da escola  22.480 5,00 

Total  449.592 10 
Fonte: www.codeplan.df.gov.br/PDAD 2013. 

 
As tabelas abaixo mostram como se encontra a Educação em Ceilândia quanto a 

distribuição do número de unidades escolares, salas de aula e biblioteca. 
 

Educação infra-estrutura física - Unidades Escolares Ceilândia (2005) 
 

Total 

Rede Pública Particular 
Conveniada 

Rede Particular 
Não Conveniada 

Rede 
Federal 

Urbana Rural Urbana Urbana Rural - 

142 83 6 5 48 - - 

Fonte: Sec. de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias do Distrito Federal – Anuário Estatístico do DF 2006 

ASPECTOS EDUCACIONAIS 
 
 

http://www.codeplan.df.gov.br/PDAD%202013
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Educação infra-estrutura física – Salas de aula - Ceilândia (2005) 
 

Rede Pública Particular 
Conveniada  

Rede Particular  
Não Conveniada 

Rede 
Federal 

Urbana Rural Urbana Urbana Rural - 

1.546 28 102 467 - - 

Fonte: Sec. de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias do Distrito Federal – Anuário Estatístico do DF 2006 

 
.Bibliotecas Escolares da Rede Pública, Acervo e Usuários – Ceilândia – 2004 
 

Especificação Bibliotecas Acervo Usuários 

Escolar 85 141.800 60.010 

Mantida pelo GDF 1 42.000 106.677 
Fonte: Sec. de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias do Distrito Federal – Anuário Estatístico do DF 2006 

 
 

Composição da Divisão Regional de Ensino de Ceilândia (1997) 
 

A Divisão Regional de Ensino é composta pela Direção e 10 Seções Administrativas, 
sendo responsável pedagógica e administrativamente por 91 estabelecimentos de ensinos da 
rede pública e particular conveniada, sendo que 85 pertencem à rede publica e 06 à rede 
conveniada, assim distribuídos: 

 

 02 Jardins de Infância e Escolas Classe, simultaneamente 

 52 Escolas Classe (Pré-escolar a 4a série do 1o grau) 

 17 Centros de Ensino (5a a 8a séries do 1o grau) 

 08 Centros Educacionais (2o grau) 

 02 CAICs (Creche e Ciclo Básico de Alfabetização) 

 01 Centro de Ensino Especial 

 01 Escola Normal 

 01 Centro Interescolar de Línguas - CILC 

 01 Centro de Educação para o Trabalho - CET 

 06 Entidades Conveniadas: 

 CESAN / CEMIN 

 Serviço Social da Indústria - SESI 

 CNEC 

 São Lucas 

 Casa do Candango 

 Creche Frederico Ozanã 
 

Da rede pública de ensino, 79 estavam na rede urbana, 01 na rede vinculada e 05 na 
rede rural, correspondendo a 16,07% das escolas públicas do Distrito Federal. 

 
Conforme levantamento da Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e 

Parcerias do Distrito Federal, até 2005 Ceilândia possuía a seguinte dependência administrativa 
na área educacional. 
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Em 2006, Ceilândia passou a contar com um novo campus da UNB, que atende 

moradores de seis Regiões Administrativas do DF e oito municípios goianos.  

 

 
Em 1999, o sistema de saúde pública, contava com um efetivo de 1.268 funcionários 

distribuídos da seguinte maneira: 01 Hospital Regional, 12 Centros de Saúde, 01 Laboratório 
Regional, 01 Inspetoria de Saúde e 01 Posto de Saúde Rural. Foram implantadas 05 equipes do 
Programa “Saúde da Família”, com previsão de 24 equipes. Cada equipe atendia 1.000 famílias. 

 
Em 2006, a população de Ceilândia passou a contar com mais um serviço na área de 

saúde: um Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do DF,  inaugurado durante a 
solenidade de aniversário de 22 anos do Hospital Regional de Ceilândia (HRC).  

 
Nos 22 anos de funcionamento, o Hospital de Ceilândia se transformou e passou a contar 

com uma das melhores maternidades do DF, Unidade de Terapia Intensiva e outros serviços 
importantes, que aliados à dedicação dos servidores reflete-se na qualidade do atendimento. 
(Fonte: Governo do Distrito Federal – 11/01/2006) 

Hospital Regional 
 

É constituído de 209 leitos, 06 centros cirúrgicos, 04 centros obstétricos, 01 ecógrafo, 04 
eletrocardiógrafos, 24 consultórios e banco de sangue. Também atende pronto-socorro e 
internação e exames de urgência dos centros de saúde. 

 
Centros de Saúde 

. Segundo informações de Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e 
Parcerias do Distrito Federal – Anuário Estatístico do Distrito Federal 2006, atualmente em 
Ceilândia existem 12 Centros de Saúde, uma (1) unidade mista e uma (1) Central Radiológica. 

 
Laboratório Regional 

Atende ao ambulatório do HRC, centros de saúde de Ceilândia, 02 centros de saúde de 
Samambaia e ambulatório do Hospital Regional de Brazlândia. Possui 25 salas, sendo 08 salas 
técnicas, 06 salas administrativas e 11 salas de apoio e manutenção (Fonte: Divisão Regional de 
Saúde de Ceilândia - Julho/1999) 

 
Hospitais particulares 

 
 São em um total de 20 distribuídos da seguinte maneira: 17 clínicas 

especializadas, 1 centro de saúde e 2 policlínicas1.  
 
 

Ceilândia é a cidade satélite que apresenta o maior número de entidades comunitárias, 
com índices de organização relativamente altos em torno das reivindicações específicas, voltadas 
à melhoria das condições de vida na cidade. 

É a cidade com maior número de entidades comunitárias, num total de 154 e com 
elevado índice de organização de movimento popular em termo de reivindicações; 

                                                           
1
 (Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias do Distrito Federal – Anuário - Estatístico do DF 2006) 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

ASPECTOS DE SAÚDE 
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A cidade conta com os seguintes Centros Sociais: 
 
      01 CRAS- Centro de Referência em Assistência Social 
      03 Centros de Orientação Sócio-Educativo – COSE; 
      02 Centros de Atendimento Integral à Criança – CAIC; 
      01 Centro de Apoio Social – CAS; 
      06 Creches – Ong’s. 
 
 

Originalmente, Ceilândia caracterizava-se exclusivamente como cidade dormitório de 
parcela significativa de mão-de-obra de baixa renda empregada no Distrito Federal. Esta 
configuração está se alterando gradativamente. 

 
É a região administrativa (RA) com o maior número de comerciários do DF (100 mil), 

possui uma população economicamente ativa de 160 mil pessoas e pode-se verificar também uma 
grande quantidade de feiras na região, como a Feira Central - a principal, exemplo de um 
empreendimento informal, pelo qual a cidade também pode se fortalecer. 

 
A implementação dos equipamentos de infra-estrutura urbana e a atração e fixação de 

empresários, sobretudo do comércio atacadista e de materiais de construção, e pequenas 
industrias, possibilitou o desenvolvimento de outras atividades econômicas que ampliaram as 
funções sociais urbanas originais do núcleo. 

 
O Setor Industrial de Ceilândia é representado por indústrias de pequeno porte. As 

limitações impostas pela ausência de espaços para expansão de pequenos e micro indústrias têm 
estimulado o crescimento do setor informal, que atua com grandes limitações, devido a própria 
natureza da atividade. 

 
Na área rural, Ceilândia tem como característica peculiar a existência de um grande 

número de ocupações não regularizadas. Isto implica em maiores dificuldades para o 
empreendedor agropecuário, inviabilizando a obtenção de financiamentos. 

 
Com a implantação do Plano Diretor Local - PDL, a cidade terá novas áreas para 

desenvolvimento econômico - ADE, como a ADE Centro-Norte, ADE do Descoberto e ainda o 
Centro Regional, e também, revitalizará todas as entrequadras, além de regularizar muitas 
atividades do setor econômico que encontravam-se ilegais pela cidade devido a falta de uma 
política de uso e ocupação do solo adequada à realidade da cidade. 

