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Esse relatório apresenta uma divisão temática do efetivo policial da 

PMDF, atualmente ele é 15.206 (quinze mil duzentos e seis) policiais, número 

esse, que pode ser deduzido da quantidade de policiais que saíram da PM. Mas 

devido a entraves burocráticos, ainda não foram retirados do sistema GEPES, 

esses policiais, em sua maioria, passaram recentemente em outros concursos e 

totalizam 293, restando um efet ivo real de 14.913 agentes par a servir a população 

do DF que é de 2.096.534 habitantes distribuídos pelas diversas regiões 

administrativas.  

Para não fugir aos dados coletados, utilizar-se-á o efetivo constante 

do sistema que é de: 15.206 distribuídos entre o efetivo dos Batalhões, 

Companhias Independentes, Assessoria do Comandante-Geral, Comandos de 

Policiamento, Policiais requisitados e de dispensas diversas, além das unidades 

de caráter basicamente de aquartelamento, tendo assim uma idéia mais clara 

sobre como realmente está dividido o efetivo que trabalha na rua nas diversas 

cidades do DF. 

Com o intuito de facilitar a compreensão do leitor os gráficos foram 

elaborados e trabalhados com o modelo de percentagem, o que proporciona uma 

visão maior do todo. 
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 Efetivo total dos batalhões: 6.353 policiais1. 

 

Atualmente o efetivo dos batalhões em números reais coletados do 

Sistema de Gerenciamento de Pessoal é de 6.353 (seis mil quinhentos e 

cinqüenta e três) policiais. Esse efetivo representa a percentagem do gráfico 

acima, atendendo as cidades de Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Guará, 

Gama, Planaltina e Sobradinho, Asa sul, Asa Norte, Lago Norte, Vila Planalto e 

Varjão, além das escolas públicas e particulares, embaixadas, fóruns, autoridades 

judiciárias e o gerenciamento e fiscalização de trânsito (principalmente na área do 

Plano Piloto). 

O 8º BPM atende a cidade de Ceilândia e possui o maior efetivo do 

DF, 994 policiais representando 16% do total destinado par a os batalhões (6.353). 

Em seguida temos o 2º BPM que atende as áreas de Taguatinga, Águas Claras e 

Vicente Pires, representando 11% do efetivo, 718 (setecentos e dezoito) agentes 

policiais. Em seguida com 11% do efetivo total destinado aos batalhões 

encontramos o 11º BPM – Samambaia - com 701 (setecentos e um) policiais. 

                                                             
1  Esse efetivo refere-se tanto a policiais da atividade-fim, quanto os da atividade-meio. 



Policiamento Inteligente Consultoria Segura 

4 
 Policiamento Inteligente Consultoria Segura 

 

O 9º BPM atende a cidade do Gama e possui um efetivo de 553 

(quinhentos e cinqüenta e três) policiais, representando 9% do efetivo destinado 

aos batalhões. Seguidamente temos o 14º BPM, unidade que atende Planaltina, 

uma das cidades mais violentas do DF, com 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) 

homens que representa 8% do efetivo dos batalhões. 

Empatados com 5% do efetivo temos o 1º BPM, que atende a Asa 

Sul, com um efetivo de 325 (trezentos e vinte cinco homens) e o 13º BPM que 

atende as cidades de Sobradinho I e Sobradinho II.  

Por último entre os batalhões que efetivamente realizam o trabalho 

operacional (atividade-fim) temos o 3º BPM (Asa Norte) com 380 (trezentos e 

oitenta) policiais, que representa 6% do efetivo total destinado para esse fim e o 

4º BPM com um efetivo de 384 (trezentos e oitenta e quatr o) agentes policiais. 

Temos que destacar também o 6º BPM (Batalhão Escolar) com um 

efetivo de 565 (quinhentos e sessenta e cinco) homens, representando 9% do 

efetivo total, superando: 1º BPM, 3º BPM, 4º BPM, 13º BPM e 14º BPM. 

