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10. ASPECTOS DA 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  

Muitos problemas de ordenamento 
territorial hoje enfrentados no Distrito Federal 
vinculam-se diretamente às questões fundiárias, 
sobretudo em função da não conclusão dos 
processos de desapropriação das terras, da 
precariedade de seus títulos de domínio e da 
imprecisão na demarcação das terras públicas e 
particulares.  

A indefinição da titularidade da 
propriedade da terra, a carência de moradia, o 
monopólio do Estado no parcelamento e na 
comercialização das terras, a falta de uma política 
de financiamento para a habitação, sobretudo para 
classe média, e a especulação imobiliária, entre 
outros fatores, provocaram no Distrito Federal o 
surgimento de numerosos parcelamentos ilegais do 
solo, em áreas públicas e privadas.  

Como resultado desse processo, o 
Distrito Federal, de acordo com o último 
levantamento realizado em 2006 pela Secretaria 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação–
SEDUH, abriga 347 parcelamentos informais, dos 
quais 317 são parcelamentos urbanos informais 
que se encontram implantados (SEDUH-SUPAR, 
2006). 

A população residente nos 
parcelamentos urbanos informais implantados 
corresponde a 533.578 habitantes, ou seja, 22% da 
população do Distrito Federal, estimada em 

2.383.614 habitantes para o ano de 2006 
(SEDUH-SUPAR, 2006). 

Embora o PDOT/97 tenha 
reconhecido parte dos parcelamentos informais, 
a realidade atual indica a necessidade de ajuste 
no zoneamento urbano e ambiental e de 
estabelecimento de diretrizes e normas para a 
aprovação e regularização desses 
parcelamentos. 

O diagnóstico dos parcelamentos 
informais trouxe à revisão do PDOT/1997 o 

retrato atualizado desses empreendimentos, 
permitindo a visualização da população a ser 
atendida, de seu perfil socioeconômico, do número 
de parcelamentos implantados, entre outras 
informações.  

Com objetivo de extinguir os processos 
de regularização de forma individual, os 
parcelamentos informais foram agrupados por 
“Bairros” ou Setores Habitacionais. Tais Setores 
foram instituídos inicialmente por leis distritais. 
Posteriormente, a idéia de agrupamento por 

• A Lei nº 1.823 /98 criou o Setor Habitacional Boa Vista, o Setor Habitacional Dom Bosco, o Setor 

Habitacional Taquari, o Setor Habitacional São Bartolomeu e o Setor Habitacional Jardim Botânico.  

• A Lei nº 218 / 99 criou o Setor Habitacional Fercal, o Setor Habitacional Setor de Mansões, o Setor 

Habitacional Contagem, o Setor Habitacional Grande Colorado, o Setor Habitacional Região dos Lagos, 

o Setor Habitacional Alto da Boa Vista, o Setor Habitacional Nova Colina. 

• A Lei nº 330 / 00 criou o Setor Habitacional Parque Sol Nascente.  

• A Lei nº 367 / 01 criou o Setor Habitacional Mestre D´Armas.  

• A Lei nº 401 / 01 criou o Setor Habitacional Nacional e Crixá.  

• A Lei nº 409 / 01 criou o Setor Habitacional Arapoanga.  

• A Lei nº 457 / 02 criou o Setor Habitacional Tororó.  

• A Lei nº 467 / 02 criou o Setor Habitacional Vicente Pires. 

• A Lei nº 511 / 02 criou o Setor Habitacional Arniqueira.  

• A Lei nº 527 / 02 criou o Setor Habitacional Água Quente. 

• Decreto nº 24.531 / 04 criou o Setor Habitacional Mangueiral. 
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setores foi adotada pelo Governo, buscando 
parâmetros para o agrupamento tais como sua 
localização nas mesmas sub-bacias hidrográficas. 
A idéia de setores permite o estudo dos 
parcelamentos em conjunto e o estabelecimento de 
um tratamento global no que se refere à 
implantação de equipamentos comunitários, 
sistema viário e áreas de uso comum, entre outras 
questões deficitárias. 

