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APRESENTAÇÃO 
  
 
 
No cenário atual, a questão habitacional emerge como uma oportunidade renovada na 
pauta de governo. Segundo a Política Nacional de Habitação, instituída em 2004 pelo 
Ministério das Cidades, os Estados possuem o importante papel de atuar como 
articuladores das ações do setor habitacional no âmbito do seu território: promovendo a 
integração dos planos habitacionais dos Municípios aos planos de desenvolvimento 
regional; coordenando atuações e projetos integrados que exijam intervenções 
intermunicipais, em especial nas áreas complementares à habitação; e dando apoio aos 
Municípios para a implantação dos seus programas habitacionais e de suas políticas de 
subsídios.  
 
A regulamentação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), pela Lei Federal no 
11.124/2005, estabeleceu um marco institucional e suporte financeiro decisivo para 
apoiar as iniciativas dos Estados e Municípios no cumprimento das diretrizes da política 
nacional. Para os governos estaduais, particularmente, o período tem sido de avaliar 
responsabilidades e de repensar políticas e estratégias no tema, em face da sua missão 
constitucional e federativa.  
 
No Estado de Goiás, o enfrentamento da questão habitacional conta com uma estrutura 
governamental específica no que diz respeito às competências e inserção institucional do 
assunto por intermédio da Agência Goiana de Habitação – AGEHAB e Secretaria de 
Estado das Cidades. Com relação aos demais instrumentos no Estado de Goiás, há um 
conjunto de leis, dentre elas, a que aprova o Plano Estadual de Habitação de Interesse 
Social que vem cumprir o que rege a Lei 11.124/2005.  
 
O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS/GO) é instrumento 
imprescindível para a gestão da Política de Habitação de Interesse Social no Estado de 
Goiás, no sentido de diagnosticar a questão habitacional e garantir o acesso universal à 
moradia digna, na zona rural e urbana, com condições saneamento e acessibilidade 
universalizada. 
 
Assim, a elaboração do PEHIS consiste em um trabalho com participação representativa 
dos municípios (Estado e sociedade Civil), sob a coordenação e tutoria de profissionais 
da AGEHAB, parceria da Secretaria de Estado das Cidades e assistência técnica do 
IBAM, devendo passar pela avaliação e aprovação do Conselho Gestor do Fundo 
Estadual de Habitação - CGFEHIS. E ainda, um dos principais instrumentos de 
participação é o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social 
(CGFEHIS), instituído mediante Lei nº 17.155 de 17 de setembro de 2010. O conteúdo 
apresentado para viabilizar o PEHIS consta de informações fornecidas pelos 246 
municípios do Estado. Esta relação envolve simultaneamente pesquisa e intervenção, 
isto é, por meio do levantamento e análise dos dados municipais com assessoria direta 
ou indireta desta Agência, os municípios elaboram os PMHIS e simultaneamente, o 
Estado elabora o PEHIS. 
 
A metodologia adotada pela frente de trabalho da AGEHAB objetiva uma interação 
cooperativa entre os diversos segmentos sociais existentes nas localidades municipais, 
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articulada ao trabalho dos gestores públicos e profissionais contratados pelas prefeituras.  
Assim, procuramos combinar à injeção de recursos, novos sentidos à governança local 
na perspectiva de melhores resultados para a habitação de interesse social em Goiás, 
estimulando o envolvimento da comunidade como protagonista num processo 
participativo e democrático. Esse procedimento estabelece uma relação orgânica entre o 
PEHIS e os demais planos locais.  
  
Portanto, o Diagnóstico Habitacional do Estado de Goiás, segunda etapa do PEHIS, 
consolida o conteúdo sobre a realidade estadual, a situação habitacional dos municípios 
e a estrutura institucional, legal e normativa (estadual e federal) vigente, e 
encaminhamentos a serem detalhados posteriormente nas Estratégias de Ação. 
 
A metodologia de elaboração do plano envolveu diversas entidades governamentais e da 
sociedade civil, sobretudo nos municípios, no sentido de sistematizar as demandas por 
meio de um diagnóstico que foi expresso neste documento como: Cenário Geral da 
Economia Goiana, onde está descrito as condições econômicas do Estado; necessidades 
habitacionais em Goiás, onde está apresentado em tabelas e gráficos a real situação das 
moradias em todo Estado; e, por último, o cenário institucional, que é de suma 
importância no enfrentamento da questão habitacional. Portanto, o Plano Estadual de 
Habitação de Interesse Social (PEHIS/GO) é instrumento imprescindível para a gestão da 
Política de Habitação de Interesse Social no Estado de Goiás, no sentido de diagnosticar 
a questão habitacional e garantir o acesso universal à moradia digna, na zona rural e 
urbana, com condições saneamento e acessibilidade universalizada. 
 
Este resumo executivo foi elaborado pela AGEHAB em parceria com a Secretaria de 
Estado das Cidades e assistência técnica do IBAM para sistematizar o conteúdo 
elaborado sobre o diagnóstico habitacional e urbano do Estado de Goiás para a 
elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – PEHI. Segue como 
anexo deste resumo executivo um CD-Rom Diagnóstico Habitacional com os dados 
sistematizados referente ao levantamento das necessidades habitacionais de Goiás, 
demanda acumulada e projeções de necessidades futuras PEHIS/GO. Trata-se de um 
banco de dados organizado pela AGEHAB com informações provenientes de instituições 
governamentais do Estado e da União como SEPLAN/GO e IBGE, respectivamente.  
 
 
  
 
1. Cenário Geral da economia goiana 
 
 
O projeto nacional de interiorização na segunda metade da década de 1950 promoveu 
uma decisiva alocação de recursos para o Centro-Oeste, em geral, e para o estado de 
Goiás, em particular. Foram realizados vultosos investimentos em infra-estrutura, em 
especial de transportes, e a mudança da capital federal para Brasília impactando 
decisivamente o território goiano e sua dinâmica socioeconômica. 
 
Com população de 6.004.045 milhões habitantes, segundo o Censo Demográfico de 
2010, Goiás é o Estado mais populoso do Centro-Oeste (42,7% da população da região) 
e o 12º do país.  
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No ano de 2008, o Produto Interno Bruto – PIB goiano alcançou a soma de R$ 75,3 
bilhões, ano em que foi adicionado a economia local R$ 10.065 bilhões, garantindo a 
posição de 9º economia do país no ranking das Unidades da Federação (representa 
2,48% do PIB nacional). 
 
 

Evolução do Produto Interno Bruto Goiano 2002-2008  
                                                                                           (R$ bilhões) 
 

 
            Fonte: SEPLAN/SEPIN - Produto Interno Bruto – Goiás, 2008. 
 

No período entre 2002 e 2008 a economia goiana atingiu 34,19%, superior, à média 
brasileira de 27,93%, cujo expressivo desempenho nos anos recentes é atribuído ao 
desenvolvimento do agronegócio como um todo, da indústria alimentícia, ao 
beneficiamento de commodities minerais, fármacos, fabricação de automóveis, etanol, e 
ao comércio. 

Dentre os grandes setores de atividades econômicas, o de Serviços é o que predomina 
em Goiás, representando 60,95% da produção de riquezas. Neste setor pode-se ressaltar 
o comércio tanto o varejista como o atacadista, bastante dinâmicos, principalmente na 
capital Goiânia, assim como as atividades imobiliárias. O setor industrial participa no PIB 
goiano em 26,21% e o agropecuário com 12,84%. Embora tenha participação inferior, o 
setor agropecuário é de grande importância para a economia goiana, pois dele deriva a 
agroindústria, uma das atividades mais pujantes do Estado, quer seja na produção de 
carnes, derivados de leite e de soja, molhos de tomates e condimentos e outros itens da 
indústria alimentícia, como também na indústria sucroalcooleira.  

Diante do acelerado desenvolvimento do Estado, o sistema urbano do Estado de Goiás 
caracteriza-se por acentuada concentração espacial da população e uma rede de cidades 
bastante heterogênea. Apenas 9 municípios, num universo de 246, ultrapassam 100.000 
habitantes, concentrando-se nos mesmos praticamente 50% da população estadual. Por 
outro lado, 194 municípios, ou 78,9% do total de municípios goianos têm população até 
20.000, respondendo por apenas 20,8% da população do estado, o que demonstra uma 
grande pulverização político-administrativa e uma heterogênea distribuição populacional. 
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As regiões de planejamento do Entorno do Distrito Federal e Metropolitana de Goiânia 
são aquelas com maior dinamismo demográfico e migratório, por conseguinte, 
demandam maiores investimentos para habitação e infra-estrutura urbana. 
 
A posição estratégica do cerrado vem atraindo investimentos a partir dos anos 70. A 
oferta de infra-estrutura social e urbana, a posição estratégica, a disponibilidade de mão-
de-obra, aliados aos programas de incentivo criados pelo Governo Estadual, vêm 
alavancando significativo desenvolvimento econômico. Goiás é responsável por um terço 
da produção de grãos no Brasil, sendo o 2º maior produtor de algodão em pluma, o 5º 
produtor de milho, e a safra de girassol cresceu, em 1999, 476% em relação ao ano 
anterior, fazendo com que Goiás passasse a responder por 70% da produção nacional.  
 