No gráfico acima verifica-se ainda outras unidades de caráter 

específico como o 12º BPM, que atende ao Sistema Judiciário e conta com um 

efetivo de 323 (trezentos e vinte três) policiais; o 5º BPM, que atende ao corpo 

diplomático, com um efetivo de 227 (duzentos e vinte sete) policiais e o BPTRAN 

que atua no trânsito de Brasília e possui 354 (trezentos e cinqüenta e quatro) 

policiais. 

O gráfico abaixo auxiliará na compreensão sobre a situação de 

divisão do efetivo entre as Companhias Independentes, que atualmente já 

possuem efetivos semelhantes aos de batalhões, atendendo áreas, geográficas 

e/ou demográficas, muitas vezes superi ores a de alguns deles. 

Uma das alternativas para solucionar o problema de falta de efetivo 

em Brasília seria a transformação das CPMInd’s existentes em batalhões, o que 

poderia amenizar o problema de vagas existentes no quadro de promoções atual, 

pois essa simples alteração de nomenclatura aumentaria automaticamente o 

quadro de pessoal das unidades, além de possibilitar a abertura de concursos 

públicos, pois somente a movimentação do efetivo existente não resolve 

problema. 
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Atualmente, o Distrito Federal conta com 14 Companhias 

Independentes de polícia que atendem basicamente as últimas cidades criadas 

no DF. Essas companhias foram destacadas de batalhões que tiveram seus 

efetivos drasticamente reduzidos. No DF há mais de seis anos não se realiza 

concurso para ingresso na corporação e várias cidades e Companhias 

Independentes  surgiram nesse período. Estão incluídas ainda, nesse número: 3ª 

CPMInd, CPRv, 16ª CPMInd, 7ª CPMInd e a 4ª CPMInd, que possuem atuação 

distinta, restando para o policiamento de rua das cidades nove Companhias 

Independentes.  

As cidades atendidas por essas CPMInd´s são: Paranoá, São 

Sebastião, Santa Maria, Riacho Fundo I e II, Brazlândia, Recanto das Emas, 

Núcleo Bandeirante, Cruzeiro e Lago Sul . 

Santa Maria, Paranoá, São Sebastião, Riacho Fundo I e II, Recanto 

das Emas e Núcleo Bandeirante já passaram da hora de possuírem batalhões 

devido a sua população e extensão territorial, além daquelas que nem ao menos 

possuem uma Companhia Independente, como é o caso de Águas Claras, 

Vicente Pires, Itapuã, Estrutural e outras cidades menores e menos violentas.  

 

Efetivo total das CPMInd’s:  3398 policiais. 
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O efetivo destinado as Companhias Independentes está distribuído 

entre 09 (nove)  cidades do Distrito Federal: Brazlândia - 9 CPMInd, Paranoá - 10 

CPMInd, Cruzeiro - 11 CPMInd, Núcleo Bandeirante - 12 CPMInd, Santa Maria - 

14 CPMInd, Lago Sul -15 CPMInd, São Sebastião - 17 CPMInd, Recanto das 

Emas - 18 CPMInd e Riacho Fundo - 19 CPMInd. Ademais existem 03 (três) 

Companhias Independentes de caráter “especializado”, sendo elas: 3 CPMInd – 

responsável pela guarda das instalações do complexo da Papuda e pela custódia 

de presos policiais militares e bombeiros a disposição da justiça; 4 CPMInd – 

responsável  pela guarda do Congresso Nacional e anexos; 7 CPMInd – 

responsável  pela segurança da Rodovi ária de Brasília e imediações; 16 CPMInd – 

responsável pelo policiamento do metrô e “imediações”  e convênios e CPRv – 

responsável pel o policiamento e fiscalização das rodovias do DF. 