Em 1994, a Lei nº 694 de 08.04.1994 
relacionou 52 loteamentos para serem 
regularizados, indicando todo o procedimento a ser 
atendido; porém, somente em 13.01.1998, através 
da Lei nº 1.823, foram aprovadas as primeiras 
áreas de estudo destinadas à implantação de 
setores habitacionais: Setor Habitacional Boa Vista, 
Setor Habitacional Dom Bosco, Setor Habitacional 
Jardim Botânico, Setor Habitacional São 
Bartolomeu, Setor Habitacional Taquari e Setor 
Habitacional Vicente Pires.  

Até o ano de 2006, foram criados por Lei 
Distrital 20 setores e alguns se encontram em 
processo de regularização. 

A situação fundiária no Distrito Federal 
compreende terras de naturezas jurídicas diversas, 
a saber: 

• terras devolutas, de domínio público, que 
não se acham no domínio particular por qualquer  
título legítimo, e não foram objeto de ação 
discriminatória; 

• terras públicas, agregadas ao patrimônio 
público por desapropriação ou doação; 

• terras  particulares registradas no Cartório 
de Registro de Imóveis do Distrito Federal; 

• terras  públicas e particulares em regime 
de propriedade comum, adquiridas pela 
TERRACAP – Companhia Imobiliária de 
Brasília – por desapropriação ou compra e 
venda, ainda não submetidas ao competente 
processo legal ou amigável de divisão; 

• terras  cujos proprietários são 
desconhecidos, designadas como terras em 
exame pela TERRACAP (SOUTO MAIOR, 
2006). 

Do ponto de vista da legislação, a 
regularização de parcelamentos envolve diversos 
aspectos jurídicos ligados à Constituição 
Federal, à legislação editada pela União e pelo 
Distrito Federal. Na base desse regramento legal 
estão o direito de propriedade assegurado pela 
Constituição (art. 5º, inciso XXII), bem como a 
exigência de que a propriedade cumpra sua 
função social, desde que atenda às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas 
no plano diretor (art. 5º, XXIII e art. 182, § 2º, da 
Constituição). 

Assim a regularização está 
condicionada aos aspectos fundiários, 
urbanísticos e ambientais. 

 

10.1 Diagnóstico Preliminar dos 
Parcelamentos Urbanos Informais no 
Distrito Federal 

A situação dos parcelamentos com 
características urbanas no Distrito Federal está 
cadastrada em um banco de dados com 
informações das Secretarias do Governo e Órgãos 
Setoriais, elaborado pela Subsecretaria de Análises 
de Parcelamentos Urbanos – SUPAR/SEDUH, em 
junho de 2006. 

Foram cadastrados 513 parcelamentos 
formais e informais, implantados e não 
implantados. Os parcelamentos urbanos informais 
correspondem a um total de 347. Desses, 317 
parcelamentos informais estão implantados, ou 
seja, apresentam sistema viário aberto e divisão de 
lotes, podendo estar com ou sem construções ou 
infra-estrutura. 

Os parcelamentos urbanos informais 
implantados encontram-se distribuídos por 
diferentes Regiões Administrativas, especialmente 
na RA V – Sobradinho (116), na RA VI – Planaltina 
(64) e na RA XIV – São Sebastião (37). 

A maior parte da população residente 
nos parcelamentos urbanos informais implantados 
concentra-se na Região Administrativa de 
Sobradinho – RA V (138.624 hab.), na Região 
Administrativa de Planaltina – RA VI (107.290 hab.) 
e na Região Administrativa de Taguatinga (91.253 
hab.). 

Quanto à situação fundiária dos 
parcelamentos urbanos informais implantados, 88 
encontram-se em terras desapropriadas e 189 em 
terras particulares. Os demais 40 parcelamentos 
estão em terras desapropriadas em comum, isto é, 
áreas em que o poder público desapropriou 
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determinado percentual da gleba, sem, entretanto, 
definir claramente os limites da propriedade pública 
ou privada.  