 
Tudo indica que a base de Ceilândia apresenta muitas peculiaridades em relação ao 

Distrito Federal, pois este possui uma estrutura econômica muito mais identificada com o setor 
terciário, sobretudo aquele baseado no setor público, com pouca representatividade da agricultura 
e da indústria, o que não ocorre em Ceilândia. 

 
Ainda, destaca-se, no setor econômico, a forma de abastecimento em feiras livres. 

Ceilândia possui, hoje, seis grandes feiras: a permanente, localizada no centro da cidade, a feira 
do atacado, voltada para o gênero atacadista e outras quatro provisórias localizadas 
respectivamente nos setores “P” Sul, Nova Guariroba, Nova Ceilândia e Setor “O”. Nestas feiras 
são oferecidos desde os gêneros de primeira necessidade, até produtos industrializados. 

 

ASPECTOS ECONÔMICOS 
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E para atender a economia local, a cidade dispõe de dez agências bancárias financeiras, 
sendo cinco públicas e três privadas. 

 
A cidade conta com 02 cartórios de notas, protestos e registro civil e 01 cartório de 

imóveis. 
 
Ceilândia apresenta uma população com baixo nível de escolaridade, tendo em sua 

maioria apenas o 1o grau incompleto. 
 
O trabalhador de Ceilândia possui como renda básica o seu atual trabalho como a 

principal fonte de renda, destacando os seguintes indicadores da ocupação principal destes 
trabalhadores: 

 

 Administração Federal: 7,90% 

 Administração Estadual (GDF): 16,39% 

 Comércio: 20,25% 

 Transporte, Saúde e Serviços Bancários: 9,74% 

 Indústria de Transformação e Construção Civil: 8,99% 

 Serviços Domésticos: 6,06% 

 Profissionais Liberais / Autônomos: 14,75% 

 Agropecuário: 0,27% 

 Outros Serviços: 15,65%. 
De modo geral, a cidade de Ceilândia possui: 
 
 Pequenas indústrias – 1.200 unidades 
 Quiosques – 800 unidades 
 Ambulantes – 2600 unidades 
 Maior número de atacadista de alimentos 
 Materiais de construção ( Cidade com maior número de empresas do ramo) 
 Estabelecimentos médios e pequenos – 6000 unidades 
 Grandes feiras permanentes – 07 
 Feirantes - 3.199 
 Agência bancárias - 12 
 Administração Federal – 7,9% 
 Administração Estadual – GDF – 16,74% 
 Comércio – 20,25% 
 Transporte, Saúde e Serviços Bancários – 9,74% 
 Indústria de Transformação e Construção Civil – 8,99% 
 Serviços Domésticos – 6,06% 
 Profissionais Liberais/Autônomo 14,75% 
 Agropecuária – 0,27% 
 Outros Serviços – 15,65%.  
 
 
 ASPECTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 
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Ceilândia possui quatro delegacias e três postos da Polícia Civil equipado com 36 
viaturas, 14 rádios e 10 telefones2. 

 
A Cidade registra os maiores números de violência no Distrito Federal, por ter a maior 

população, mas se levarmos em conta a proporcionalidade entre número populacional e registros, 
a cidade deixa de ser a mais violenta do Distrito Federal. 

 
 
 

No que compete à religiosidade, é marcante a influência nordestina. A população de 
Ceilândia, talvez devido a influência de origem, é profundamente mística e religiosa. Como no 
resto do país, a maioria da população se diz católica, entretanto, existe um número muito maior de 
templos dedicados aos cultos evangélicos, espíritas e afro-brasileiros. 

 
 Existem 150 igrejas evangélicas. e 16 igrejas católicas, destacando-se as igrejas de 

Nossa Senhora da Glória, Sagrado Coração de Jesus e São José, Paróquia da Ressurreição em 
Ceilândia Norte, Evangelistas São Marcos e São Lucas, Paróquia Nossa Senhora da Paz. Possui 
também 18 centros espíritas. 

 

A cidade é muito carente quanto esse aspecto. A população reivindica a continuação das 
obras do Centro de Cultura, localizado à QNN 13, ampliação e reforma do Estádio de Futebol 
Abadião, preservação e melhoria da Praça do Forró, construção de um Ginásio de Esportes, mais 
áreas para clubes, campos de futebol, recuperação das quadras polivalente, centros comunitários, 
parque vivencial, cinemas e shoppings centers. 

 
Esta homogeneidade regional configura a construção de um universo sócio-cultural 

bastante característico, notadamente marcado pelas influências do norte e nordeste, que se 
mesclam com alguns costumes nativos do centro-oeste. De qualquer forma a predominância das 
influências culturais nordestinas parecem evidentes não só na alimentação e na linguagem, mas 
também, nos hábitos e manifestações culturais e religiosas. 

 
As manifestações culturais da população são também acentuadamente nordestinas, 

apesar de que o crescimento da cidade e a agregação social influenciou a absorção de outras 
manifestações tipicamente urbanas. 

 
Até 1984/1985 havia em Ceilândia muitos grupos musicais e teatrais amadores, bem 

como atividades culturais ligadas às artes plásticas, mas que gradativamente foram se 
pulverizando, provavelmente, em função da ausência de incentivos para que pudessem se 
manter.  

 
Hoje, há um movimento de reorganização dos grupos culturais, mas ainda de forma 

incipiente. São grupos que se organizam a margem de qualquer incentivo oficial já que, os 
equipamentos de estímulo à produção cultural na localidade é muito incipiente. 

 

                                                           
2
 (Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias do Distrito Federal – Anuário - Estatístico do Distrito Federal 

2006) 

ASPECTOS RELIGIOSOS 

ASPECTOS DE CULTURA E LAZER 
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De qualquer forma, destaca-se entre as manifestações culturais, mais influenciadas pela 
cultura nordestina, o Festival Nacional de Repentistas, realizado anualmente no mês de agosto, 
pela FENACREP - Associação Nacional dos Cordelistas e Repentistas, com sede em Ceilândia. 
Este festival é realizado na Casa do Cantador. 

 
Em termos de equipamento social de cultura, há ainda o Salão de Múltiplas Funções, 

mais conhecido por Quarentão, onde acontecem esporadicamente promoções variadas. 
 
A população de Ceilândia prestigia com primazia os eventos culturais, segundo a sua 

própria característica de comunidade de fácil comunicação e participação. 
 
Como manifestação cultural, vale ressaltar, também o tradicional Forró Comunitário, que 

era promovido anualmente pela Administração Regional, durante quatro dias no mês de julho, 
realizado na Praça dos Eucaliptos, localizada na QNN 14, e que a partir de 1996 passou a ser 
realizado na quadra QNM 11, entre o Fórum e a Administração Regional, com o nome de 
Forrolândia, recebendo uma concentração muito grande de visitantes. 

 
Também os Jogos Abertos e os Jogos da Primavera, promovidos pela Secretaria de 

Cultura, são representativos no que concerne à participação da comunidade local. 
 
Quanto ao esporte amador, malgrado a ausência de incentivos, é também bastante 

significativo para a comunidade local, sobretudo o futebol amador, em termos da sua 
representação enquanto alternativa de sociabilização e lazer.  

 

4.        CARACTERIZAÇÃO DA QNR  02 a 05  
 
As quadras QNR da Ceilândia localizam-se as margens da BR 070, próximas ao Córrego 

das Corujas e ocupa a área denominada de Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, 
desapropriadas pela Terracap em 2004, por serem consideradas áreas de utilidade pública.  

O local faz parte da área perimetral norte da Ceilândia e encontra-se dentro da poligonal 
do Parque das Corujas. Criado por existirem nascentes e áreas de murunduns em seu interior e 
proximidades e em atendimento as solicitações da comunidade de Ceilândia. 

 
Muitos foram os interesses para a desapropriação do local, inicialmente a área foi 

pensada para implantação do Setor de Indústria de produtos não poluentes de 
Taguatinga/Ceilândia. Paralelamente havia a necessidade de viabilizar novas áreas para o 
desenvolvimento do programa de assentamento da população de baixa renda.  