Muitas dessas cidades já possuem população, estrutura e efetivo 

suficiente para serem transformadas em batalhões operacionais, o que 

proporcionaria uma maior possibilidade de aumento de efetivo, caso seja 

realizado concursos para preenchimento de vagas, além de “destravar” os 

quadros de oficiais e praças que está dificultando a ascensão dos profissionais da 

segurança pública no DF, sendo que isso depende de uma Lei Federal, mas 

justificativa para tal já existe. 

A Polícia Militar do Distrito Federal tem seu efetivo previsto nos 

termos do artigo 2 da Lei n 11. 134/05, em 17.736 (dezessete mil, setecentos e 

trinta e seis) policiais.  

O efetivo destinado a cada cidade especificamente é: Paranoá – 17 

CPMInd – 199 policiais, Cruzeiro – 11 CPMInd – 170 policiais, Núcleo 

Bandeirante – 12 CPMInd – 256 policiais – Santa Maria - 14 CPMInd –  374 

policiais, Lago Sul – 15 CPMInd – 168 policiais – São Sebastião – 17 CPMInd – 

175 policiais, Recanto das Emas – 18 CPMInd – 299 policiais, Riacho Fundo I e II 

– 19 CPMInd – 237 policiais. 

É importante salientar que o Paranoá e São Sebastião são, dentre 

essas cidades, algumas das mais perigosas e com maiores índices de ocorrência, 

mas possuem efetivos bem menores ou equiparados aos das cidades mais 

tranqüilas, tais como: Núcleo Bandeirante, Lago Sul  e Riacho Fundo. 
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Total do efetivo dos Batalhões e das CPMInd’s: 8.242 policiais2.  
 

O gráfico atual representa o quantitativo de policiais que estão distribuídos 

entre os batalhões que atuam no DF. O efetivo existente nos batalhões e 

companhias independentes, que pode ser considerado o policiamento que está 

disponível para a distribuição nas ruas e totaliza 8.242 (oito mil duzentos e 

quarenta e dois) policiais3.  

Nesse total não podemos deixar de salientar que o 5º BPM (batalhão 

responsável  pelas Embaixadas), 6º BPM (batalhão responsável  pelo policiamento 

nas escolas), 7º BPM (batalhão responsável pelo trânsito) e 12º BPM (Batalhão 

                                                             
2 *Não constam nesse gráfico o BOPE, CPMA, RPMON e CI, pois se enquadram em outra 
categoria. Além disso, ficaram fora desse quantitativo a 3ª CPMInd (policiamento do complexo da 
Papuda) e 4ª CPMInd (Companhia do Congresso), pois atendem um público muito específico não 
sendo vistos pela população, situação que poderia ser enquadrada também a 16ª CPMInd 
(Companhia do Metrô), mas devido a sua presença mais “próxima” da comunidade pode-se 
considerar representada no gráfico. 

3 Para melhor representação é necessário observar que nesse efetivo estão inseridos o 
quantitativo de policiais que trabalham no expediente, guardas e aqueles com restrição médica e 
outros afastamentos temporários. 
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Judiciário), exercem funções especializadas e não estão em apenas uma área 

específica como os demai s. 
 

 

               Total do efetivo da área meio ligado à assessoria do comando geral: 1.225 policiais4. 

 

Na assessoria do Comandante consideramos: Diretorias, Corregedoria, 

Gabinete, Ajudância Geral, Estado-Maior, Centro de Tecnologia, Auditoria Militar 

e Centro de Inteligência. 

Esses policiais em sua maioria trabalham no expediente e totalizam um 

efetivo de 1.225 (um mil duzentos e vinte cinco) homens. 

Nos finais de semana, incluindo as sextas-feiras, 30% (trinta por cento) 

desse efetivo pode ser disponibilizado para rua por meio do serviço voluntário, a 

fim de intensificar o policiamento. 