GRÁFICO 3 – REGIÕES ADMINISTRATIVAS COM MAIOR NÚMERO DE 
PARCELAMENTOS URBANOS INFORMAIS IMPLANTADOS 
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GRÁFICO 5 – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NOS 
PARCELAMENTOS URBANOS INFORMAIS IMPLANTADOS – POR 
REGIÃO ADMINISTRATIVA 

 
 
 

 

GRÁFICO 4 – SITUAÇÃO DOS PARCELAMENTOS URBANOS INFORMAIS 
IMPLANTADOS QUANTO À SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 
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Da população dos parcelamentos urbanos 
informais implantados, 280.870 habitantes residem 
em terras desapropriadas, 156.845 em terras não 
desapropriadas e 95.863 em terras em comum. 

No que se refere à faixa de renda dos 
parcelamentos implantados, constata-se que 191 
parcelamentos são de baixa renda, 119 
parcelamentos são de média renda e 7 
parcelamentos são de alta renda. 

Da população residente nos 
parcelamentos urbanos informais implantados, 
369.692 habitantes são de baixa renda, 158.484 
habitantes são de média renda e 5.402 habitantes 
são de alta renda.  

Dos 191 parcelamentos de baixa renda, 
106 situam-se em terras de particulares, não 
desapropriadas. A maioria dos parcelamentos de 
média renda (83 parcelamentos) também se 
encontra situada em terras não-desapropriadas. 
Apenas os 6 parcelamentos de alta renda estão 
localizados em terras desapropriadas. 

Com relação às Zonas Urbanas e Rurais 
definidas pelo PDOT/97, os parcelamentos urbanos 
informais encontram-se em sua maioria em Zonas 
Urbanas, totalizando um número de 200 
parcelamentos. Os 117 parcelamentos restantes 
encontram-se em Zonas Rurais. 

O diagnóstico preliminar dos 
parcelamentos urbanos informais no Distrito 
Federal (SUPAR/SEDUH, 2006) concluiu que o 
agrupamento dos parcelamentos informais é uma 
estratégia eficaz possibilitando a visão sistêmica do

GRÁFICO 6 – SITUAÇÃO DOS 
PARCELAMENTOS URBANOS INFORMAIS 
IMPLANTADOS – POR FAIXA DE RENDA 
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Dos 317 parcelamentos informais com características urbanas implantados: 

• 34% estão ocupados por população de baixa renda e situam-se em terras não 
desapropriadas; 

• 26% estão ocupados por população de média renda e situam-se em terras não 
desapropriadas; 

• 17% estão ocupados por população de baixa renda e situam-se em terras 
desapropriadas; 

• 10% estão ocupados por população de baixa renda e situam-se em terras em comum. 

GRÁFICO 7 – SITUAÇÃO DOS 
PARCELAMENTOS URBANOS INFORMAIS 
IMPLANTADOS – DE ACORDO COM  
PDOT/97 
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conjunto dos problemas urbanísticos, ambientais e 
de infra-estrutura urbana da problemática da 
regularização fundiária. 

Fora os 20 setores criados por Lei 
Distrital até o ano de 2006, 115 parcelamentos 
encontram-se situados fora das poligonais dos 
Setores Habitacionais, o que requer sua 
setorização para fins de regularização. 

Constatou-se que 186.144 residentes 
nos parcelamentos urbanos informais encontram-
se fora dos Setores Habitacionais existentes. Os 
Setores Região dos Lagos, em Sobradinho (67.418 
hab), o Setor Habitacional Vicente Pires, em 
Taguatinga (5.978 hab.), e o Setor Habitacional 
Arapoanga, em Planaltina, correspondem aos 
setores mais populosos. 

 

10.2 Assentamentos em processo de 
regularização fundiária 

Desde a aprovação do PDOT/1997, 
alguns assentamentos realizados pelo Governo do 
Distrito Federal encontram-se em processo de 
regularização por questões de delimitação e de 
desapropriação das glebas, como as cidades de 
São Sebastião e parte de Santa Maria. 

Outros, como parte do Setor 
Habitacional Riacho Fundo II, estão em processo 
de regularização e de acordo com a União, que é 
proprietária da terra. 

Alguns aguardam Estudo de Impacto 
Ambiental e aprovação do Plano Diretor Local  

como acontece em alguns parcelamentos 
situados em Planaltina, tais como a Vila Nossa 
Senhora de Fátima, Expansão do Setor 
Residencial Oeste, Vila Vicentina entre outros. 
 