A de soja, principal produto agrícola produzido em Goiás, que representa: 51,4% do total 
de grãos produzidos no Estado; 22,71% da produção do Centro-Oeste e 11,02% da 
produção nacional, passou de 4.092.934 t em 2000 para 6.808.587 t em 2009  
(crescimento de 66,35%), rendendo ao Estado a posição de 4º lugar no ranking da 
produção do país – ficando atrás apenas dos Estados de Mato Grosso, Paraná e Rio 
Grande do Sul (espacialização da produção no Mapa a seguir). 
 
 

Mapa da Soja no Brasil – 2006 
 

 
                                    Fonte: a partir de www.agroambiente.org.br 
  
Na cultura de cana de açúcar passou de uma produção de 10,163 milhões de toneladas 
em 2000, para 44,064 milhões de toneladas em 2009 (expansão de 333,58%), e aumento 
de 272,71 hectares na área colhida, isso colocou o Estado na posição de 4º produtor 
nacional em 2009 – só atrás de São Paulo, Minas Gerais e Paraná (espacialização da 
produção no Mapa a seguir). 
 
 



10 

 

 

Setor Sucroenergético - Mapa da Produção 

 

A pecuária goiana, altamente expressiva, posiciona o Estado entre os maiores produtores 
do País: o rebanho bovino é formado por 20,5 milhões de cabeças – o 4º no ranking 
brasileiro, com participação de 10,12% no efetivo nacional (conforme ilustra o Mapa a 
seguir). 

 

Efetivo de bovinos no Brasil - 2004 a 2006 
 

 
Fonte: SEPLAG/RS – Atlas Sócio-Econômico. 
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A atividade industrial ganha importante participação no crescimento da economia de 
Goiás. A estrutura industrial goiana bastante concentrada, começa a se diversificar e 
despontar em novos setores: em 2008, quatro setores representavam 64,05% do valor da 
transformação industrial do Estado: fabricação de produtos alimentícios (41,21%), 
indústria extrativa mineral (9,80%), fabricação de veículos automotores, reboques e 
carrocerias (6,85%) e fabricação de produtos químicos (6,19%). 
 

A indústria sucro-alcooleira vem se implantando no Estado e hoje já traz repercussões 
econômicas de destaque no cenário nacional, e o Estado está a caminho de se tornar 
também um dos líderes nacionais na produção de etanol: no ano de 2009 a produção 
alcançou 2,6 bilhões de litros de álcool e a produção de açúcar no Estado alcançou 1,738 
milhão de toneladas, colocando o Estado na posição de 2º produtor de álcool e 5º de 
açúcar; atualmente são 36 usinas de álcool e açúcar em atividade e há pelo menos mais 
13 usinas em processo de implantação em Goiás.  

Importante destaque é observado na diversificação da indústria da mineração de Goiás, 
que apresenta segmentos modernos e gestão similar às das grandes corporações 
internacionais, ajustando-se ao cenário da economia global. Ao todo são sete pólos 
minerais distribuídos pelo Estado (sendo o 1º Estado na produção de níquel, amianto, 
vermiculita e fosfato, e o 2º produtor de ouro, cobre e nióbio do país), com depósitos de 
grande importância econômica, fato que coloca Goiás em posição privilegiada na rota do 
mineralnegócio. 
  
 

MINERALNEGÓCIO: Espacialização dos projetos minerários 
 

 
Fonte: DNPM – O Mineralnegócio no Brasil, 2009.  
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O Estado de Goiás, com crescimento do PIB acima da média nacional,  passa a gerar 
empregos, também, acima da média nacional e o setor sucro-energético é um dos 
principais agentes desse desenvolvimento. Por outro lado, as usinas, além de 
comprometerem as condições ambientais, acarretam atração de mão de obra para o 
corte da cana, atividade sazonal, o que gera um contingente de trabalhadores que 
alteram a dinâmica sócio-econômica local. 

Por outro lado, as boas condições para o desenvolvimento econômico do Estado de 
Goiás acarreta prejuízo ao patrimônio ambiental. Os cerrados do Centro-Oeste continuam 
ameaçados pela ocupação do seu solo com produtos exportáveis. A produção de 
commodities substituiu a vegetação natural por soja, milho, sorgo, pastagens e estas 
culturas não alimentam os lençóis freáticos, afetando mais de 300 cursos d´água. 
 
A importância crescente do agronegócio, do setor sucro-alcooleiro e da mineração no 
Estado, os impactos da Ferrovia Norte-Sul em sua área de abrangência, bem como o 
desafio metropolitano colocado tanto pela Região Metropolitana de Goiânia quanto pela 
periferia goiana da RIDE-RF demonstram a urgência de se investir em planejamento, 
aumentar o número de municípios com Plano Diretor e dotar de mais efetividade e 
qualidade (em termos dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto das Cidades) 
os planos já existentes.  
 
Diante da situação apresentada, é necessário ações integradas do Estado com foco na 
região Nordeste Goiano, pois é a região mais deprimida econômicamente, o que se 
confirma com o fato de que ela toda conforma dois Territórios da Cidadania. Pois, 
constata-se que, em 2009, 88% da população era atendida com rede de água potável, 
enquanto o serviço de coleta esgoto sanitário atendia a 44,6% da população, o que 
significa uma situação é precária. 
 
A inauguração e entrada em funcionamento da Ferrovia Norte-Sul trará grande impacto 
na dinâmica sócio-econômica dos municípios de sua área de influência imediata. O 
Estado deverá se adiantar promovendo um plano de desenvolvimento regional integrado, 
dotando de infra-estrutura, oferecendo serviços urbanos e moradia. 
 
Goiás desponta para um futuro de grande dinamismo econômico num cenário de grandes 
fragilidades ambientais. Há que conciliar o compromisso com a preservação do meio 
ambiente, que é um patrimônio estadual, com a estruturação de políticas econômicas que 
apóiem e potencializem resultados econômicos. 
 
O Estado de Goiás apesar de ter o 9º maior PIB brasileiro, tem os seus indicadores 
sociais em níveis mais baixos que os indicadores de alguns Estados mais pobres do país 
– indicando que embora Goiás possua resultados muito positivos em diversos aspectos 
econômicos, ainda precisa garantir desenvolvimento social por meio de políticas públicas 
a fim de melhorar os indicadores da área e a qualidade de vida de sua população, 
principalmente daqueles que dependem mais da política estatal. 
 
Com relação ao grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a 
renda domiciliar per capita, o índice de Gini, embora tenha subido duas posições de 2000 
para o ano de 2009, o Estado de Goiás detêm apenas na 13ª colocação no ranking 
nacional (índice médio de 0,503 segundo a PNAD/IBGE), atrás, por exemplo, do 
Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Mato Grosso do Sul e Roraima. 
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O Índice de Desenvolvimento Humano-IDH de Goiás em 2007 colocou o Estado na 9º 
posição nacional: 0,824, acima do índice nacional de 0,816. Como todos os demais 
Estados brasileiros, Goiás apresentou uma melhora no IDH-M de 2007, que foi suficiente 
para assegurar uma posição a mais entre as unidades da federação, mas manteve-se 
como o terceiro Estado de mais alto IDHM da região Centro-Oeste, atrás do Distrito 
Federal (1º IDH do país) e Mato Grosso do Sul1. No tocante à educação, este Estado 
ocupa a 11ª posição com referência ao analfabetismo de pessoas com mais de 10 anos e 
a 12ª posição com referência às pessoas com mais de 15 anos, atrás de Estados como o 
Amapá, Roraima, Espírito Santo e Amazonas – em relação à média de anos de estudo 
das pessoas de 15 anos ou mais de idade, o Estado também se mantém na 11ª posição 
(conforme Tabela a seguir). 

Taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade, segundo as 
unidades da federação - 2000 – 2009. 
 