                                                             
4 Apesar de constar 0% (zero por cento) na Auditoria Militar encontramos 04 policiais e constando como 02 
policiais como pensão, não sabendo precisar sobre o que se refere essa classificação. 
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              Total do efetivo das sedes dos comandos de policiamento: 478 policiais5. 

 

O gráfico acima representa o efetivo dos comandos de policiamento: 
Comando de Policiamento Especializado (CEPEsp), Comando de Policiamento 
Regional Metropolitano (CPRM), Comando de Policiamento Regional Leste 
(CPRL) e Comando de Policiamento Regional Oeste (CPRO). O efetivo dessas 
unidades totaliza 478 (quatrocentos e setenta e oito) policiais. Parte do efetivo 
compõe as guar nições das ROT AMs. 

Possivelmente ocorrerá mudanças nesse quadro com o retorno do antigo 
CP – Comando de Policiamento Regional, que será responsável  pelo comando 
operacional desses outros e das ROTAMs.  

                                                             
5 Possivelmente esse cenário será alterado com a recriação do Comando de Policiamento – CP.  



Policiamento Inteligente Consultoria Segura 

10 
 Policiamento Inteligente Consultoria Segura 

 

 

 Total do efetivo nessas unidades: 2.099 policiais6. 

O gráfico acima representa o efetivo que classificamos como “unidades 

especializadas que tendem mais ao arquatelamento do que ao serviço externo”. 

Tal classificação foi em decorrência da especifi cidade dessas uni dades.  

A Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB) e o CFAP (Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento de Praças) são os responsáveis pela formação dos 

policiais. Um gasto excessivo para manter dois centros de formação e uma 

elevada quantidade de efetivo dispensado a uma função que pode ser exercida 

por professores terceirizados ou por meio de parcerias. Além disso, consta no 

efetivo da APMB os policiais da banda de música que poderia ser fundida com a 

do Bombeiro, amenizando assim a falta de efetivo. 

O Batalhão de Operações Especiais é responsável  por operações de 

pronto emprego após esgotar  os outros recursos humanos não especi alizados. 

O RPMON é responsável  pelo policiamento montado e a CPMA é 

responsável pel o policiamento ambiental, que poderia ser realizado pelo IBAMA.  

O CASO é o centro de apoio psicossocial, policlínica e centro odontológico 

que possui  em seus quadros vários especi alistas na área de saúde.  

                                                             
6 Ressalta-se aqui, que no efetivo da APMB encontram-se inseridos os policiais pertencentes à Banda de 
Música da PMDF. 
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O CSM é outro caso de efetivo que poderia ser substituído por empresas 

terceirizadas, pois não atende as necessidades da corporação e ainda possuí um 

efetivo de aproximadamente um batalhão operacional. 

 

                 Total de requisitados à disposição do GDF e da Presidência da República: 969 policiais. 

 

O quantitativo de policiais requisitados representa aproximadamente sete 

por cento do efetivo total de 15.206 (quinze mil duzentos e seis) policiais, mas 

optamos em fazer essa demonstração por partes para facilitar a compreensão e a 

visualização do problema. 

O total de policiais requisitados para outros órgãos do GDF e Governo 

Federal é aproximadamente 969 policiais. A distribuição é em sua maioria para a 

secretária de segur ança pública, casa militar e governo federal (presidência). 

Dezessete por cento desses policiais estão em outros órgãos que não 

foram precisados no sistema. Essa dificuldade pode ser em decorrência da pouca 

quantidade para um úni co setor.  
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   Total de requisições para o Ministério da Justiça, Ministério Público e Tribunais: 23 policiais. 

 

Encontramos vinte três policiais requisitados em órgãos da justiça ou do 

ministério público. Esse último representa 61% (sessenta e um por cento) que 

totalizam 14 policiais. 
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Efetivo total da PMDF atualizado até o dia 28/05/2008: 15.206 policiais. 

 

Policiais desligados: Esse dado é referente a policiais que saíram em 

decorrência de outros concursos, mas ainda não foram retirados do sistema. 