 
Segundo o mapa ambiental do Distrito Federal, desde o ano de 2000 a área está 

localizada em Área de Proteção Ambiental - APA, do rio Descoberto (Resolução CONAJAA, 
13/90). Inicialmente a QNR foi ocupada em meados da década de noventa e após a sua total 
desapropriação em 2004, passou novamente a assentar moradores que ocupavam irregularmente 
a área.  

 
A QNR 302 surgiu de assentamento de famílias da Vila Feliz no Guará e de ocupações do 

P-Sul, no ano de 2003. A QNR 04 foi ocupada por associações e cooperativas através do 
Programa Associações Solidárias do GDF. Em setembro de 2006, a TERRACAP alterou o Projeto 

                                                           
3
 Informações fornecidas pela Presidente da Associação: Sociedade de Amigos da QNQ e QNR, Sra. Helena Fernandes de Souza em 

visita ao Galpão Comunitário da QNR 04 no dia 17/04/08. 
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de Parcelamento Urbano da área especial 02 a 21 da QNR 04 para a criação de mais uma quadra 
a QNR 05 que vai do conjunto A ao Q, somando 580 lotes habitacionais.  

 
A QNR atualmente possui 2.040 lotes residenciais, sendo que a maior parte deles é 

ocupada por casas em alvenaria e muros que cobrem toda a fachada das casas, porém a QNR 
05, por se tratar de um assentamento recente, é tomada por barracos de madeirite. Segundo 
pesquisa realizada neste ano na QNR 05, cerca de 13,38% das casas são de alvenaria, as 
demais casas são de madeira, madeira aproveitada, material aproveitável, mista ou pré-moldado. 
(SEDEST, 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de construções em Ceilândia QNR – 2008 
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Fonte: SEDEST, 2008 

 

Foi identificado ainda que na QNR 05 79,43% dos imóveis são próprios, 0,17% o imóvel é 
de um familiar, 0,17% alugado, 5,85% cedido ( 13,71% não foram respondidos).  

 
A rede de distribuição de água existente foi implantada pela CAESB no início da década 

de 90, conforme projeto de parcelamento elaborado pelo Departamento de Urbanismo do GDF. 
Atualmente, somente a QNR 05 não tem abastecimento de água, por se tratar de um 
assentamento novo, criado em setembro de 2006. Para atender emergencialmente a população, a 
CAESB implantou na QNR dois chafarizes.  

 
Quanto à rede de esgoto, somente a primeira quadra (QNR1) é beneficiada, as outras se 

utilizam fossas sépticas. O esgoto corre a céu aberto pelas ruas dos conjuntos, agregando-se ao 
lixo das casas e formando pequenas poças. 

 
Em relação à energia, tanto a residencial quanto a iluminação pública, somente a QNR 

05 não é atendida por esse serviço, o que equivale a 28,4% dos habitantes das QNR. Por outro 
lado, a população improvisa “gambiarras”, sendo muitas delas nos postes de alta tensão o que 
representa um grande risco à segurança.  

O asfaltamento é inexistente nas quadras da QNR, favorecendo doenças respiratórias, 

Tipo de construção 

Mulheres 

Alvenaria 59 9,87% 

Madeira 317 53,01% 

Madeira aproveitada 6 1,00% 

Material aproveitável 30 5,02% 

mista 1 0,17% 

Pré-moldados 1 0,17% 

Subtotal 414 69,00% 

Homens 

Alvenaria 21 3,51% 

Madeira 68 11,37% 

Madeira aproveitada 4 0,67% 

Material aproveitável 6 1,00% 

mista 3 0,50% 

Pré-moldados 0 0,00% 

Subtotal 102 17,00% 

Não-realizados 

Alvenaria 80 13,38 

Madeira 385 64,38 

Madeira aproveitada 10 1,67 

Material aproveitável 36 6,02 

mista 4 0,67 

Pré-moldados 1 0,17 

Não realizados 82 13,71 

Total geral 598 100 
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pois há muita poeira no período da seca, formando redemoinhos e na época das chuvas as ruas 
são intransitáveis por causa da lama e do lixo. 

 
A coleta de lixo é realizada em todos os conjuntos da QNR três vezes por semana 

(segundas, quartas e sextas-feiras) às 7 h e às 15 h. A oferta deste serviço apenas três vezes por 
semana é insuficiente, pois no local há um grande acúmulo de lixo nas ruas o que demonstra a 
necessidade de um trabalho de conscientização com a população.  

 
A QNR é beneficiada com vinte e oito linhas de ônibus, sendo a maior parte delas de 

acesso o Plano Piloto e a cidade de Taguatinga.  
 
No local só existe a Escola Classe n° 65 que atende da pré- escola a 3ª série 

Fundamental. A faixa etária dos alunos vai dos cinco até dezesseis anos de idade. A Escola 
funciona apenas diurnamente e tem a previsão de matrículas para 2008 de 1500 crianças. São 16 
salas de aula prontas e mais 12 em construção.  

 
Existem outras escolas de ensino fundamental, mas ficam em quadras mais afastadas da 

QNR, como as Escolas Classe, N°s 61 e 62 que se localizam na QNQ 01, o Centro de Ensino 
Fundamental N°24, na QNP 13, que atende de 5à a 8° série e o Centro de Ensino Médio N° 12 na 
QNP 13.  

 
Quanto ao atendimento das creches, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

e Trabalho - SEDEST tem na QNR 02/03 dois Lares de Cuidado Diurno que atende crianças de 
zero a seis anos. Na QNQ 04, próxima a QNR, funciona a Casa da Criança e do Adolescente, 
com atendimento de creche para  crianças de dois a seis anos.  

 
A 24a Delegacia de Polícia fica a 2 km de distância das QNR, localizando-se na QNO 10, 

Área Especial, Expansão do Setor O. 
 
Foi identificada na QNR 04 em visita realizada no dia 15/04/08 a existência de uma 

associação de moradores denominada: Sociedade de Amigos e Amigas do Setor QNQ e QNR. A 
associação serve aos moradores, as terças e quintas, um sopão e iniciará dois cursos 
profissionalizantes, um de bijouteria e outro de pintura em tecido.  

 
Foi verificada ainda a presença de lideranças, o Sr. Adilson, mais conhecido como 

“Mensalinho”, que foi assentado na QNR 05. Foi informado também pelo CRAS em visita no dia 
17/04/08 que uma das cuidadoras do Lar de Cuidadoras, a Sra Doralice Silva dos Santos, é muito 
articulada e representa uma forte liderança na área. 

 
Quanto à atuação de organismos governamentais, os mais presentes no local são: 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho – SEDEST, a Secretaria de 
Educação, a Administração Regional da Ceilândia, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Defesa 
do Uso do Solo e da Água – SUDESA e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente - SEDUMA. 

 
Quanto à atuação de organismos não-govemamentais, foi identificada a  ONG Recicle a 

Vida que oferece atividades para catadores de material reciclável (recebem o material, 
disponibilizam alimentação, banheiro com chuveiro, lanche e cursos), cursos profissionalizantes, 
EJA (Educação de Jovens e Adultos) e ações de Educação Ambiental. 
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Foram identificados na área vários telefones públicos. 
 
Verificou-se na área pequenos comércios e igrejas. Na QNR 05 existem vários 

quiosques. 
 
Uma vez que estes dados referem-se a levantamentos realizados em 2008, os mesmos 

serão objeto de atualização no primeiro mês de execução do PTS, juntamente com as 
informações relativas à população beneficiária. 

 

5.       CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA 
 
Para construir o diagnóstico do público alvo e assim adequar a proposta de intervenção 

social foram  disponibilizado dados cadastrais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente (SEDUMA) de alguns moradores da QNR4. 

 
No cadastro foram identificados os seguintes dados: mulheres chefes de família, número 

de deficientes e de dependentes, número de idosos, estado civil, profissão, situação do imóvel, 
faixa etária e mulheres deficientes chefe de família. 

 
Dos 2040 beneficiados por este Programa 1647 cadastros foram apresentados, 

correspondendo a uma amostra significativa de 80,73% do público alvo. Foi justificado pela 
SEDUMA que os 393 cadastros que ficaram faltando é devido à documentação incompleta. 