Unidade da federação 2000 2009 

Analfabetismo (%) Ranking Analfabetismo (%) Ranking 
Brasil 13,63  

 
9,70 

 Centro-Oeste 10,76  
 

8,00 
 Amapá 12,10  11º 2,75 1º 

Distrito Federal 5,68  1º 3,46 2º 
Rio de Janeiro 6,64  4º 3,96 3º 
Rio Grande do Sul 6,65  5º 4,60 4º 
São Paulo 6,64  3º 4,75 5º 
Santa Catarina 6,32  2º 4,91 6º 
Roraima 13,49  14º 6,64 7º 
Paraná 9,53  6º 6,69 8º 
Amazonas 15,50  15º 7,04 9º 
Espírito Santo 11,67  8º 8,52 10º 
Minas Gerais 11,96  10º 8,54 11º 
Goiás 11,93  9º 8,61 12º 
Mato Grosso do Sul 11,19  7º 8,69 13º 
Rondônia 12,97  13º 9,86 14º 
Mato Grosso 12,36  12º 10,15 15º 
Pará 16,77  16º 12,25 16º 
Tocantins 18,78  17º 13,53 17º 
Acre 24,49  19º 15,35 18º 
Sergipe 25,16  21º 16,30 19º 
Bahia 23,15  18º 16,71 20º 
Pernambuco 24,50  20º 17,62 21º 
Rio Grande do Norte 25,43  22º 18,14 22º 
Ceará 26,54  23º 18,56 23º 
Maranhão 28,39  24º 19,07 24º 
Paraíba 29,71  25º 21,63 25º 
Piauí 30,51  26º 23,34 26º 
Alagoas 33,39  27º 24,56 27º 
Fonte: IBGE – SEPLAN.GO/SEPIN 

    

                                                 
1
 O IDH, inicialmente desenvolvido pelo PNUD para comparação internacional, foi adaptado, no Brasil, para o 

nível municipal e, para reforçar este aspecto, é denominado IDH-M. É um índice síntese que procura captar o 
nível de Desenvolvimento Humano alcançado em uma localidade, levando em consideração três dimensões 
básicas: a saúde, a educação e a renda – no ano de 2000, o IDH-M longevidade e o IDH-M educação de 
Goiás foram de 0,745 e 0,866 respectivamente, ficando acima da média nacional.  
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Em termos de desempenho do mercado de trabalho, o estoque de emprego formal do 
Estado, em 2009, somava 1.209.310 postos, fazendo de Goiás o 10º mercado do país, 
segundo a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS/MTE.  E o Rendimento Médio 
mensal de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade,ocupadas na 
semana de referência, com rendimento de trabalho, em 2009, segundo a Pesquisa 
Nacional de Domicílios – PNAD/IBGE, era de R$ R$ 1.012,00, rendendo ao Estado a 10º 
posição no ranking nacional (conforme Tabela a seguir). 

Estoque de emprego formal, segundo as Unidades da Federação - 2000 – 2009. 
 

Unidade da federação 
2000 2009 

Variação (%) 
2000 / 2009 Estoque de 

Emprego 
Part (%) Ranking Estoque de 

emprego 
Part (%) Ranking 

Brasil 26.228.629 100,00 
 

41.207.546 100,00 
 

57,11 

Centro-Oeste 2.091.439 7,97 
 

3.417.517 8,29 
 

63,41 

São Paulo 8.049.532 30,69 1º 12.079.131 29,31 1º 50,06 

Minas Gerais 2.803.454 10,69 2º 4.350.839 10,56 2º 55,2 

Rio de Janeiro 2.718.138 10,36 3º 3.851.259 9,35 3º 41,69 

Paraná 1.653.435 6,30 5º 2.637.789 6,40 4º 59,53 

Rio Grande do Sul 1.893.789 7,22 4º 2.602.320 6,32 5º 37,41 

Bahia 1.177.343 4,49 6º 1.999.632 4,85 6º 69,84 

Santa Catarina 1.077.929 4,11 7º 1.838.334 4,46 7º 70,54 

Pernambuco 883.032 3,37 8º 1.399.997 3,40 8º 58,54 

Ceará 691.093 2,63 10º 1.236.261 3,00 9º 78,88 

Goiás 663.902 2,53 11º 1.209.310 2,93 10º 82,15 

Distrito Federal 812.361 3,10 9º 1.062.241 2,58 11º 30,76 

Pará 458.636 1,75 13º 870.869 2,11 12º 89,88 

Espírito Santo 471.698 1,80 12º 816.906 1,98 13º 73,18 

Mato Grosso 315.547 1,20 15º 622.459 1,51 14º 97,26 

Maranhão 284.793 1,09 18º 562.275 1,36 15º 97,43 

Paraíba 339.135 1,29 14º 543.375 1,32 16º 60,22 

Rio Grande do Norte 315.488 1,20 16º 538.757 1,31 17º 70,77 

Mato Grosso do Sul 299.629 1,14 17º 523.507 1,27 18º 74,72 

Amazonas 249.373 0,95 20º 509.645 1,24 19º 104,37 

Alagoas 272.183 1,04 19º 446.136 1,08 20º 63,91 

Piauí 205.729 0,78 22º 351.701 0,85 21º 70,95 

Sergipe 206.054 0,79 21º 344.052 0,83 22º 66,97 

Rondônia 147.904 0,56 23º 296.937 0,72 23º 100,76 

Tocantins 106.043 0,40 24º 228.259 0,55 24º 115,25 

Acre 61.448 0,23 25º 106.013 0,26 25º 72,52 

Amapá 47.515 0,18 26º 105.771 0,26 26º 122,61 

Roraima 23.446 0,09 27º 73.771 0,18 27º 214,64 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego / RAIS. Elaboração: SEPLAN/SEPIN, 2010. 
 
Em termos da dinâmica do mercado de trabalho na Construção Civil em Goiás, 
pelos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged/MTE, 
no período 2006 a 2010, o Saldo de Emprego do setor – que é soma das 
admissões menos os desligamentos – acumulou 23.532 novos postos de trabalho 
formal. Pelos dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS/MTE, 
observa-se que o Estoque de Emprego do setor passou de 36.655 postos de 
trabalho no ano de 2006 para 64.895 postos em 2009 – um aumento de 28.240 
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vagas ou 43,52%, significando um crescimento relativo acima de todas as outras 
atividades econômicas no Estado (conforme ilustra o Gráfico abaixo). 
 

 
    Fonte: RAIS/MTE, 2009. Elaboração Observatório das Metrópoles – Núcleo Goiânia. 
 
 
 
2. Necessidades Habitacionais em Goiás 
 
Em 2009, o número de domicílios particulares permanentes em Goiás foi estimado em 
1.858 milhão de unidades, significando 42,7% do estoque de domicílios do Centro-Oeste 
– quase a metade do estoque da Região – e 3,06% do estoque de domicílios do país, 
que alcançou o quantitativo de 60.587 milhões de unidades naquele ano (dados da 
PNAD/IBGE). E segundo os números preliminares do Censo 2010, o estoque de 
domicílios de Goiás subiu para 2.213 unidades e o do Brasil chegou a 67,6 milhões de 
unidades.  
 
A Tabela e Gráfico a seguir ilustra a evolução e distribuição do estoque de domicílios 
entre as Unidades da Federação do Centro-Oeste, mostrando a magnitude do estoque 
habitacional de Goiás no contexto regional. 
 
                 
Domicílios particulares permanentes (evolução 2000-2009)  
 

Brasil, Centro-
Oeste (UFs)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 44.795  48.929  50.049   51.676   53.620   54.874   56.220    57.778  59.565  60.587 

Centro-Oeste 3.154    3.401    3.508    3.659     3.761     3.866     3.971     4.164    4.251   4.345 

Distrito Federal 546 587 616 651 651 689 708 745 747 787

Goiás 1.398    1.485    1.537    1.602 1.666 1.691 1.731 1.795 1.856 1.858

Mato Grosso do 
Sul

538 606 620 661 647 685 684 727 725 747

Mato Grosso 578 727 736 747 799 805 847 897 923 953  
Fonte: PNAD/IBGE – Banco de Dados Agregados SIDRA. 
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                              Fonte: PNAD/IBGE – Banco de Dados Agregados SIDRA.  
                                 Elaboração AGEHAB. 

 
Quanto a Condição de Ocupação do Domicílio registrada em 2009 em Goiás, a maioria 
dos domicílios eram próprios (64,1%), além de 400 mil alugados (21,50 %), 246 mil 
cedidos (13,22%) e 20 mil sob outras condições de ocupação (1,07 %). Embora o 
quantitativo de domicílios próprios tenha aumentado 21% de 2000 para 2009, sua 
participação no total de domicílios sofreu pequena redução: de 66,2% para 64,1%. A 
proporção de domicílios alugados chegou a 21,5%, contra 18,4% em 2000. Enquanto que 
os domicílios cedidos que era 14,3% em 2000 apresentou pequena redução para 13,2%, 
conforme Gráfico a seguir. 
 

 
                       Fonte: PNAD 2009/IBGE-SEPLAN/SEPIN. Elaboração: AGEHAB. 
 
Seguindo uma tendência nacional, a redução do déficit habitacional no Estado de Goiás 
vem sendo observada a cada nova publicação do estudo da Fundação João Pinheiro: 
oscilou negativamente de 167.042 mil domicílios no ano de 2007 para 163.115 mil 
domicílios em 2008 – redução de 3.927 unidades habitacionais (ambas as pesquisas 
já realizadas pela nova metodologia de aferição da coabitação familiar) – dados no 
Gráficos a seguir. Em termos percentuais, a redução déficit habitacional no total do 
Estado foi de 9,2% dos domicílios permanentes para 8,8%. 
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                    Fonte: FJP – 2008  Elaboração: Agehab. 
 
Os componentes com maior expressão no déficit habitacional do Estado de Goiás são o 
ônus excessivo com aluguel: 77. 675 mil domicílios (em 2007 eram 66.625 domicílios) e a 
coabitação familiar: 66.727 domicílios (em 2007 eram 68.737 domicílios). Nos demais 
componentes do déficit de Goiás, a habitação precária em 2008 correspondia a 8.473 
domicílios (em 2007 eram 23.574 domicílios) e o adensamento excessivo correspondia a 
10.240 domicílios (em 2007 eram 8.106 domicílios).  
 