GRÁFICO 8 – SETORES HABITACIONAIS 
COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE 
PARCELAMENTOS URBANOS INFORMAIS 
IMPLANTADOS 

 

 

GRÁFICO 09 – DISTRIBUIÇÃO DA 
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PARCELAMENTOS URBANOS INFORMAIS 
IMPLANTADOS – POR SETORES 
HABITACIONAIS 
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11. METROPOLIZAÇÃO DE 
BRASÍLIA 

 A relação de Brasília com seu entorno 
mais imediato estrutura-se a partir de processo 
crescente de metropolização, definido pela 
formação de um aglomerado urbano que reúne 
diversos municípios ligados funcionalmente a um 
centro polarizador responsável por gerar relações 
de dependência econômica, social e espacial. 

Os elementos que concorrem para a 
identificação de Brasília como metrópole nacional 
são o alto grau de urbanização, uma economia 
urbana diversificada e complexa, o elevado peso 
do setor terciário, o caráter de centro decisório e de 
relações internacionais, e sua centralidade em 
relação aos municípios sob sua área de influência 
(IPEA/ IBGE /Unicamp, 2001). 

O processo de metropolização em 
Brasília decorre da estruturação de um forte núcleo 
polarizador, por acolher as atividades centrais dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Federal, 
além de organismos internacionais. As principais 
atividades concentram-se no território urbanizado, 
sus tentadas por eixos e pólos de atividade 
concentrados principalmente no Plano Piloto, que 
constitui o locus por excelência das atividades de 
Brasília como metrópole nacional. Por outro lado, 
Brasília estende suas relações de características 
metropolitanas, principalmente, para sete 
municípios limítrofes ao Distrito Federal: Águas 
Lindas, Formosa, Cidade Ocidental, Novo Gama, 

Valparaíso, Planaltina de Goiás, Santo Antônio 
do Descoberto.  

Na conformação da estrutura espacial 
da região metropolitana de Brasília observa-se a 
formação de um continuum  urbano no quadrante 
sudoeste, onde se configuram duas conurbações 
nos eixos que ligam as diferentes localidades do 
Distrito Federal e estas com os municípios 
limítrofes: a primeira no eixo oeste, entre Plano 
Piloto / Ceilândia / Samambaia, e a segunda no 
eixo sul, entre Santa Maria e Valparaíso / Novo 
Gama / Cidade Ocidental. O eixo oeste 
apresenta tendência de expansão tanto em 
direção a Águas Lindas, pela BR-060 – EPCL, 
como em direção a Santo Antônio do 
Descoberto, pela BR-070 - EPNB, enquanto o 
Plano Piloto tende a estabelecer certa 
continuidade com Sobradinho pela DF-003, em 
função dos condomínios implantados neste eixo. 

A função polarizadora de Brasília é 
reforçada por possuir a maior parte dos postos 
de trabalho e por dispor de melhor infra-estrutura 
urbana, além de abrigar os serviços mais 
especializados. Tais atrativos conduzem a altos 
índices de mobilidade pendular, ou seja, altos 
índices de deslocamento diário da população de 
municípios limítrofes – entre o local de residência 
e o local de trabalho ou de estudo, ou em busca 
de serviços de saúde, lazer, consumo e 
negócios.  

Dados da Pesquisa Domiciliar de 
Transporte (CODEPLAN, 2002) confirmaram a 
elevada dependência das populações do Entorno 
com as oportunidades de trabalho, negócios e 

serviços essenciais oferecidos por Brasília, pelo 
aumento de 174,30% (passaram de 56.650 para 
152.649 viagens de pessoas/dia) do montante de 
viagens diárias do Entorno para o DF, registrado 
entre 1990 e 2000.  

Outro dado relevante é que quase a 
metade (41,1%) do volume total diário de tráfego 
localiza-se nas BRs 040/050 que ligam o DF à 
Luziânia e dá acesso para as localidades de 
Valparaíso, Cidade Ocidental e Novo Gama, sendo 
o trabalho o principal motivo de viagem.  