 
Após o levantamento dos dados cadastrais foram tabulados e transformados em gráficos 

para uma melhor visualização e em seguida, analisados. 
 
Do total de cadastros analisados, 67% dos beneficiados são mulheres chefe de família e 

33% são homens. 
 
Foi verificado que 99,1% não possuem nenhum tipo de deficiência e apenas 0,9% 

informaram que sim . Do total de 15 deficientes identificados pela SEDUMA, 9 beneficiados são 
mulheres chefes de família e os demais (6) são do sexo masculino. 

 
Quanto ao número de dependentes, foi separado por escala para facilitar a compreensão. 

Foi verificado que 59,8% não possuem dependentes, 21,4% possuem entre 1 a 2;  15,6% têm de 
3 a 4 dependentes; 3% possuem entre 5 a 6 e 0,2% de 7 a 8, conforme tabela a seguir:  

 
Distribuição dos beneficiados segundo o número de dependentes 

 

Dependentes Nº de beneficiários % 

0 983 59,8 

1 - 2 352 21,4 

3 - 4 256 15,6 

5 - 6 50 3 

7 - 8 4 0,2 

Total 1647 100 

                                                           
4
 Dados referentes ao cadastro atualizado em 2007. 
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Os beneficiados são compostos por 70,4% de solteiros, 25,1% de casados, 0,9% 

desquitados/separados, 2,4% de divorciados, 1,2% de viúvos. Como a maioria é solteiros, 
reconhecemos aqui um forte indicador que reforça a tese das mulheres como chefes de família na 
maioria dos lares, de acordo com a tabela abaixo: 

 
Distribuição dos beneficiados segundo o estado civil 

 

Estado Civil Nº de beneficiários % 

Solteiro 1160 70,4 

Casado 413 25,1 

Desquitado/separado 15 0,9 

Divorciado 39 2,4 

Viúvo 20 1,2 

Total 1647 100 

 
Também foi identificado no cadastro da SEDUMA que 59,7% dos beneficiados são 

autônomos, 12,9% são do lar, 8,2% trabalham em atividades informais, 8,2% possuem atividades 
diversas, como, professores, serviços gerais, recepcionistas, motorista, serventes e vigilantes. 
4,7% são militares (Polícia Militar/Civil e Bombeiros), 3,6% não responderam, 1,3% são 
empregadas domésticas e 1,3% atendentes/vendedores, conforme distribuição constante da 
tabela a seguir: 

 
Distribuição dos beneficiados segundo a profissão 

 

Profissão Nº de beneficiários % 

Autônomos 944 59,7 

Do lar 204 12,9 

Atividade informal 130 8,2 

Atividades diversas 
(outros) 

197 8,2 

Militares 74 4,7 

Empregadas domésticas 20 1,3 

Atendentes/vendedores 21 1,3 

Não responderam 57 3,6 

Total 1647 100 

 
Aproximadamente 31% dos beneficiados possuem entre 20 a 30 anos, 44% têm entre 31 

a 40 anos, 19% entre 41 a 50 anos, 5% entre 51 a 64 anos e 1% entre 65 a 85 anos (idosos) 
(Gráfico 42) 

Distribuição dos beneficiados (chefes de família) por faixa etária 
 

 Faixa etária  Nº de beneficiários % 

20 – 30 505 31 

31 – 40 714 44 

41 – 50 319 19 
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51- 64 90 5 

65 – 85 (idosos) 19 1 

Total 1647 100 

 
Cabe destacar que assim que as famílias forem cadastradas no CADÚNICO, a ETS 

poderá traçar um perfil, mais detalhado do público. Para a elaboração das atividades, escolha dos 
cursos, etc.. 

 
Foi realizada pela SEDEST no período de 18/02/08 a 29/03/08 uma pesquisa na QNR 05 

que auxiliou na determinação das atividades previstas nesse projeto. Os dados oficiais informam 
que na área (QNR 05) há 580 famílias. No entanto, identificou-se um número de 598 lotes 
distribuídos em 17 conjuntos (A a Q).  

 
Esta alteração no resultado se deve a existência de situações de coabitação familiar. 

Desse total de unidades habitacionais 516 foram pesquisadas, significando 86,88%. É importante 
ressaltar que dentre os 13,72% restantes estão inclusos os lotes vazios. 

 
Os chefes de família da QNR 05 são em sua maioria mulheres (69,23%). Os Homens 

chefes de família perfazem um total de 17,06% e as não realizadas foram 13,71%. (SEDEST, 
2008). 

 
Distribuição dos beneficiados da QNR 05 segundo o chefe de família – 2008. 

Chefes de 
família 

Nº de beneficiados % 

Mulheres 414 69,23% 

Homens 102 17,06% 

Não realizados 82 13,71% 

Total geral 598 100,00% 
Fonte: SEDEST, 2008 

 
Estão desempregadas 43,48% das mulheres e 5,85% dos Homens ( SEDEST, 2008) 
 

Distribuição dos beneficiados da QNR 05 segundo a situação de trabalho -  2008. 
 

Situação de trabalho Nº de beneficiados % 

Mulheres 414 69,23% 

Trabalha – sim 154 25,75% 

Trabalha – não 260 43,48% 

Homens 102 17,06% 

Trabalha – sim 67 11,20% 

Trabalha - não 35 8,85% 

Não realizados 82 13,71% 

Total QNR   

Trabalha – sim 221 36,96% 

Trabalha - não 295 49,33% 

Não realizados 82 13,71% 

Total geral 598 100,00% 
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Fonte: SEDEST, 2008 

 
A renda per capta das mulheres é inexistente para 19,06% das mulheres, de R$ 1,00 a 

R$ 60,00 para 9,70%, de R$ 60,00 a R$ 120,00 para 17,73%, de R$ 120,00 a R$ 200,00 para 
13,88% e apenas 8,86% possuem renda per capta superior a R$ 200,00, conforme tabela abaixo: 

 
Distribuição dos beneficiados da QNR 05 -  renda per capta -  2008 
 

Renda per capta 

Mulheres 

R$ 0,00 114 19,06% 

R$ 1,00 a R$ 60,00 58 9,70% 

R$ 60,01 a R$ 120,00 106 17,73% 

R$ 120,01 a R$200,00 83 13,88% 

R$ 200,01 a mais 53 8,86% 

Subtotal 414 69,88% 

Homens 

R$ 0,00 21 3,51% 

R$ 1,00 a R$ 60,00 7 1,17% 

R$ 60,01 a R$ 120,00 16 2,68% 

R$ 120,01 a R$200,00 23 3,85% 

R$ 200,01 a mais 35 5,85% 

Subtotal 102 17,00% 

Não realizados 

Subtotal 82 13,71 

Total QNR 

R$ 0,00 135 23,58 

R$ 1,00 a R$ 60,00 65 10,87 

R$ 60,01 a R$ 120,00 122 20,40 

R$ 120,01 a R$200,00 106 17,73 

R$ 200,01 a mais 88 14,72 

Não realizados 82 13,71 

Total geral 598 100,00 
Fonte: SEDEST, 2008 
 

A escolaridade dos chefes de família é na grande maioria ensino fundamental. O 
detalhamento dos dados podem ser verificados na tabela abaixo: 

 
Distribuição dos beneficiados da QNR 05 segundo a escolaridade -  2008. 

Escolaridade 

Mulheres 

Sem classificação 2 0,33% 

analfabetos 7 1,17% 

Fundamental I completo 36 6,02% 

Fundamental I incompleto 92 15,38% 

Fundamental II completo 51 8,53% 
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Fundamental I incompleto 122 20,40% 

Médio completo 60 10,03% 

Médio incompleto 42 7,02% 

Superior 2 0,33% 

Subtotal 414 69,00% 

Homens 

Sem classificação 3 0,50% 

Analfabetos 5 0,84% 

Fundamental I completo 14 2,34% 

Fundamental I incompleto 23 3,85% 

Fundamental II completo 11 1,84% 

Fundamental I incompleto 22 3,68% 

Médio completo 14 2,34% 

Médio incompleto 09 1,51% 

Superior 01 1,17% 

Subtotal 102 17,00% 

Não realizados 

subtotal 82 13,71% 

Total QNR 

Sem classificação 5 0,84% 

Analfabetos 12 2,01% 

Fundamental I completo 50 8,36% 

Fundamental I incompleto 115 19,23% 

Fundamental II completo 62 10,37% 

Fundamental I incompleto 144 24,08% 

Médio completo 74 12,37% 

Médio incompleto 51 8,53% 

Superior 3 0,50% 

Não realizados 82 13,71% 

Total geral 598 
100,00

% 
Fonte: SEDEST, 2008Fonte: SEDEST, 2008 
 

São solteiros 49,67% dos chefes de família da QNR, seguidos por 20,90% que são 
casados. Os demais dados podem ser conferidos na tabela abaixo: 

 
Distribuição dos beneficiados da QNR 05 segundo estado civil -  2008. 