 
                          
                    Fonte: FJP – 2008  Elaboração: Agehab. 
 

 
Pelos dados da FJP, o destaque é com relação a acentuada redução do déficit 
habitacional rural ao longo do tempo: na série a partir de 2000, observa-se redução muito 
acima da média do Centro-Oeste e da média Nacional. Enquanto que o déficit urbano, ao 
contrário, voltou a se elevar de 2007 para 2008 Em termos percentuais, com relação aos 
domicílios particulares permanentes, enquanto no ano de 2000 correspondia a 12,8% dos 
domicílios, em 2006 reduziu para 9,0%, em 2007 para 5,8%, e em 2008 apenas 2,2% dos 
domicílios – muito abaixo da média nacional do déficit habitacional rural que é 11,3% 
(conforme Gráfico abaixo). 
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                    Fonte: FJP – 2008. Elaboração: Agehab. 
 
Quanto à distribuição do Déficit Habitacional por faixa de renda das famílias, assim como 
na média nacional, em Goiás observa-se continuidade de concentração nos estratos de 
menores rendas. Houve manutenção do padrão da renda das famílias urbanas que 
demandam uma nova moradia: no total nacional, 89,6% do déficit habitacional concentra-
se na faixa até três salários mínimos e entre três a cinco salários mínimos mais 7,0%: ou 
seja, juntos somam 96,6% do déficit; em Goiás, a concentração do déficit habitacional na 
faixa até três salários mínimos alcançou 91,7% e entre três a cinco salários mínimos mais 
4,5%, no somatório respondem por 96,2% do déficit (conforme Gráfico abaixo). 
 

 
             Fonte: FJP – 2008. Elaboração: Agehab. 
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A análise da inadequação habitacional2 das Microrregiões de Goiás, conforme o estudo 
da FJP, dados de 2000, mostra que a carência de infraestrutura urbana (iluminação, 
abastecimento de água, instalação sanitária ou destino do lixo) é o componente com 
maior peso na inadequação habitacional regional, assim como no restante do país.   
 
Entre as 18 Microrregiões goianas observa-se que: 11 delas apresentaram percentuais 
de carência de infraestrutura urbana acima de 73,03% (sendo os mais altos nas 
microrregiões: Vão do Paraná 97,0%; Aragarças 95,65% e Iporá 95,50%); 6 
microrregiões apresentam percentuais entre 39,84% e 73,02% (sendo apenas a 
microrregião de Goiânia abaixo de 50%, com 43,01%); e somente uma microrregião 
apresenta percentual abaixo de 30% (Quirinópolis 28,69%) – conforme Tabela abaixo. 
 

INADEQUAÇÃO DOS DOMICÍLIOS (2000) 

Microrregião 

INADEQUAÇÃO 
FUNDIÁRIA (1) 

ADENSAMENTO 
EXCESSIVO (1) 

DOMICÍLIOS SEM 
BANHEIRO (1) 

CARÊNCIA DE 
INFRA-

ESTRUTURA (2) 

absoluto 
% dos 
domic. 

Urbanos 
 

absoluto 
% dos 
domic. 

Urbanos 
 

absoluto 
% dos 
domic. 

Urbanos 
 

absoluto 
% dos 
domic. 

urbanos 

Anápolis 4.561 3,87 5.265 4,47 6.396 5,43 72.737 61,72 

Anicuns 778 3,18 759 3,11 2.006 8,21 17.266 70,65 

Aragarças 135 1,11 622 5,10 1.673 13,72 11.666 95,65 

Catalão 1.003 3,39 891 3,01 742 2,51 16.086 54,37 

Ceres 1.587 3,35 2.152 4,54 5.747 12,12 40.039 84,47 
Chapada dos 
Veadeiros 

164 1,90 761 8,83 1.583 18,36 8.007 92,87 

Entorno de Brasília 4.435 2,42 18.725 10,21 12.039 6,57 151.768 82,78 

Goiânia 13.600 2,93 25.936 5,58 20.066 4,32 199.783 43,01 

Iporá 291 1,95 599 4,02 1.715 11,50 14.242 95,50 

Meia Ponte 1.790 2,19 3.520 4,31 3.190 3,91 54.730 67,04 

Pires do Rio 527 3,13 699 4,16 749 4,45 14.705 87,44 

Porangatu 994 2,07 2.725 5,68 8.583 17,89 43.068 89,78 

Quirinópolis 670 2,90 735 3,18 1.336 5,79 6.620 28,69 

Rio Vermelho 457 2,42 877 4,65 2.456 13,02 16.008 84,88 
São Miguel do 
Araguaia 

504 3,41 865 5,86 2.946 19,94 13.249 89,69 

Sudoeste de Goiás 2.188 2,59 4.814 5,70 5.201 6,16 42.755 50,64 

Vale do Rio dos Bois 341 1,55 1.031 4,69 1.909 8,68 18.666 84,88 

Vão do Paranã 458 3,27 1.238 8,84 2.838 20,25 13.597 97,04 

Total 34.483 2,81 72.214 5,89 81.175 6,62 754.992 61,56 
Fonte: Fundação João Pinheiro/CEI – Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas 
Notas: (1) Apenas casas e apartamentos urbanos; (2) Casas e apartamentos urbanos que não possuem um ou mais 
dos serviços de infra-estrutura: iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgotamento 
sanitário ou fossa séptica, e coleta de lixo. 

 
As estimativas de número de domicílios em assentamentos precários em Goiás, segundo 
a pesquisa do Centro de Estudo da Metrópole – CEM/Cebrap, somam  14.452 unidades 
habitacionais. Entre os municípios goianos inclusos na regionalização Municípios do 
Estado de Minas Gerais e Centro-Oeste com maior número de domicílios em setores 

                                                 
2 Aquelas que necessitam de melhoramentos para que alcance um padrão mínimo de habitabilidade, 
podendo ter problemas relacionados: ao adensamento excessivo, ao acesso à infra-estrutura, à inadequação 
fundiária urbana e/ou inexistência de unidade sanitária domiciliar exclusiva. 
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subnormais e precários, destaca-se o município goiano de Vila Boa que possui a 
totalidade dos seus domicílios situada nos setores precários. Os demais municípios 
figuram nas seguintes proporções: Corumbá de Goiás com 34,03% dos domicílios; Padre 
Bernardo, Cabeceiras e Bela Vista de Goiás com percentuais de 19,37%, 14,07% e 
14,04%, respectivamente; cerca de 8 municípios entre 5% e 10% (Abadiânia 9,63%, 
Caturaí 8,06%, Novo Gama 9,07%, Pirenópolis 8,36%, Cocalzinho de Goiás 7,38%, 
Valparaíso de Goiás 6,67%, Cristalina 5,28% e Planaltina 4,84%); e os outros 17 
municípios abaixo de 5% – todos municípios de pequeno porte, com menos de 20 mil 
habitantes em área urbana, com exceção da Cidade Ocidental (38 mil habitantes) – 
conforme Tabela abaixo. 
 

Goiás: Estimativa de Domicílios em assentamentos precários em áreas urbanas, 2000                                                

Nome do município 
Domicílios 
em Setores 
Subnormais 

Domicílios 
em Setores 
Precários 

Domicílios em 
Setores 

Subnormais + 
Setores 

Precários 

Total de 
Domicílios 

em todos os 
Tipos de 
Setores 

% de Domicílios 
em 

Assentamentos 
Precários 

Abadiânia 0 186 186 1.932 9,63% 
Água Fria de Goiás 0 0 0 401 0,00% 
Águas Lindas de Goiás 0 147 147 26.343 0,56% 
Alexânia 0 0 0 4.311 0,00% 
Anápolis 588 1.487 2.075 78.073 2,66% 

Bela Vista de Goiás 0 507 507 3.612 14,04% 
Bonfinópolis 0 0 0 1.362 0,00% 
Brazabrantes 0 0 0 507 0,00% 
Cabeceiras 0 178 178 1.265 14,07% 
Caldazinha 0 0 0 341 0,00% 
Caturaí 0 72 72 893 8,06% 

Cidade Ocidental 0 0 0 9.743 0,00% 
Cocalzinho de Goiás 0 117 117 1.585 7,38% 
Corumbá de Goiás 0 507 507 1.490 34,03% 

Cristalina 0 360 360 6.824 5,28% 
Divinópolis 0 596 596 48.654 1,22% 
Formosa 0 288 288 17.385 1,66% 

Guapo 0 0 0 2.731 0,00% 
Inhumas 0 303 303 11.371 2,66% 
Luziânia 0 1.235 1.235 32.853 3,76% 

Mimoso de Goiás 0 0 0 305 0,00% 
Nova Veneza 0 0 0 1.503 0,00% 
Novo Gama 0 1.656 1.656 18.257 9,07% 

Padre Bernardo 0 655 655 3.381 19,37% 
Pirenópolis 0 275 275 3.289 8,36% 
Planaltina 0 836 836 17.260 4,84% 

Santo Antônio do Descoberto 0 265 265 12.007 2,21% 
Terezópolis de Goiás 0 0 0 955 0,00% 
Valparaíso de Goiás 874 763 1.637 24.551 6,67% 

Vila Boa 0 634 634 634 100,00% 
Fonte: CEM/Cebrap a partir do Censo Demográfico IBGE (2000). Elaboração: Agehab. * Inclui setores em 
área rural de extensão urbana. 
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A região Distrito Federal e RM de Goiânia apresentou uma das menores estimativas de 
assentamentos precários, em comparação às demais regiões do país – na média, 2,7% 
dos domicílios (ou cerca de 26 mil domicílios) e 2,8% da população urbana (pouco mais 
de 100 mil pessoas – o que não é exatamente pouco) vivem em setores com condições 
sociais e habitacionais precárias no conjunto desta região. Como pode ser observado na 
Tabela seguinte, foram identificados setores precários nos municípios de: Aparecida de 
Goiânia, Goiânia, Senador Canedo (RM de Goiânia) e no Distrito Federal.   
 