Diversos destinos: Esse dado é referente aos policiais que se 

encontram em dispensas diversas, tais como: Licença Especial, Licença para 

tratar de interesse parti cular e Licença para tratar  de pessoa da famíli a, cujo prazo 

ultrapassa seis meses.  

Exclusivos no Trânsito: refere-se ao somatório do efetivo do BPTRAN 

e da CPRV. O objetivo de separá-los das demais unidades foi em decorrência de 

sua especificidade, o que poderia “maquiar” os dados existentes sobre o 

policiamento disponível para a utilização de fato no poli ciamento de rua. 
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  Total do efetivo atualmente em condições de atuar na PMDF: 13.553 policiais 

Com base em conhecimentos empíricos estipulou-se uma média 

percentual de 20% do efetivo total das unidades para a distribuição entre as 

guardas do quartel e o serviço de expediente, incluindo as SI, salientando que 

esse percentual pode variar entre as unidades tanto para cima quanto para baixo. 

A assessor ia do comandante geral foi considerada basicamente da atividade 

meio, mas sabemos que em situações excepcionais o Centro de Inteligência 

exerce policiamento voltado para atividade fim, mesmo estando 

descaracterizados. 

É importante salientar que do efetivo que assessora o comandante 

geral aproximadamente 10% é disponibilizado nos finais de semana e feriados 

para o serviço voluntário, o que proporciona maior sensação de segurança a 

população as sextas, sábados e domi ngos. 
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 Efetivo analisado: 10.095 policiais que estão distribuídos entre as unidades operacionais7. 

                                                             
7 O restante do efetivo está distribuído nas outras categorias que não se enquadram no pronto emprego do 
policiamento, nessa situação optamos em colocar o CI enquanto Unidade distinta do comando. 
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O gráfico acima representa a distribuição do efetivo operacional entre as 

várias unidades operacionais. Esse efetivo é de 10.095 (dez mil e noventa e 

cinco) policiais, que poder íamos classificar como os efetivamente disponíveis para 

o serviço de rua, caso necessári o. 

Esse efetivo se comparado com os gráficos que trata sobre a distribuição 

da população está proporcionalmente dividido corretamente. Mas essa 

distribuição será alterada em alguns dias, pois estão remanejando policiais das 

áreas de Ceilândia, Samambaia e Taguatinga, que são considerados os maiores 

efetivos (excedentes), para o trânsito que será prioridade em decorrência dos 

grandes congest ionamentos. 

O modelo militar  atual fixa o efetivo da PM em aproximadamente 

dezessete mil homens, mas contamos atualmente com 14.993 ativos, o que está 

muito aquém de nossa verdadeira necessidade. Cidades imensas, mas novas, 

como Águas claras, Vicente Pires, Estrutural e várias outras não possuem 

efetivos fixos e determinados para essas áreas. É de fundamental importância a 

presença do estado nesses locais por meio de seus órgãos para evitar problemas 

futuros como os ocorridos em outras unidades da federação que perderam o 

controle sobre bairros inteiros que foram tomados pelo crime organizado. 

Não existe um quantitativo padrão de policiais por população, mas a ONU 

recomenda informalmente que seja distribuído um total de 250 policiais a cada 

10.000 (dez mil) habitantes, o que daria aproximadamente 1 (um) policial a cada 

40 (quarenta) habitantes.  

Como esse percentual foge a nossa realidade podemos nos prender a um 

quantitativo de 1 (um) policial a cada 100 (cem) habitantes. Considerando a 

população do Distrito Federal 2.096.534 (dois milhões noventa e seis mil e 

quinhentos e trinta e quatro) habitantes e o efetivo da PMDF 14.993 (quatorze mil 

novecentos e noventa e três) chegaríamos a um total de 1 (um) policial para cada 

140 (cento e quarenta habitantes), mas não podemos nos esquecer que esse 

cálculo seria fictício e irreal, pois nesse total ainda temos policiais que não estão 

na rua, nem tampouco a disposição da polícia militar para um possível  pronto 

emprego. 