 

Estado civil 

Mulheres 

Sem classificação 2 0,33% 

Mora junto 10 1,67% 

Casada 94 15,72% 

Divorciada 8 1,34% 

Separada 15 2,51% 
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Solteira 248 41,30% 

União estável 28 4,68% 

viúva 10 1,67% 

Subtotal 414 69,00% 

Homens 

Sem classificação 0 0,00% 

Mora junto 4 0,67% 

Casada 31 5,18% 

Divorciada 3 0,50% 

Separada 1 0,17% 

Solteira 50 8,36% 

União estável 12 2,01% 

Viúva 1 0,17% 

Subtotal 102 17% 

Não realizados 

Subtotal 82 13,71% 

Total QNR 

Sem classificação 2 0,33% 

Mora junto 14 2,34% 

Casada 125 20,90% 

Divorciada 11 1,84% 

Separada 16 2,68% 

Solteira 297 49,67% 

União estável 40 6,69% 

Viúva 11 1,84% 

Não realizados 82 13,71% 

Total geral 598 100,00% 
 Fonte: SEDEST, 2008 
 

Na QNR 05 foi identificado o número de pessoas nas moradias, conforme segue. 
 
Distribuição dos beneficiados da QNR 05 - número de pessoas na residência  
 

Pessoas na residência 

Mulheres 

1 a 2 67 11,20% 

3 a 4 215 35,95% 

5 a 6 11 18,56% 

7 a 8 16 2,68% 

9 ou mais 5 0,84% 

Subtotal 414 69% 

Homens 

1 a 2 27 4,52% 

3 a 4 50 8,36% 

5 a 6 22 3,68% 

7 a 8 1 0,17% 
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9 ou mais 2 0,33% 

Subtotal 102 17,00% 

Não realizados 

Subtotal 82 13,71% 

Total QNR 

1 a 2 94 15,72% 

3 a 4 265 44,31% 

5 a 6 133 22,24% 

7 a 8 17 2,84% 

9 ou mais 7 1,17% 

Não realizados 82 13,71% 

Total geral 598 100,00% 
Fonte: SEDEST, 2008 

 
Com relação à participação em atividades de organização comunitária apenas 3,18% 

possuem alguma participação. 
 
Uma vez que estes dados referem-se a levantamentos realizados em 2008, os mesmos 

serão objeto de atualização no primeiro mês de execução do PTS, juntamente com os dados de 
caracterização da área. 

 

6.  JUSTIFICATIVA  
     
Várias são as soluções utilizadas por parte da população que não tem acesso à moradia 

e à terra, e por se encontrarem à margem de programas oficiais e da legalidade, acabam 
aumentando a favelização e a incorporação de glebas nas periferias, com parcelamentos 
clandestinos que são alternativas de loteamentos, vendidos ou ocupados sem infra-estrutura.  

 
Geralmente estão localizados em zonas de legislação restritiva à ocupação, é de pouco 

interesse de mercado e muitas vezes possuem inúmeros problemas de ordem ambiental e social. 
 
Para que, de fato, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano faça-se cumprir como 

direito do cidadão, deve ser concebida num sentido amplo, transcendendo o direito à moradia, 
levando a população ao acesso de outros bens que corroboram a cidadania social. 

  
Deve ser, então, conjugada às políticas de geração de renda, saúde, assistência social, 

educação, dentre outras, para ser eficaz e inclusiva, ou seja, é necessário pensá-la e 
operacionalizá-la de forma associada e articulada. 

 
O direito à moradia, assim como, o direito à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 

ao trabalho, ao lazer, à segurança, é um direito essencial que contribui para que as pessoas 
tenham uma vida digna.  

 
O conceito de Habitat da Agencia Mundial das Nações Unidas para os Assentamentos 

Humanos, ressalta que a habitação adequada é aquela que tem estrutura física capaz de oferecer 
proteção contra ações externas e internas, não deve ser úmida ou inabitável e ser culturalmente 
aceitável. Deve também contar com certos serviços básicos como água, luz, esgoto, 
pavimentação e ser em área que possua equipamentos comunitários. (Agenda Habitat, 1997) 
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Estima-se hoje que quase 90% do déficit habitacional esteja entre famílias que ganham 
até 5 salários mínimos. Entende-se aqui déficit habitacional como a necessidade imediata de 
construção de novas moradias para resolução de problemas sociais e específicos de habitação, 
detectados em certo ponto no tempo (Fundação João Pinheiro, 2005).5 

 
Nesse contexto, surge em 2007 o Programa de Aceleração do Crescimento6 (PAC) que 

estabeleceu um conjunto de regras, compromissos de ação e diretrizes de governo, que objetivam 
um crescimento econômico de 5% ao ano no período 2007/10. 

 
O PAC objetiva superar o gargalo de infra-estrutura no país, mediante planejamento 

estratégico de médio e longo prazo, fortalecimento da regulação e da competitividade, adequação 
dos instrumentos financeiros às perspectivas de longo prazo, parcerias entre o setor público e o 
privado, e articulação entre os entes federativos” para dessa forma gerar a aceleração do 
crescimento do país e aumentar a qualidade de vida dos brasileiros. (MCidades, 2007). 

 
  No Distrito Federal estão previstos para o PAC cerca de R$ 858 milhões que 

visam atender aproximadamente 1,8 milhões de pessoas.  Uma das áreas definidas para o 
atendimento das ações são as quadras QNR 02 a 05 da Ceilândia que possuem características 
que são as definidas para o atendimento prioritário do Programa. 

 
Dessa forma as 2040 famílias residentes no local serão contempladas com obras de 

infra-estrutura básica (esgotamento sanitário, rede de energia, rede água e iluminação pública) e 
construção e melhoria habitacional.  

 
Entende-se que a questão da necessidade de moradia (no sentido amplo do Habitat) não 

encontra seu fim na construção e acesso ao espaço físico, sendo um processo mais amplo que 
envolve o acesso à infra-estrutura e a equipamentos comunitários.  

 
É necessário, também trabalhar as relações sociais, a correta ocupação do espaço 

garantindo entre outros aspectos a sustentabilidade da intervenção. Para alcançar este objetivo é 
necessário à implementação de um Projeto de Trabalho  Social - PTS.  

 
  O PTS é um conjunto de ações sócio-educativas que visa alcançar, em 

determinado tempo, com técnicas bem definidas, objetivos previamente estabelecidos. 
 
De acordo com o Manual de Instruções – Projetos Prioritários de Investimento (PPI) - 

Intervenções em Favelas, o Trabalho Social a ser desenvolvido com os beneficiários deve abordar 
três eixos:  

 
 Mobilização e Organização Comunitária 
 Educação Sanitária e Ambiental 
 Geração de Trabalho e Renda 

 
Com a implantação deste Projeto Social  serão oportunizadas às famílias atividades que 

podem contribuir para a melhoria das suas  condições de vida, possibilitando a ampliação da 
inclusão social e a participação em ações que irão proporcionar: acesso a informações sobre o 
programa, o acompanhamento das obras, educação ambiental, educação sanitária, educação 

                                                           
5
 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Centro de Estudos Políticos e Sociais. Déficit Habitacional no Brasil. Belo Horizonte, 1995. 