O processo de metropolização em 
Brasília, como nas demais metrópoles nacionais, é 
marcado por profundas desigualdades econômicas 
e sociais entre a Área Central, polarizadora, e os 
demais núcleos urbanos do Distrito Federal e 
municípios limítrofes. Visando melhor articulação 
com os municípios limítrofes para o enfrentamento 
de problemas afetos às suas relações foi criada a 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno – RIDE, pela Lei Complementar 
n° 94, de 19 de fevereiro de 1998 e regulamentada 
pelo Decreto n° 2.710, de 04 de agosto de 1999, 
alterado pelo Decreto n° 3.445, de 4 de maio de 
2000.  

No entanto, o enfoque e abrangência da 
RIDE dizem respeito mais diretamente às relações 
de Brasília, como centro econômico de uma ampla 
região, do que como centro metropolitano.  

No que diz respeito à metropolização, os 
principais problemas a serem enfrentados são a 
distribuição desigual da renda, da infra-estrutura de 
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saneamento, dos equipamentos urbanos e do 
trabalho e o déficit habitacional. 

 
12. CENÁRIOS TERRITORIAIS 

PARA O DISTRITO FEDERAL 
2006-2010 E 2020-2030 – PDOT 

Os planos diretores supõem 
determinados cenários referentes às diversas 
possibilidades de ocupação territorial. As propostas 
apresentadas, tanto no PEOT - Plano Estrutural de 
Ocupação Territorial do DF, como no mais recente 
PDOT/97, são, em tese, resultado da escolha de 
determinado cenário de ocupação territorial. 

Nessa direção, examina-se a tendência 
da ocupação do Distrito Federal, como parte do 
processo histórico do território do DF, remarcando-
se as variáveis que permaneceram durante este 
período, assim como novas variáveis, que vem 
regendo a estrutura urbana. O trabalho “Cenários 
Territoriais e Demográficos para o Distrito Federal e 
Entorno imediato”, que serviu de referência para o 
Programa de Transportes Urbanos do Distrito 
Federal, elaborou cenário de crescimento urbano 
para o DF para 2006, 2010, 2020 e 2030.  

Deste trabalho é extraído o Cenário 
Tendencial do DF, isto é, a prospecção da 
ocupação do território caso não sejam adotadas 
medidas de controle ou intervenções diferentes das 
ações atuais.  

Para construir o Cenário Tendencial, o 
trabalho em questão selecionou 56 subáreas no 

território do DF e mais 6 subáreas de cidades do 
entorno. Esta divisão do território permitiu a 
previsão acurada das tendências e dinâmicas 
que estas áreas enfrentarão nos próximos anos, 
em comparação com as unidades geralmente 
trabalhadas, como as Regiões Administrativas, 
que muitas vezes agregam setores bastante 
heterogêneos.  

Para a seleção das subáreas, 
procurou-se selecionar os limites ocupados 
principalmente por moradias com os respectivos 
polígonos definidos a partir dos setores 
censitários do Censo do ano 2000. Além disto, 
procurou-se reunir, em uma mesma subárea, 
regiões que tivessem alguma homogeneidade, 
similitude de renda e que pudessem ser 
caracterizadas, de modo geral, como localidades 
urbanas com certa identidade geográfica. 

Vale salientar, também, que, neste 
trabalho, a base territorial e o estabelecimento de 
um conjunto de subáreas comuns foram 
orientadas pelos corredores de transportes. 
Como no Distrito Federal existem 6 corredores 
principais, trabalhou-se, então, com seus 
respectivos conjuntos de subáreas, denominados 
Área Central, Área Leste, Área Oeste, Área 
Norte, Área Sudoeste e Área Sul. 

São apresentados, a seguir, 
comentários sobre os cenários demográficos 
tendenciais para 2006-2010 e para 2020-2030, 
no que se refere ao crescimento populacional da 
região como um todo e, em seguida, como se 
processa a dinâmica populacional futura das 
grandes áreas e suas subáreas que compõem o 

território do Distrito Federal e municípios limítrofes 
ao DF. 

 

12.1 Cenário Demográfico Tendencial para 
2006 e 2010 

Estimam-se, para o Distrito Federal, 
taxas de crescimento de 2,0% a.a. para o período 
de 2006/2010, o que resulta em uma população 
total de 2,383 milhões, em 2006 e de 2,580 
milhões, em 2010. 