Entre os três municípios da RM de Goiânia, a capital é que apresentou o maior número 
absoluto de domicílios e pessoas vivendo em setores precários: 6.898 domicílios nos 
setores identificados como subnormais e precários e 25.097 pessoas vivendo em setores 
precários (2,32% da população urbana de Goiânia). Apesar de Aparecida de Goiânia e 
Senador Canedo não terem nenhum setor do tipo subnormal, as estimativas apontaram 
para a presença de alguns setores precários nestes dois municípios: no caso de Senador 
Canedo apenas 1 setor censitário foi estimado como precário, com um total de 357 
domicílios e uma população de 1.362 habitantes; em Aparecida de Goiânia 3 setores 
censitários foram identificados como precários, totalizando 927 domicílios e cerca de 
3.718 pessoas. 
 

Domicílios em assentamentos precários por município, 2000                                                
Distrito Federal e RM de Goiânia 

Nome do município 
Domicílios 
em Setores 
Subnormais 

Domicílios 
em 

Setores 
Precários 

Domicílios 
em Setores 
Subnormais 

+ Setores 
Precários 

Total de 
Domicílios 

em todos os 
Tipos de 
Setores 

% de Domicílios 
em 

Assentamentos 
Precários 

Abadia de Goiás 0 0 0 854 0,00% 

Aparecida de Goiânia 0 927 927 90.704 1,02% 

Aragoiânia 0 0 0 1.220 0,00% 

Brasília 7.372 10.597 17.969 528.057 3,40% 

Goianápolis 0 0 0 2.595 0,00% 

Goiânia 4.797 2.101 6.898 311.643 2,21% 

Goianira 0 0 0 5.047 0,00% 

Hidrolândia 0 0 0 2.198 0,00% 

Nerópolis 0 0 0 4.567 0,00% 
Santo Antônio de 
Goiás 

0 0 0 679 0,00% 

Senador Canedo 0 357 357 13.441 2,66% 

Trindade 0 0 0 21.097 0,00% 
          Fonte: CEM/Cebrap a partir do Censo Demográfico IBGE (2000). Elaboração: Agehab.* Inclui setores    

em área rural de extensão urbana. 

 
A demanda apurada por habitação em Goiás, auferida pelo Cadastro realizado pela 
AGEHAB em todo o Estado, entre o final de 2009 e 2010, contabiliza 221.624 cadastros 
para construção de novas unidades habitacionais e/ou melhorias: 70,39% dos cadastros 
representa demanda por novas unidades; a demanda por reforma totaliza 23,54%, e 
apenas 5,70% demandaram materiais para construção em lote próprio. 
 
Realizando a distribuição da demanda por Região de Planejamento podemos obter o 
seguinte quadro: a Região Metropolitana de Goiânia se destaca como a área de maior 
necessidade de moradia, 29,18% do total estadual (dos 64.672 cadastros realizados 
nesta região, 56.696 famílias demandaram unidades habitacionais novas); em um nível 
intermediário de demanda, podemos verificar que as áreas do entorno do Distrito Federal, 
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o Norte, Oeste, Centro e Sudoeste Goiano englobam, cada uma delas, de 8% a 12% da 
demanda estadual; as regiões do Nordeste, Noroeste e Sudoeste Goiano (Estrada de 
Ferro) abrange menos de 5% da demanda do Estado, cada (o Mapa a seguir ilustra essa 
distribuição). 
 

Demanda Apurada por habitação em Goiás – Cadastro Agehab (2010) 

 
     
Atualmente o governo do Estado de Goiás encontra-se discutindo legislação específica 
para procedimento de Regularização Fundiária em assentamentos precários e em áreas 
de implantação de habitação de Interesse Social. Esse viés da política habitacional visa 
garantir a segurança de posse às famílias com intuito de possibilitar um planejamento 
familiar baseado nesta estabilidade, fazendo com que as melhorias realizadas em sua 
moradia não sejam em desconsideradas, em decorrência de eventual remoção ou 
despejo, possibilitando ainda uma melhor qualidade no investimento realizado. 
 
No Estado de Goiás, a demanda por regularização fundiária, medida através do número 
de processos administrativos abertos para este fim, é de 74 loteamentos. De todos os 
loteamentos com processo de regularização fundiária solicitados, 67,57% tem como 
proprietário o Governo do Estado. Além disto, 12,16% possuem como proprietário a 
Prefeitura e 16,22% dos loteamentos não possuem proprietário identificado. 

 
Dentre as regiões de planejamento com mais processos de regularização fundiária 
protocolados na AGEHAB observamos o Centro Goiano (Eixo BR-153), o Oeste Goiano 
com 32,43% e 22,97% dos processos, respectivamente, representando a metade da 
demanda por regularização no estado. Contudo, a AGEHAB possui dados sobre a 
quantidade de lotes irregulares informados pelos diversos municípios a título de mapear 
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uma demanda não identificada pelo número de processos na instituição (conforme 
Tabela a seguir). 
                                         Lotes irregulares – Cadastro Agehab/GEREG - 2010 

Regiões de Planejamento Quantidade de Lotes 
Irregulares Centro Goiano (Eixo BR-153) 983 

Entorno do Distrito Federal 542 
Metropolitana de Goiânia 29.900 
Nordeste Goiano 184 
Noroeste Goiano 1.234 
Norte Goiano 778 
Oeste Goiano 2.128 
Sudeste Goiano (Estrada de Ferro) 1.064 
Sudoeste Goiano 9.208 
Sul Goiano 2.620 
Total 48.641 

                               Fonte: AGEHAB. Elaboração: IBAM. 

 
Ao analisarmos os municípios que comunicaram a existência de lotes irregulares e a 
atuação da AGEHAB, podemos obter o seguinte Mapa. 

 
 
A demanda demográfica habitacional futura, que corresponde à quantidade de moradias 
que devem ser acrescidas ao estoque de domicílios para acomodar condignamente o 
crescimento populacional projetado em dado intervalo de tempo, foi calculada pelo 
CEDEPLAR/UFMG para fins da elaboração do PlanHab, com o propósito de apresentar 
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as projeções do total de domicílios para o Brasil e para as Unidades da Federação entre 
2005 e 2020 (no ano de 2009 apresentou as Projeções para os Municípios até 2023).  
 
Essa estimativa das necessidades de incremento do estoque de moradias não leva em 
conta, no seu ponto de partida, o déficit habitacional acumulado nem a inadequação de 
parcela do estoque existente. Ao contrário, as demandas demográficas habitacionais 
futuras devem ser somadas ao déficit habitacional e às habitações inadequadas 
herdadas do passado. 
 
As projeções do CEDEPLAR consideram o cenário de baixa fecundidade e 
envelhecimento populacional ocasionando reduções históricas no crescimento 
populacional anual brasileiro: tendência de queda na fecundidade ao longo do período, e 
decorrente estreitamento da base da pirâmide etária nos grupos mais jovens, com 
alargamento do topo dessa pirâmide nos grupos de idosos – tendo grande impacto no 
setor habitacional em termos da diminuição no número de pessoas por família. 
 
No caso de Goiás, o cenário de baixa fecundidade, envelhecimento populacional e 
conseqüente diminuição no número de pessoas por família, se conjugam ao saldo 
migratório positivo da região Centro-Oeste como um todo e do Estado em particular. 
Embora a taxa de crescimento demográfico no Brasil tenha declinado, as projeções da 
demanda demográfica do CEDEPLAR indicam expressivamente a Região Centro-Oeste 
com maior saldo migratório do país, projetado para 2000-2020.  E ainda segundo os 
dados dos Censos/IBGE de 1991 e 2000 o Estado de Goiás apresenta o maior saldo 
migratório da região Centro-Oeste. 
            

Saldos migratórios projetados por região (2000-2020) 
 

Região 
 

2000-2005 
 

2005-2010 
 
2010-2015  

 
2015-2020 

Brasil 0 0 0 0 
Norte 67.889 76.552 84.846 92.869 
Nordeste -138.659 -153.890 -164.361 -
Sudeste -179.788 -186.542 -191.685 -
Sul 26.919 26.262 24.937 23.924 
Centro-Oeste 223.639 237.647 246.262 252.559 

Fonte: Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR)/ 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2007. 
 