6
  http://www.brasil.gov.br/pac/ Acessado em 13/01/2008 e www. Cidades.gov.br acessado em 19/01/2008. 

http://www.brasil.gov.br/pac/
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patrimonial, informações de interesse coletivo, fortalecimento da comunidade, capacitação 
profissional e a sustentabilidade de toda a intervenção. 

 
Uma das premissas da intervenção social é a participação dos beneficiários de  forma 

ampla, razão pela qual foram definidas as atividades e técnicas a serem empregadas que mais se 
enquadram com as características da área de intervenção e as características do público 
beneficiado, conforme explicitado abaixo no item Metodologia. 

 

7.        OBJETIVO GERAL 
 
Adquirir novos valores e hábitos que contribuam para o fortalecimento das 

relações comunitárias, aumento da renda e para a preservação do meio ambiente, saúde 
e benfeitorias e contribuir para a sustentabilidade das intervenções. 

 
 
 
 

8.1       OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Adquirir informações sobre o Programa, o PTS e o Projeto de Engenharia; 
 Participar das atividades do  PTS; 
 Adquirir informações sobre cuidados com meio ambiente; 
 Adquirir informações sobre cuidados com a saúde; 
 Adquirir informações sobre a conservação do imóvel e bairro; 
 Estabelecer laços interpessoais com outros moradores; 
 Adquirir conhecimentos que possam ser utilizados para a geração de renda; 
 Adquirir informações que facilitem e fortaleçam a organização comunitária. 
  
Para garantir o alcance dos objetivos elencados neste projeto social, estão propostas 

umas séries de atividades divididas nos eixos já mencionados (Mobilização e Organização 
Comunitária, Educação Sanitária e Ambiental e Geração de Trabalho e Renda), destinadas aos 
beneficiários (todas as 2040 famílias) e público contemplado com as unidades habitacionais. 

 
         Cada atividade planejada visa contribuir para contemplar o objetivo proposto pelo 

Programa, além de possuírem objetivos específicos que estão relacionados nos Quadros de 
Detalhamento de Atividades.  

 
As atividades a serem executadas estão agrupadas por eixo e para cada grupo de 

atividades estão previstas ações de comunicação e informativas. 
 
Assim, O projeto foi elaborado como proposta de atuação em uma comunidade que vive 

atualmente em situação de risco, sem moradia apropriada e  que apresenta carências e demandas 
que as impedem de ter uma qualidade de vida considerada adequada.  

 
O PTS visa desenvolver ações que minimizem parte destas demandas, envolvendo a 

parte física, com a moradia e comportamental, reconhecimento e mudança de paradigmas 
essenciais e necessários para o resgate de valores e dignidade.  
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Em face das condições das famílias e considerando as orientações do Programa a 
realização do PTS justifica-se e torna-se necessário como instrumento de mudanças e 
desenvolvimento do protagonismo social.  

 
Sempre que possível, as atividades serão organizadas em parceria com a população 

beneficiária, os formatos associativos, instituições públicas e privadas existentes e que atuam na 
área de intervenção. 

 

9. METODOLOGIA 
 
Para a implementação do Trabalho Técnico Social (TTS) há necessidade de definir 

procedimentos e métodos a serem aplicados. “Metodologia7 é um conjunto de métodos que 
partem de determinados princípios (valores) para atingir certos fins (objetivos). Toda metodologia 
está sempre atrelada a uma concepção ética, ou seja, a certos valores que orientam as ações de 
quem as realiza”. (Rombauer, 2002). 

 
O prazo de execução do Projeto Social será de 18 meses, sendo que 15 meses 

destinam-se à realização das atividades programas nos eixos de MOC, ESA e GTR e 3 meses 
para a elaboração do Relatório da Pesquisa de Pós-ocupação. 

 
As técnicas e as ações a serem desenvolvidas no PTS, seguem o  normativo do 

Programa e o  Caderno  de Orientação Técnico Social – COTS, vigentes à época da contratação 
da operação com a CAIXA. 

 
 Na execução das atividades deverão ser adotadas metodologias participativas, 

buscando promover a valorização de experiências e vivências dos beneficiários, como base para 
a reflexão e construção de novos referenciais de convivência e a incorporação de novos 
conceitos, hábitos, atitudes e comportamentos. 

 
Como princípio norteador da participação social deve estar presente a premissa da  

construção do protagonismo social, evitando-se o assistencialismo, paternalismo ou clientelismo, 
uma vez que as atividades do PTS possuem um escopo delimitado, recursos definidos e prazo 
para execução. 

 
 Com o método participativo os beneficiários tornam-se atores que analisam a situação, 

refletem  e desenvolvem novas formas de relação com o outro e com o ambiente, de forma mais 
interativa, criativa e sustentável.  

 
A participação não deve ser vista meramente como um instrumento necessário para a 

solução de problemas, mas sim, como uma necessidade do homem de se auto-afirmar, de 
interagir com a sociedade, de criar, de realizar, de construir.  

 
Para execução do PTS deverão ser observadas as seguintes diretrizes metodologias, 

com vistas a promoção do fortalecimento e o protagonismo social: 
 

                                                           
7
 Caderno de proposta. Métodos e atitudes para facilitar. reuniões participativas. Texto: Eduardo Rombauer van den Bosch. 

Coordenadoria do Orçamento. Participativo da Prefeitura de São Paulo e Fundação Friedrich Ebert/ILDES. São Paulo, dezembro de 
2002 
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 Inclusão social; 
 Questões de gênero; 
 Respeito aos valores e à cultura local; 
 Valorização do potencial produtivo da comunidade beneficiária; 
 Respeito ao meio ambiente; 
 Busca de parcerias; 
 Interdisciplinaridade; 
 Reconhecimento da comunidade como sujeito ativo, propiciando sua participação em 

todas as etapas do processo.  
 

Para viabilizar a mudança cultural pretendida e ampliar a cidadania, três abordagens se 
fazem necessárias:  

 
I. Atuação por uma via cognitiva buscando a mudança de mentalidade pelo repasse de 

informações, conhecimentos e experiências (textos, cartilhas, capacitações, visitações...);  
II. Intervir no sistema de valores sociais refere-se a uma via afetiva que busca atingir o 

simbólico através de uma pedagogia específica (a arte,  o cênico, o humor, as situações lúdicas, 
dinâmicas, oficinas, etc.); 

III. Recursos de comunicação, tais como: folhetos, cartazes, faixas, folders, etc.  
 

As estratégias norteadoras do projeto estão distribuídas em três eixos: Mobilização e 
Organização Comunitária, Educação Sanitária e Ambiental e Geração de Trabalho e Renda, 
sendo que as atividades que contemplarão a realização desses eixos estarão distribuídas de 
forma transversal nos 18 meses de execução do Trabalho Social. 

 
           Ressaltamos que, como haverá avaliações constantes, dependendo das 

características da população e dos feedbacks recebidos, poderão ser promovidos ajustes e 
adequações necessárias aos mecanismos e instrumentos utilizados. 

 
O PTS será dividido em quatro grupos de beneficiários: 
1. Grupo das 2040 famílias beneficiados contemplados pelas obras de infra-estrutura 

que serão divididas em em grupos menores de forma a garantir melhor participação dos que 
tiverem interesse pelos temas trabalhados. 
 

2. Grupos formados por moradores de cada quadra da QNR que serão atendidos por 
inscrições e número de vagas definido por atividade. 
 

3. Grupo das 517 famílias contempladas pelas unidades habitacionais.  
 

4. O quarto grupo é o formado pelos professores do centro de ensino da QNR 02 que 
multiplicarão as informações para as para as crianças.  
 

Cada grupo acima participará de atividades específicas, cabendo destacas que os grupos 
de 1 a três não são excludentes e podem participar das atividades previstas para cada grupo, 
assim como o grupo atores pertencentes aos formatos associativos presentes na área e as 
respectivas lideranças. 