Então considerando o fator citado acima iremos considerar para efeito de 

cálculos somente os policiais que estão efetivamente nas ruas ou em condições 
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de pronto emprego, sendo que o ideal seria utilizar apenas aqueles que estão 

realmente servindo a população na atividade fim da instituição. Dividindo a 

população (2.096.534) pelo efetivo (13.553) que está em condições na polícia 

militar chegamos a proporção de aproximadamente 01 (UM) policial para cada 

155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) habitantes, ocorrendo variação desse 

percentual por cidade. Ele poderia ser utilizado como parâmetro na hora da 

distribuição do policiamento para cada cidade. 

Se utilizarmos esse critério por cidade, Ceilândia atualmente possui 01 

(UM) policial para cuidar de 334 (trezentos e trinta e quatro) pessoas, enquanto 

Taguatinga possuí 01(UM) para cada 372 (Trezentos e setenta e dois) habitantes. 

Brazlândia possuí 01 (UM) a cada 193 (cento e noventa e três) habitantes, 

enquanto o Paranoá possui 01 (UM) a cada 431 (Quatrocentos e trinta e um) 

habitantes.  

Poderíamos fazer essa relação em todas as cidades e chegaríamos a uma 

radiografia mais próxima da realidade, mas com esses exemplos já 

demonstramos o problema. É importante salientar que nos cálculos acima não 

foram retirados nenhum policial atuante na atividade meio, isso demonstra que o 

problema ainda é muito maior do que se imagina (maiores detalhes ver anexo II) . 

Analisando esses dados verificamos que a criminalidade não está 

diretamente ligada a distribuição do efetivo, mas a fatores culturais, sociais e 

históricos que refletem no policiamento do dia a dia. 
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Esse gráfico representa a distribuição da população até o ano 2000, último concurso para ingresso 
na PMDF. 
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Quadro atual das regiões administrativas do Distrito Federal 
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Esse gráfico representa a distribuição do efetivo até o mês de junho do ano 2008. 
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ÁREA DE MAIOR ATUAÇÃO DA PMDF 

9ª CPMInd 4º BPM     11ª CPMInd 1º BPM  3º BPM    14º BPM 

                7ª CPMInd  13º BPM 

 

 

  8º BPM  18ª CPMInd   15ª CPMInd 17ª CPMInd 

9º BPM 14ª CPMInd 2º BPM  19ª CPMInd 12ª CPMInd  10 ªCPMInd 
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ANEXO I – ÁREA DE ATUAÇÃO E POPULAÇÃO 

Área de atuação do 1º BPM 

RA I - Brasília 198.906 9,5 

 

2º BPM 

 

RA III - Taguatinga 223.452  

RA XX - Águas Claras 43.623  

 

3º BPM 
 

RA I - Brasília 198.906  

RA XVIII - Lago Norte 23.000  

RA XIII - Varjão 5.945  
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9º BPM 

RA II - Gama 112.019  

 

9ª CPMInd 

RA IV - Brazlândia 48.958  

 

13º BPM 

RA V - Sobradinho 61.290  

RA XXVI - Sobradinho II 71.805  

 

14º BPM 

RA VI - Planaltina 141.097  

 

10ª CPMInd 

RA VII - Paranoá 39.630  

RA XXVIII - Itapoã 46.252  

 

12ª CPMInd 

RA VIII - Núcleo Bandeirante 22.688  

RA XXIV - Park Way 19.252  

 

8º BPM 

RA IX - Ceilândia 332.455  

 

4º BPM 

RA X - Guará 112.989  

RA XXV - SCIA (Estrutural) 14.497  
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11ª CPMInd 

RA XI - Cruzeiro 40.934  

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 46.829  

 