O cenário apresentado mostra que o momento se torna oportuno para os Estados e 
Municípios dessa Região, se preparar a partir do planejamento, considerando que o setor 
habitacional recebe impactos diretos dos processos migratórios.  
 
Em termos de projeção de demanda por domicílios, no período 2005-2020, o maior 
crescimento indicado foi para o Estado de Goiás – apurou-se os seguintes percentuais de 
variação acumulada: 43,66% para o Brasil (passando de um estoque moradias de 51,8 
milhões de domicílios para 74,5 milhões); 52,01% para o Centro-Oeste (passando de 3,8 
milhões de domicílios para 5,8 milhões); e 55,82% para Goiás – passando de 1,6 milhão 
de moradias para 2,6 milhões de domicílios. 
 
Quanto à variável tamanho médio dos domicílios em todos os Estados da região Centro-
Oeste observa-se tendência declinante, ao longo do período projetado, em todos os 
cenários de projeção considerados (segundo o CEDEPLAR essa é uma tendência 
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nacional e internacional), sendo que a média de Goiás em 2005 era de 3,3 pessoas por 
domicílio, caindo para 2,6 pessoas/domicílios no ano de 2020 – abaixo da média nacional 
(os números são apresentados na Tabela a seguir). 

Total de Domicílios e Tamanho Médio dos Domicílios, projetados no Cenário Demográfico de 
Baixa Fecundidade, por Unidade Territorial, para o Período 2005-2020 

Unidade 
Territorial 

 

 2005 2010  2015   2020 

Domicílios 
Tamanho 
Médio * Domicílios 

Tamanho 
Médio * Domicílios 

Tamanho 
Médio * Domicílios 

Tamanho 
Médio * 

Brasil   51.827.833           3,49    60.275.604           3,18    67.184.054          3,00   74.457.600           2,82  

Centro-Oeste     3.837.783           3,31      4.570.943           3,01      5.168.820          2,85     5.834.084           2,68  

Distrito Federal        657.105           3,30         759.785           2,99         822.810          2,85        879.704           2,72  

Goiás     1.690.970           3,25      2.031.684           2,95      2.314.737          2,80     2.634.799           2,63  

Mato Grosso        819.386           3,40         992.025           3,10      1.145.137          2,94     1.320.658           2,76  
Mato Grosso 
do Sul        670.322           3,35         787.449           3,06         886.135          2,89        998.923           2,69  

Fonte: PNAD (IBGE, 1982 A 2004). Projeção Populacional (CEDEPLAR, 2007).  
* Tamanho médio do domicílio (pessoas por domicílios). Segundo o CEDEPLAR o tamanho médio de domicílio em todas as 
Grandes Regiões Brasileiras, em todos os cenários de projeção, apresenta tendência declinante ao longo do período projetado, 
sendo a média em 2005 3,5 pessoas/domicílio e terminando em 2,8 pessoas/domicílios. 

 
Considerando o intervalo de tempo de 10 anos: de 2010 a 2020, o incremento projetado 
do Estoque de Domicílios do Estado de Goiásl corresponde a um acréscimo de 603.115 
unidades habitacionais, sendo 295.528 referente aos Domicílios com Renda Domiciliar 
até 3 salários mínimos.  A tabela a seguir mostra os fluxos de domicílios que devem ser 
acrescentados ao estoque habitacional existente em Goiás – com a estratificação dos 
domicílios por faixa de renda domiciliar entre de 0 a 3 salários mínimos. 

 Estado de Goiás: Demanda Futura por Moradia 

Goiás 
Incremento no Estoque de Domicílios (U. H.) 

2010-2015 2015-2020 Total 

Domicílios totais 283.053 320.062 603.115 

Total Domicílios com Renda 
Domiciliar até 3 S. M.  

138.696 156.832 295.528 

Domicílios com Renda Domiciliar 
entre 2,01 e 3 S. M. 

53.780 60.812 114.592 

Domicílios com Renda Domiciliar 
entre 1,01 e 2 S. M. 

62.272 70.415 132.687 

Domicílios com Renda Domiciliar 
entre 0 e 1 S. M. 

22.644 25.605 48.249 

                 Fonte: CEDEPLAR/Sec. Nac. de Habitação/MCidades. Elaboração AGEHAB. 
 
Considerando que a estimativa das necessidades de incremento do estoque habitacional 
de um território deve somar ao déficit habitacional e às habitações inadequadas herdadas 
do passado, todas as situações de precariedade, os dados dos cadastros locais, além 
das demandas demográficas habitacionais futuras, o diagnóstico habitacional para 
elaboração do PEHIS de Goiás traçou um quadro sintético das estatísticas apuradas ao 
longo do levantamento, estabelecendo como período de ação deste PEHIS os 
qüinqüênios entre 2010 e 2020 (o Quadro a seguir apresenta a síntese dos números 
apurados para Goiás). 
. 
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Quadro Síntese das Necessidades Habitacionais de Goiás 

Estoque de Domicílios  

Domicílios particulares permanentes 
(PNAD/IBGE – 2009) 

 

Total:  
1,858 milhão  

 Próprios 1,192 milhão 
Cedidos 246 mil 
Alugados 400 mil 

Outra condição 20 mil 
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Incremento de 
Estoque 

 
 
 
 
 
 

Déficit Total (FJP 2008) 
 

     Absoluto          % 
163.115         8,8% 

Déficit Habitacional Urbano       158.526          9,6% 
Déficit Habitacional Rural          4.589          2,2% 

Componentes do Déficit 

Domicílios com adensamento excessivo 10.240  

Domicílios com coabitação familiar                                 66.737  
Ônus excessivo com aluguel 77.675  

Habitação Precária  8.749 
 Déficit Habitacional Urbano, segundo as Faixas de Renda Familiar 

 Até 3 salários mínimos 91,70% 

 Mais de 3 a 5 salários mínimos 
 

4,50% 

 Mais de 5 salários mínimos 3,80% 

IN
A
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Reposição de 
Estoque e 

Demanda por 
Melhoria * 

Domicílios carentes de infraestrutura 754.992 
 

Inexistência de unidade sanitária 
domiciliar exclusiva 

 
81.175 

Adensamento Excessivo 72.214 

Domicílios com inadequação fundiária 
 

34.483 

Demanda apurada em cadastro 
da Agehab 

Demanda Total 221.624 UH 

Demanda por Novas Unidades 70,39% 

Demanda por Melhorias 23,54% 

Demanda por materiais de 
construção/ lote próprio  

5,70% 

Demanda por Regularização 
Fundiária – cadastro Agehab 

Demanda Total 48.641 Lotes 

Assentamentos Precários Domicílios em Assentamentos Precários 
(CEM/Cebrap- 2000) 

14.452 UH 

Demanda Futura por 
Moradias até 2020  

Incremento no Estoque de Domicílios (U. H.) 

Especificação 2010-2015 2015-2020 Total 
Total Domicílios com 

Renda até 3 S. M. 138.696 156.832 295.528 
Domicílios com Renda  

entre 2,01 e 3 S. M. 53.780 60.812 114.592 
Domicílios com Renda 

entre 1,01 e 2 S. M. 62.272 70.415 132.687 
Domicílios com Renda 

entre 0 e 1 S. M. 22.644 25.605 48.249 

Síntese 

 Demanda para incremento de moradias até 2020 473.095 UH 

Demanda por Melhoria do Estoque Habitacional e Regularização 
Fundiária 

322.761 intervenções 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios- PNAD/IBGE-2009; Fundação João Pinheiro – 2008; 
Centro de Estudo da Metrópole – CEM/Cebrap-2000; CEDEPLAR/Sec. Nacional de Habitação- 2007.   
* Nota: os componentes da Inadequação dos Domicílios não podem ser somados entre si, visto que muitos 
domicílios podem apresentar mais de uma carência. 
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Assim, o Plano Habitacional de Interesse Social – PEHIS de Goiás toma como desafio 
para a próxima década além de reduzir esse déficit habitacional existente, criar condições 
para reformar e melhorar as moradias inadequadas e induzir o atendimento da demanda 
demográfica de modo a não permitir o engrossamento tanto do déficit habitacional quanto 
do montante de inadequação.  
 

3. Cenário Institucional 
 
A Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, responsável pela execução da política 
habitacional no âmbito do Estado de Goiás, nasce de uma reestruturação da antiga 
COHAB-GO. 
 
Em 1999, com a Lei nº 13.532, a COHA-GO é retirada do rol das entidades paraestatais 
submetidas a processo de liquidação e, assim, reativada, transformando-se em AGH – 
Agência Goiana de Habitação. Em 2001, por intermédio da Lei nº 13.831, a AGH passa a 
se denominar Agência Goiana de Habitação S.A. – AGEHAB. 
 
Em 2001, é instituído o Cheque Moradia através do Programa Morada Nova, principal 
fonte de recurso e instrumento para ações habitacionais no âmbito da política estadual de 
habitação. Regido pela Lei nº 14.542 e pelo Decreto nº 5.834, ambos de 2003, é, em 
resumo, um crédito outorgado de ICMS doado a famílias com renda de até 3 salários 
mínimos exclusivamente para a compra de materiais de construção. 
 