 
Para viabilizar a execução das atividades e estimular a participação dos beneficiados, 

poderão ser utilizadas, separadamente ou em conjunto, ass seguintes estratégias, instrumentos e 
técnicas metodológicas: 
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a) Oficinas temáticas    
b) Oficinas de Esporte Lazer e Cultura 
c) Reuniões 
d) Cursos 
e) Atividades Sócio-Recreativas 
f) Vistorias 
g) Mutirões 
h) Cine/Exibição de vídeos 
i) Dinâmicas de Grupo 
j) Debate em grupo  
k) Exposição oral 
l) Debate democrático 
m) Exposição dialogada 
n) Distribuição de material informativo 
o) Painel de Idéias 
p) Aplicação de instrumentais (questionários) 
q) Situação problema 
r) Estudo de caso 
s) Visita “in loco” 
t) Visitas domiciliares 
u) Jogos e Brincadeiras 
v) Demonstração prática 
w) Prática (aprender fazendo) 

 
Na execução do PTS e suas atividades, caberá à equipe social atuar como facilitadora 

das atividades, de modo que as atividades atinjam seus objetivos, a partir da mediação e 
adotando-se técnicas e métodos que contribuam de maneira produtiva para o processo de 
diálogo, participação dos beneficiários e a  tomada de decisões. 

A equipe técnica deve atuar de forma a orientar os participantes em todos os momentos 
das atividades para que estes tenham a exata noção do que está acontecendo e  se sentam 
seguros para participar e conciliar o encontro com suas expectativas. 

 
Por isso, o início de cada atividade deve ser dedicado à explicação dos pontos principais 

do encontro, o que inclui: 
 
1. Dar as boas-vindas aos/às participantes 
2. Apresentar a equipe de coordenação/facilitação 
3. Explicitar o objetivo e a pauta da atividade 
4. Explicar quais são e para que servem os materiais fornecidos para as atividades 
5. Apresentar o acordo de funcionamento da atividade e submetê-lo à aprovação 
6. Apresentar os informes 
7. Apresentar os procedimentos da atividade 
8. Abrir para questões de esclarecimento 
 
Dúvidas se transformam facilmente em insegurança, em confusão nas falas, em 

combustível para conflitos infundados, em falsas expectativas e em frustrações. 
 
Portanto, ao serem transmitidas essas informações, é importante verificar se todos estão 

compreendendo os elementos essenciais do contexto. O cuidado com a linguagem é crucial: 
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qualquer termo técnico ou difícil, quando utilizado, precisa ser “traduzido” para palavras mais 
simples, acessíveis à maioria.  

 
A proposta de estrutura da Equipe Técnica Social é a seguinte: 

 
 
Responsável Técnico/Coordenador Geral: Será o coordenador geral da intervenção, 

responsável pelo funcionamento de todas as atividades. Será responsável por acompanhar o 
trabalho da Consultoria e relacionamento com a CAIXA. 

 
Coordenador PTS/Consultoria: O Coodenador do PTS terá como principal função garantir 

a execução de todas as atividades, coordenar, organizar toda a equipe técnica social sob sua 
responsabilidade, acompanhar a realização de toda a intervenção, manter contato com constante 
e articulado com o RT, etc.  

 
Coordenação MOC: Responsável pelo acompanhamento da implementação de todas as 

atividades do eixo MOC, esporte, lazer e cultura. 
 
Coordenação GRT - Responsável pelo acompanhamento da implementação de todas as 

atividades de geração de trabalho e renda. 
 

 
 

Coordenação 
Geral - RT 

(GDF/CODHAB) 

 

 

Coordenação MOC  

 

 

 

Coordenação GRT. 

 

 

 

Coordenação ESA   

 

Palestrantes, 
oficineiros, 

facilitadores, 
moderadores e 

professores. 
 Agentes Sociais  

 

Palestrantes, 
oficineiros, 

facilitadores, 
moderadores e 

professores Instrutores 
dos cursos  

Palestrantes, 
oficineiros, 

facilitadores, 
moderadores, agentes 

sócio ambientais e 
agentes sociais de 

saúde. 

 

Coordenação PTS 
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Coordenação ESA: Responsável pelo acompanhamento da implementação de todas as 
atividades do eixo ESA. 

 
A execução de todas as atividades deverá ser registrada e sistematizada, de modo a 

possibilitar o acompanhamento e avaliação do PTS, podendo ser utilizados, em conjunto ou 
separadamente, os seguintes instrumentos: folha de freqüência/lista de presença, registro 
fotográfico, vídeos/filmagens, atas, depoimentos escritos, relatórios, diários de campo, 
questionários, certificados de participação, etc. 

 
      Percebe-se com outras experiências uma grande dificuldade em mobilizar 

os beneficiários para participar das atividades. Os motivos são os mais diversos que vão do 
desinteresse à falta de tempo. 

 
A mobilização exige ações de comunicação em seu sentido mais amplo, por meio das 

relações interpessoais, do diálogo e por meio de instrumentais próprios, razão pela qual sugere-se 
a adoção das seguintes estratégias de comunicação: 

 
01. Identificação dos interesses, expectativas, disponibilidade de participação nas 

atividades: melhores dias e horários para a realização das atividades; 
02. Distribuição de convites individualizados com antecedência mínima de 5 dias;  
03. Distribuição dos cronogramas de atividades em locais de grande movimento; 
04. Uso de cartazes/folders em locais específicos (escola, comércio, bancos, etc.); 
05. Divulgação através de faixas. 
06. Divulgação através de carro de som das atividades a serem realizadas. 
07. Divulgação nas próprias atividades do projeto social  
08. Processo constante de monitoramento e avaliação. 
 
Poderão ser utilizados os seguintes instrumentos de comunicação: 
 
 Boletins Informativos; 
 Faixas; 
 Convites individualizados;  
 Cronogramas mensais;  
 Carros de som; 
 Materiais informativos (cartazes, folders, prospecto, etc.). 

 
Com essas estratégias de comunicação pretende-se que os beneficiários atinjam os 

seguintes níveis de envolvimento: 
 
1) Informativo – compartilhar informações. O desejado é que as pessoas formem opiniões 

próprias, que se sintam donas da informação, repassem-na, utilizem-na e se tornem eles próprios 
fontes de novas informações. 
 

2) Comportamento – incorporar. Sejam capazes de transpor, para suas próprias vidas, a 
idéia e o comportamento intrínsecos à causa defendida.  
 

3) Afetivo – Desenvolver apreço e atenção recíproca. Relações e laços interpessoais 
compartilhados entre os integrantes do processo.  
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4) Empoderamento - Empoderar significa promover a iniciativa e a participação das 
pessoas. Significa tirar das mãos de poucos e colocar nas mãos de muitos o poder de decidir os 
rumos da nossa sociedade.  

 
Para alcance dos objetivos propostos serão realizadas atividades vinculadas aos eixos de 

Organização Comunitária - MOC, Educação Sanitária e Ambiental – ESA e Geração de Trabalho 
e Renda - GTR.   

 
Dentre as atividades propostas neste PTS estão planejadas as seguintes: 
 
EIXO: MOC -  Mobilização e Organização Comunitária  
 
MOC - Atividades Preliminares 

 Atualização dos dados sócio-econômicos e territoriais; 

 Reunião de validação das atividades do PTS (MOC, ESA e GTR). 
 