11º BPM 

RA XII - Samambaia 147.907  

 

14ª CPMInd 

RA XIII - Santa Maria 89.721  

 

17ª CPMInd 

RA XIV - São Sebastião 69.469  

 

18ª CPMInd 

RA XV - Recanto das Emas 102.271  

 

15ª CPMInd 

RA XVI - Lago Sul 24.406  

 

19ª CPMInd 

RA XVII - Riacho Fundo 26.093  

RA XXI - Riacho Fundo II 17.386  
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ANEXO II – Distribuição do efetivo de acordo com a população 
 
     População/efetivo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* O Lago Norte e o Varjão foram incluídos na população de Brasília por não possuírem unidades 
próprias, assim como, a Candangolândia e o Park Way foram  incluídos no Núcleo Bandeirante, 
Sudoeste e Octogonal no Cruzeiro, Riacho Fundo II ao Riacho Fundo I, SCIA (Estrutural) ao 
Guará, Sobradinho II a Sobradinho, Itapuã ao Paranoá e Águas claras a Taguatinga.  

Brasília 315 
Gama 203 
Taguatinga 371,97 
Brazlândia 192,75 
Sobradinho 386,90 
Planaltina 290,92 
Paranoá 431,57 
Núcleo Bandeirante 217 
Ceilândia 334 
Guará 332 
Cruzeiro 516,25 
Samambaia 210,99 
Santa Maria 239,90 
São Sebastião 396,97 
Recanto das Emas 342,04 
Lago Sul 145,27 
Riacho Fundo 183,46 
Lago Norte* 23.000 
Candangolândia 13.660,00 
Sudoeste/Octogonal 46.829,00 
Varjão 5.945,00 
Park Way 19.252,00 
SCIA (Estrutural) 14.497,00 
Sobradinho II 71.805,00 
Itapoã 46.252,00 
Àguas claras 43.623,00 
Riacho Fundo II 17.386,00 
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ANEXO III - População Urbana do Distrito Federal segundo as Regiões 
Administrativas – 2004 
Regiões Administrativas e total de habitantes.  
 
Distrito Federal 
2.096.534  
 
RA I - Brasília  
RA II - Gama  
RA III - Taguatinga  
RA IV - Brazlândia  
RA V - Sobradinho  
RA VI - Planaltina  
RA VII - Paranoá  
RA VIII - Núcleo Bandeirante  
RA IX - Ceilândia  
RA X - Guará  
RA XI - Cruzeiro  
RA XII - Samambaia  
RA XIII - Santa Mar ia  
RA XIV - São Sebasti ão  
RA XV - Recanto das Emas  
RA XVI - Lago Sul   
RA XVII - Riacho Fundo  
RA XVIII - Lago Nor te  
RA XIX - Candangolândia  
RA XX - Águas Claras  
RA XXI - Riacho Fundo II  
RA XXII - Sudoeste/Octogonal   
RA XIII - Varjão  
RA XXIV - Park Way  
RA XXV - SCIA (Estrutural)  
RA XXVI - Sobradinho II  
RA XXVIII - Itapoã  
 
Fonte: SEPLAN/CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD – 2004. 
(1) Para a Região Administrativa XXVII Jardim Botânico não existem informações por ter sido criada após o 
término da pesquisa. 
(2) A Região Administrativa XXIX SIA foi criada em 2005 e não possui unidades residenciais 
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Anexo IV – Efetivo por cidade 
 
Brasília 705 
Gama 553 
Taguatinga 718 
Brazlândia 254 
Sobradinho 344 
Planaltina 485 
Paranoá 199 
Núcleo 
Bandeirante 

256 

Ceilândia 994 
Guará 384 
Cruzeiro 170 
Samambaia 701 
Santa Maria 374 
São Sebastião 175 
Recanto das Emas 299 
Lago Sul 168 
Riacho Fundo 237 
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