Em 2005, com a Lei nº 15.123, introduziram-se modificações na estrutura organizacional 
do Poder Executivo Estadual, sendo a Secretaria de Habitação e Saneamento 
transformada em Secretaria das Cidades. Dessa maneira, tinha-se no Estado de Goiás o 
primeiro dos vários rebatimentos do modelo institucional que, desde 2003, vinha sendo 
estruturado a nível federal por meio do Ministério das Cidades. A Agência Goiana de 
Habitação, vale registrar, foi incorporada à jurisdição da Secretaria recém instituída. 
 
Nesse mesmo ano, é lançado pela Superintendência de Programas Urbanos da 
Secretaria Estadual das Cidades o Programa Cidade pra Gente. Voltado a apoiar 
institucional, técnica e financeiramente os municípios na realização de Planos Diretores 
Democráticos, representava um esforço por parte do Estado de Goiás no sentido de sua 
integração ao Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), instrumento da 
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) do Ministério das Cidades. 
 
Em 2008, por meio da Lei nº 16.188, é instituído o Fundo Estadual de Habitação de 
Interesse Social (FEHIS) e seu Conselho Gestor (CGHEHIS). Na composição deste, 
contudo, não se assegurou aos movimentos sociais 25% na representação, tal como 
determina a Lei Federal nº 11.124, de 2005. O CGFEHIS permaneceu inativo, como 
conseqüência, mas já representou um ensaio para a integração do Estado de Goiás a um 
outro sistema, constitutivo do sistema anteriormente mencionado – trata-se do Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), um dos instrumentos da nova 
Política Nacional de Habitação (PNH). 
 
Em 2008, inicia-se, por parte da AGEHAB, uma reformulação e aprimoramento do 
Cheque Moradia bem como uma reestruturação organizacional interna. É lançado o 
Programa Moradia Digna, com sete eixos básicos de atuação: Promoção Habitacional, 
Regularização Fundiária, Regularização Financeira, Desenvolvimento Social, 
Planejamento PEHIS e PMHIS, Registro da Memória e Organização Institucional. O eixo 
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Promoção Habitacional, em particular, agrega o Cheque-Moradia e, ainda, assistência 
técnica e contrapartida financeira, via Cheque-Moradia e subsídio complementar do 
Cheque-Moradia, aos programas habitacionais federais, como PAC e MCMV. Contempla, 
ainda, o uso de parâmetros como o Cadastro Eletrônico e os dados do Déficit 
Habitacional Básico (FJP) para a seleção dos beneficiários. 
 
Em meados de 2010, com vistas à viabilização dos requisitos para uma integração efetiva 
ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), a AGEHAB, por meio do 
eixo Planejamento do Programa Moradia Digna, inicia a elaboração do Plano Estadual de 
Habitação de Interesse Social (PEHIS-GO) e, de maneira pioneira no quadro nacional, a 
capacitação de 163 municípios goianos, incluindo 31 dos Territórios da Cidadania, na 
elaboração de seus Planos Municipais de Habitação de Interesse Social (PMHIS).  
 
Em março do mesmo ano, é instituído o Conselho Estadual das Cidades, outro elemento, 
além dos Planos Diretores, para a efetivação da integração ao SNDU. Este é empossado, 
contudo, apenas em outubro, e por meio de Decreto, não por lei – Decreto nº 7.086, o 
que resulta em uma institucionalização frágil, vulnerável às disputas político-partidárias. 
 
Em setembro, a Lei nº 16.188/08, que criou o FEHIS e o CGFEHIS, é revogada, sendo 
substituída pela Lei nº 17.155. Dessa maneira, reequilibra-se a composição do CGFEHIS, 
assegurando representação de 25% para os movimentos sociais por moradia, tal como 
determina a lei federal que institui o SNHIS. Ademais, inclui-se a AGEHAB na vice-
presidência do Conselho, ao lado da Secretaria das Cidades, já desde a lei anterior na 
presidência. Em outro, o CGFEHIS, juntamente com o Conselho Estadual das Cidades, é 
empossado. 
 
Há que se registrar o bom relacionamento da AGEHAB com o Ministério das Cidades, na 
medida em que vem estruturando suas ações com base nas orientações e premissas da 
Política Nacional de Habitação e conquistando recursos significativos para a política 
habitacional no estado. Ao mesmo tempo a AGEHAB conquistou junto aos municípios um 
papel de liderança, confiabilidade e respeitabilidade, conforme se constata com a 
presença maciça de seus representantes nos eventos por ela promovidos.  
 
Desde 2003, paralelamente ao esforço de estruturação da política de habitação a nível 
federal, aparecem novos programas e vultosos recursos. Neste contexto, o planejamento 
impõe-se como uma necessidade urgente.  
 
Segundo dados da divisão de informática da AGEHAB, de 2001 a 2010, foram 
diretamente beneficiadas por programas de habitação da empresa 89.755 famílias 
(Cheque Construção e Reforma), distribuídas em 234 municípios, o que representa 95,1 
% dos municípios do Estado Foram também entregues 1.117 Cheques Comunitários3, 
beneficiando indiretamente diversas famílias – o benefício do Cheque Comunitário 
alcançou 144 municípios do Estado, o equivalente a 58,54% do total.  
 
Assim sendo, se computarmos todos os municípios que receberam pelo menos um 
benefício da AGEHAB, chegamos ao total de 242 cidades atendidas, o equivalente a 
98,37% do total do Estado. Ou seja, do total de 246 municípios do Estado, apenas 12 
(4,9%) não receberam o Cheque Moradia no período considerado. 

                                                 
3
 Destina-se a construção e/ou reforma de prédios de instituições como creches e centros 

comunitários. 
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Contudo, entre estas 12 cidades estão: 02 municípios com população acima de 50 mil 
habitantes (Cidade Ocidental:55.883 hab. e Planaltina: 81.612 hab.); um total de 04 
municípios localizados na microrregião do Entorno do Distrito Federal – notadamente, 
uma das microrregiões mais pobres e com os maiores Déficits Habitacional do Estado 
(Água Fria de Goiás, Cidade Ocidental, Planaltina e Vila Boa). O Mapa a seguir mostra a 
distribuição destes benefícios no território goiano (os municípios que aparecem em 
branco são os que não receberam nenhum benefício).  
 

 
Fonte: AGEHAB, Cheque-Moradia, 2001-2010. 

 Tabulação e elaboração: Herberth Duarte dos Santos. 

 
 

 
Além da AGEHAB, a Agência Goiana de Desenvolvimento Regional (AGDR) e a 
Secretaria das Cidades (SCidades) também atuam no setor habitacional.  
 
Segundo dados da SEPLAM, a AGDR ofertou 1.970 benefícios no ano de 2008, em 
contrapartida ao programa federal PAC Habitação. Como mostra a tabela abaixo, todos 
os benefícios ofertados pela AGDR foram destinados a apenas 04 municípios da Região 
do Entorno do Distrito Federal: Cidade Ocidental Formosa, Planaltina e Santo Antônio do 
Descoberto (conforme Tabela abaixo).  
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Agência Goiana de Desenvolvimento Regional - AGDR 

Municípios Pop.2010 Benefícios 

Cidade Ocidental 55.883 500

Formosa 100.084 500

Planaltina 81.612 470

Santo Antônio do Descoberto 63.166 500

Total 300.745 1970
 

Fonte: AGEHAB, Cheque-Moradia, 2001-2010. 
  Tabulação e elaboração: Herberth Duarte dos Santos. 

 
A Secretaria das Cidades, por sua vez, ofertou, de 2003 a 2010, 2.294 benefícios, 
distribuídos em 40 municípios do Estado. Destes, apenas Cidade Ocidental recebeu 50 
benefícios (não constava na lista de municípios contemplados pela política de habitação 
da Agehab, embora já estivesse contemplado na lista da AGDR). 
 

 
          
          Fonte: AGEHAB, Cheque-Moradia, 2001-2010. 
          Tabulação e elaboração: Herberth Duarte dos Santos. 

 
A totalização dos dados nos mostra que, de 2001 a 2010, foram ofertados pelo governo 
do Estado, 94.019 benefícios, sendo: 89.755 benefícios da AGEHAB; 1.970 da AGDR e 
2.294 da Secretaria das Cidades.  
 
Há que se realçar a importância das ações de Regularização Fundaria em atender à 
demanda apresentada pela realidade estadual, mas registra-se por outro lado a ausência 
de uma política fundiária que normatize procedimentos e estruture esta ação. 
 
Outro ponto que pudemos constatar é a necessidade de dinamizar o controle social do 
processo de planejamento e gestão da produção das cidades, criando fóruns 
permanentes de discussão da política de desenvolvimento urbano e da produção 
habitacional e dando oportunidade aos movimentos sociais e representantes da 
sociedade civil opinar sobre linhas de ação e prioridades. 
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4. Política Habitacional 
 
 
A década de 2000 ficou marcada pela efetivação da Política Habitacional por meio de um 
acelerado aumento no volume de recursos e maior oferta de programas habitacionais 
federais, o Estado de Goiás tem se destacado no que concerne às contratações. Os 
programas Minha Casa, Minha Vida e Crédito Solidário trazem números ilustrativos a 
esse respeito.  
 