 MOC - Atividades Informativas 

 Reunião de Apresentação dos Projetos à Comunidade; 

 Plantão Social;  

 Capacitação das Comissões de Acompanhamento de Projeto - CAP  

 Reuniões da Comissão de Acompanhamento de Projetos – CAP 

 Boletim Informativo 
 
 
MOC - Atividades Culturais e Esportivas 

 Capacitação dos agentes sociais;  

 Oficina de Esporte, Lazer e Cultura – Futebol; 

 Oficina de Esporte, Lazer e Cultura – Capoeira; 

 Oficina de Esporte, Lazer e Cultura – Artes Marciais; 

 Visita aos Centros Olimpicos 

 Rua de Esportes e Lazer 
 Reunião de organização da Rua de Lazer 

 Oficina Hip Hop 
 Reunião de organização da oficina  

 Oficina - Sexualidade, DST/ AIDS 
 Reunião de organização da oficina  

 Oficina - Prevenção de drogas 
 Reunião de organização da oficina 
 

MOC - Atividades de Convivência 

 Oficina temática – Convivência e Coletividade 
 

MOC – Atividade de Fortalecimento Comunitário 

 Capacitação/Formação de lideranças 

 Redemocratização dos formatos associativos existentes 

 Criação de formatos associativos: Comissão de Acompanhamento dos Projetos 
 
  MOC – Atividade de Encerramento  
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 Evento de encerramento  

 Pesquisa de avaliação pós-ocupação 
 
EIXO: ESA- EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL  

 Oficina sobre resíduos sólidos 

 Oficina: água e esgotamento sanitário 

 Oficina: uso de energia elétrica 

 Capacitação de agentes ambientais 

 Oficina: higiene pessoal 

 Mutirão de limpeza 
 

             ESA – Atividade Resíduos Sólidos 

 Oficina educativa para catadores de materiais recicláveis e carroceiros 
 
ESA - Atividades de Educação Patrimonial 

 Conservação patrimonial 
 
GTR - ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
 
GTR – Capacitação Profissional 
 

 Curso básico para babás 

 Curso básico para empregados domésticos 

 Curso básico para cuidador de idosos 

 Curso básico para pedreiros 

 Curso básico para eletricista 

 Curso básico para bombeiros hidráulicos 

 Curso básico para pintor residencial 

 Curso básico para armador de ferro 

 Curso básico para garçons 
 
A descrição das atividades, com seus detalhamentos específicos, duração, técnicas e 

instrumentos a serem utilizados, métodos de avaliação, composição da equipe técnica, 
composição de custos e a seqüência de operacionalização consta do Anexo I, II e III.  

 
 
 

10. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  

 

Atribuição na 
Equipe 

Formação Acadêmica 

Responsável Técnico Psicologia, Serviço Social, Sociologia ou Pedagogia 

Coordenador do PTS Psicologia, Serviço Social, Sociologia ou Pedagogia 

Coordenador  MOC Psicologia, Serviço Social, Sociologia ou Pedagogia 

Coordenador  GRT Psicologia, Serviço Social, Sociologia ou Pedagogia 

Coordenador ESA Psicologia, Serviço Social, Sociologia ou Pedagogia 

Facilitadores  Psicologia,Serviço Social, Sociologia, Pedagogia ou 
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outra formação conforme atividade 

Apoio  2° Grau completo 

Estatístico Estatística 

Digitador  2° Grau completo 

Aplicador questionário 2° Grau completo 

Professor profissionalizante Área do curso/empresa contratada 

 
 
 
 
 
 
 

11.       MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

Durante toda a execução do PTS serão realizadas atividades de monitoramento e 
avaliação das atividades, tanto pela equipe técnica, quanto pela população, beneficiária, com 
vistas a redirecionamento de ações, se for o caso, e a elaboração dos relatórios de 
acompanhamento de execução. 

 
A avaliação se constitui em um mecanismo potencialmente gerador de conhecimentos 

sobre a realidade onde se está intervindo, conhecimentos estes que subsidiam os atores 
envolvidos na ação e favorece o aprimoramento da condução de todo o processo.  

 
A avaliação possibilita a identificação e compreensão dos principais avanços, êxitos e 

ganhos de um trabalho, bem como para o registro dos entraves, problemas e dificuldades em 
relação aos objetivos e andamento do Projeto, com a apresentação das alternativas de solução.  

 
Deve ser realizada por toda a equipe responsável pela execução e elaboração do Projeto 

e pela comunidade beneficiária do empreendimento. 
 
A avaliação do projeto será realizada mensalmente pela equipe técnica e população 

beneficiária, podendo ser utilizado os seguintes instrumentos: entrevistas, pesquisas, reuniões de 
avaliação, verificação dos resultados obtidos, questionários de reação, depoimentos registrados, 
etc.  

 

Mensalmente deverá ser elaborado e encaminhado o Relatório de Acompanhamento do 
Trabalho Social, e ao final da execução do PTS deverá ser enviado o Relatório Final do Trabalho 
Social. 

 
Juntamente com o Relatório Final deverá ser encaminhado o Relatório Técnico da 

pesquisa de pós-ocupação, com os resultados alcançados(tabulação, tratamento e interpretação 
dos dados e respectivo parecer técnico). 

 
No processo de monitoramento e avaliação deverão ser dada atenção aos seguintes 

pontos: 
 
01. Condução do Trabalho Social; 
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02. Participação da população nas atividades; 
03. Avaliações realizadas pela população; 
04. Formatos associativos e participação dos beneficiários; 
05. Satisfação com a intervenção física implantada; 
06. Percepção de mudanças na qualidade de vida; 
07. Coerência das atividades realizadas no período com as realizadas anteriormente e 

com o cronograma de execução do PTS; 
08. Qualidade dos instrumentos de sistematização e registro das atividades; 
09. Compatibilidade das  despesas  realizadas  com  a  composição  de  custos, 

atividades desenvolvidas e cronograma de desembolso; 
10.  Atendimento das pendências; 
11.  Cumprimento do cronograma de execução; 
12.  Realização de parcerias; 
13.  Interação com a equipe de engenharia; 
14.  Integração com outros projetos sociais na área de intervenção; 
15.  Aspectos facilitadores e dificultadores surgidos no decorrer do processo; 
16.  Avaliação das alternativas implementadas para superar os dificultadores. 
 

12.   PARCERIAS/INTEGRAÇÃO 
 
Na execução do PTS deverão ser buscadas parcerias com outras instituições que atuam 

ou podem atuar na área de intervenção, sendo que as parcerias poderão ser desenvolvidas com 
ONG’s (organizações não governamentais); Pastorais católicas, Ministérios evangélicos, 
Comunidades associativas, Maçonaria, Rotary Clube, Instituições bancárias, grandes empresas, 
organizações públicas estadual e federal. 
 

Deverá ser promovida a integração das diversas Secretarias Distritais no 
desenvolvimento das ações do projeto. 
 

A implementação das parcerias e integração governamental busca a otimização de 
recursos e soma de esforços, com vistas a uma maior amplitude dos resultados do projeto. 

 
Para a realização das atividades, sugere-se a formalização de parcerias ou acordos de 

integração, sempre com a com a interveniência d CODHAB, com as seguintes órgão 
públicos/entidades, além de empresas existentes na área de intervenção: 

 
 Administração Regional da Ceilândia 
 Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS- Ceilândia 
 Escola Classe QNR 02 
 Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal (ADASA) 
 Agência de Desenvolvimento Social 
 CAESB - Companhia de Saneamento de Brasília 
 Companhia Energética de Brasília - CEB 
 Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – CEAJUR 
 Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBDF 
 Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP 
 Companhia Urbanizadora Nova Capital do Brasil - NOVACAP 
 Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF 
 Secretaria de Cultura 
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 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda 
 Secretaria de Estado de Educação 
 Secretaria de Estado de Esportes 
 SUFIS 
 Secretaria de Estado de Obras 
 Secretaria de Saúde 
 Serviço de Ajardinamento de Limpeza Urbana do Distrito Federal 
 IBAMA 
 IBRAM  
 ONG Recicle a Vida 
 AME –Associação de Mulheres Empreendedoras 
 Outros: 

 
 
 
 

 

13.  COMPOSIÇÃO DE CUSTOS  

 A seguir consolidado dos custos por eixo de atividades e natureza de despesas:  

MOC 267.088,50   97.109,61    43.156,66  18.000,00  -             -               81.470,95     382.409,10   

GTR 12.060,00     -               3.066,00    -             25.809,00  158.100,00   39.807,00     218.809,20   

ESA 50.155,00     30.310,66    6.333,72    -             -             -               17.359,88     58.084,85     

TOTAL 329.303,50   127.420,27  52.556,38  18.000,00  25.809,00  158.100,00   138.637,83   659.303,15   

Outros* TOTAL

Eixo da 

Atividade

CUSTOS

Recursos 

Humanos

Recursos 

Materiais

Serviços 

Terceiros 
Locação Transporte Consultoria

 

  

 

 

  

14. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

 Vide Anexo IV – Cronograma físico-financeiro. 

 

 

Brasília 26 de Junho de 2015 
 
 
 
 
 
               ___________________________________ 
                                           Responsável Técnica    
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                          ________________________________                            
                           Representante Legal do Proponente 
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