No Programa Minha Casa, Minha Vida, segundo informações do Ministério das Cidades 
para 11/10/2010, é este o Estado que, relativamente a sua meta, mais contratou (1º lugar 
no Ranking nacional). O Estado de Goiás ultrapassou sua meta em 22,1%, tendo 
contratado 33.718 unidades habitacionais. 
 
As modalidades MCMV/Recursos FAR e MCMV/PNHU perfazem, juntas, 44.261 
unidades habitacionais contratadas, número superior àquele de 33.718, que tem como 
posição 11/10/2010. Segundo tais dados, sem contabilizar as demais modalidades do 
MCMV – PNHR, abaixo de 50 mil habitantes e Programa Habitacional Popular Entidades 
–, o Estado de Goiás teria ultrapassado a meta em 60,3% em 29/10/2010. 
 
As 10.475 unidades habitacionais contratadas no âmbito do MCMV/FAR somam 412,6 
milhões de reais. A Região Metropolitana de Goiânia participa com 62% desse valor 
(municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goianira, Hidrolândia, Nerópolis, Senador 
Canedo e Trindade); o município de Anápolis, no Centro Goiano, com 14%; o município 
de Rio Verde, no Sudoeste Goiano, com 9,6%.  
 
No Entorno do Distrito Federal (municípios de Águas Lindas e Formosa), no Sudeste 
Goiano (município de Catalão) e no Sul Goiano (municípios de Caldas Novas e Itumbiara) 
– apresentaram participação entre 4 e 5,5% nas contratações. As regiões Nordeste, 
Norte, Noroeste e Oeste Goiano não contrataram o MCMV/Recursos FAR. 
 
As 33.786 unidades habitacionais contratadas no âmbito do MCMV/PNHU somam 1,6 
bilhão. Desse valor, 40,3% concentra-se na Região Metropolitana de Goiânia e 35,8% no 
Entorno do DF. O Centro Goiano responde por 9,8% do valor total contratado, o 
Sudoeste por 5%, o Sul por 4,6%, o Sudeste por 2,3% e as demais regiões apresentam 
proporções abaixo de 1%. Do total de unidades, 13.921 (41,2%) foram contratadas pela 
Região Metropolitana de Goiânia; 11.186 (33%) pelo Entorno do DF; e 3.600 (10,7%) 
pelo Centro Goiano. 
 
As regiões cujos municípios mais contrataram MCMV/PNHU são: Metropolitana de 
Goiânia, Entorno do DF, Centro, Sudoeste, Sul e Sudeste. Nestas, estão os 21 
municípios goianos que respondem por 90,8% do total de unidades contratadas 
(conforme ilustra o Mapa seguinte), e são eles: 
 

� Na Região Metropolitana de Goiânia: Goiânia (5.391), Aparecida de Goiânia 
(2.890), Trindade (1.787), Goianira (1.282), Senador Canedo (734), Nerópolis 
(666) e Hidrolândia (471). 

� No Entorno do DF: Valparaíso de Goiás (4.279), Águas Lindas de Goiás 
(2.840), Planaltina (1.080), Santo Antônio do Descoberto (702), Luziânia (652), 
Cidade Ocidental (540), Cocalzinho de Goiás (464) e Formosa (339). 

� No Centro Goiano: Anápolis (2.958) e Goianésia (334). 



32 

 

 

� No Sudoeste Goiano: Rio Verde (1.471). 
� No Sul Goiano: Caldas Novas (782) e Itumbiara (406). 
� No Sudeste Goiano: Catalão (618). 

 
 
No Programa Crédito Solidário, segundo informação do Ministério das Cidades, para abril 
de 2010, da mesma forma o Estado de Goiás detém o 1º lugar nas contrações 
realizadas: com 3240 unidades, está à frente do Rio Grande do Sul (2876) e de São 
Paulo (2042), segundo e terceiro colocados. 
 
No Estado de Goiás, são 41 contratações, em 13 municípios, distribuídos da seguinte 
maneira entre as Regiões de Planejamento: 6 municípios e 26 contratações no Entorno 
do Distrito Federal; 4 e 12 contratações na Região Metropolitana de Goiânia; 2 e 2 no 
Centro Goiano; e 1 e 1 no Norte Goiano. 
 
O maior desempenho do Crédito Solidário está nas duas áreas metropolitanas do Estado: 
das 3240 unidades habitacionais contratadas, 49,9% têm como localização o Entorno do 
Distrito Federal e 43% a Região Metropolitana de Goiânia. Cabe chamar atenção para o 
desempenho individualizado dos municípios de Novo Gama e Goiânia: aquele ficou, por 
meio de 13 contratos, com 20,8% das unidades habitacionais; este, por meio de 9 
contratos, com 33,8%. 
 
Cabe-se indagar, pelas razões desse desempenho de Goiás no que concerne aos 
programas federais, cabe também perguntar pelo modo como se dá a distribuição das 
unidades habitacionais contratadas pelo território, dadas as disparidades sociais, 
econômicas e em termos de capacidades administrativas existentes entre seus 246 
municípios, e segundo os diversos programas, já que cada um possui uma engenharia 
operacional própria. Cabe indagar, por fim, pela qualidade do atendimento, se este 
atendeu prioritariamente a faixa de renda entre 0 e 3 salários mínimos, e se as 
habitações contratadas e produzidas se enquadram ou não no que se convencionou 
chamar “moradia digna”.  
 
Tais questões ainda não chegaram a ser respondidas no processo de elaboração do 
Diagnóstico Habitacional do PEHIS/GO. A despeito disso, avançam-se algumas 
conclusões. 
 
Os incrementos ocorridos nos recursos e a ampliação da oferta de programas 
habitacionais federais ocorridos nos últimos anos devem ser pensados em relação aos 
avanços que vinham ocorrendo internamente ao estado de Goiás. 
 
O Cheque-Moradia, criado em 2001, além de seu uso isolado enquanto o principal 
programa habitacional estadual passou cada vez mais, paralelamente ao processo acima 
referido quanto aos recursos e programas federais, a servir também como contrapartida 
para os mesmos.  
 
É digno de nota, quanto a este aspecto, que em sua legislação há previsão para seu uso 
enquanto contrapartida e, ademais, que, em maio de 2009, por meio da Lei nº 16.559, 
estabelece-se a possibilidade para a elevação desta contrapartida até R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), para os casos de contratos celebrados até 31 de dezembro de 2009. 
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É importante destacar também todo o processo de reestruturação organizativa em curso 
na AGEHAB, as ações de Regularização Fundiária, o uso do cadastro eletrônico e dos 
números do déficit da Fundação João Pinheiro como parâmetros para a concessão do 
Cheque-Moradia, além das ações de assistência técnica e dos projetos de trabalho 
técnico-social realizados. 
 
No âmbito do PAC/Habitação, segundo dados para 29/10/2010, os investimentos de 
provisão habitacional contratados, se considerarmos tanto o Pró-Moradia como o 
HIS/FNHIS, somam 96,4 milhões, o que resultará no atendimento a 5.800 famílias, e 
apenas na Região Metropolitana de Goiânia, precisamente em Goiânia, estão 84,5% 
dessas famílias.  
 
Se considerarmos apenas o HIS/FNHIS, o investimento contratado soma 40 milhões, 
tendo sido contratadas 2.636 unidades. 65,7% de tais unidades têm como localização a 
Região Metropolitana de Goiânia e 11% o Sudoeste Goiano. O Sudeste Goiano e o 
Entorno do Distrito Federal não contrataram nenhuma unidades habitacional. 
 
No que diz respeito à urbanização de assentamentos precários, realizada por meio do 
PAC, do montante de recursos contratados (161 milhões), 46% foram destinados à 
Região Metropolitana de Goiânia; 39,3% ao Entorno do Distrito Federal; e 14,8% ao 
Centro Goiano. Considerando-se as famílias a serem beneficiadas (9.912), 
diferentemente, 56,4% estão no Entorno do DF e 33,6% na Região Metropolitana de 
Goiânia. No Centro Goiano, são 10%. 
 
Pela análise do perfil de renda das famílias atendidas, apenas no âmbito do MCMV, 
segundo dados também para 29/10/2010, 10.475 unidades habitacionais foram 
contratadas na modalidade MCMV/Recursos FAR, restrita à faixa de 0 a 3 salários 
mínimos, e 33.786 na modalidade MCMV/PNHU, voltada para famílias entre 3 a 10 
salários mínimos, mostrando que o atendimento para a faixa de 0 a 3 salários mínimos, 
como se vê, é baixo, relativamente ao atendimento feito para as faixas superiores de 
renda – e dado que no Estado de Goiás, como de resto no Brasil, a maior parcela do 
déficit habitacional está na faixa entre 0 e 3 salários mínimos isso gera uma preocupação.  
 
Tais dados merecem atenção por parte dos gestores, a fim de que a produção de 
Habitação de Interesse Social não termine por beneficiar aqueles que têm capacidade de 
solucionar seus problemas pela via do mercado.  
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