Já para o conjunto dos municípios do 
Entorno imediato – Planaltina de Goiás, Águas 
Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, 
Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Novo 
Gama –, as taxas deverão ser de 3,7% a.a., entre 
2006 e 2010. Essas taxas representam um total 
populacional de 595,6 mil habitantes, em 2006 e de 
687,9 mil habitantes, em 2010.  

 

Grandes áreas e subáreas 

No cenário tendencial, estima-se que 
entre 2006 e 2010 a distribuição espacial da 
população não sofrerá grandes alterações. Como 
se observa no gráfico 11, aproximadamente 40% 
da população residirá na região Oeste, 18% na 
região Sul, 14% na região Norte, 12% na região 
Central, 10% na região Sudoeste e 
aproximadamente 6% na região Leste. 

Na área central, as subáreas que 
apresentam ganho populacional nos períodos 
2004-2006 e devem aumentar a população entre 
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2006-2010 são: 1) Asa Norte, Sudoeste/Octogonal, 
Cruzeiro, SAAN/SOF Norte e Lago Norte devido às 
novas edificações e pela ocupação de caráter 
residencial de áreas comerciais; e 2) Setor 
Habitacional Dom Bosco, no Lago Sul, pela 
ocupação desse novo bairro. A ocupação da 
subárea Noroeste a partir de 2006 trará um 
crescimento populacional substancial para a região. 
No entanto, de maneira geral, esta região 
apresentará menor ritmo de crescimento 
demográfico, graças à estrutura da população que 
reside atualmente nessa região, uma população 
envelhecida, cujo potencial de crescimento 
vegetativo é reduzido. 

Na área Oeste, a mais populosa das 
regiões, o ritmo de crescimento tenderá a ser 
determinado pelo crescimento vegetativo das 
subáreas Ceilândia, Taguatinga e Samambaia que 
deverão crescer mais lentamente. A ocupação das 
subáreas Águas Claras, Arniqueiras, Vicente Pires 
e Park Way I, e a compactação e adensamento das 
subáreas Guará I e II, explicam seus elevados 
ritmos de crescimento. A Vila Estrutural já muito 
densa, não deverá crescer em ritmo muito elevado, 
mas como a população é muito jovem, seu 
potencial de crescimento vegetativo é ainda 
elevado, o que justifica uma taxa em torno de 2,5% 
ao ano. 

Na área Norte, a segunda mais populosa 
das regiões, o ritmo de crescimento também 
tenderá a ser desacelerado. Não é prevista a 
criação de novos núcleos habitacionais, mas 
apenas o adensamento  daqueles já existentes. 
Subáreas como Mestre d’Armas, Arapoanga, 

Planaltina e Sobradinho II ainda apresentam 
potencial elevado de crescimento vegetativo, 
visto que suas estruturas populacionais são 
jovens. Sobradinho, com estrutura mais 
envelhecida, deverá crescer mais lentamente. 

Na área Sul, as subáreas também 
apresentam desaceleração no seu ritmo de 

crescimento. O Gama como a subárea mais 
consolidada e com estrutura populacional mais 
envelhecida, deverá apresentar menor ritmo de 
crescimento. Santa Maria, Novo Gama, Valparaíso 
de Goiás e Cidade Ocidental apresentam ainda 
potencial elevado de crescimento vegetativo, dada 
as estruturas etárias ainda jovens.  

GRÁFICO 10 – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR GRANDES ÁREAS SEGUNDO O CENÁRIO 
TENDENCIAL 
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Destacam-se as ocupações do Park 
Way II e a instalação do Catetinho. 

Na área Leste, é previsto baixo ritmo de 
crescimento para áreas mais densamente 
ocupadas, como o Paranoá e Varjão. As demais 
deverão crescer a ritmos inferiores aos observados 
anteriormente. Como nova ocupação destaca-se a 
área do Mangueiral, que deverá ser incorporada à 
subárea de Condomínios Jardim Botânico. 
Acontecerá também a ocupação da subárea do 
Taquari. Assim, essa área deverá apresentar ritmos 
de crescimento ainda elevados. 

Finalmente, a área Sudoeste tende a 
apresentar elevado ritmo de crescimento 
populacional. Esse crescimento será fundamentado 
pelas subáreas Recanto das Emas e Santo Antônio 
do Descoberto que têm potencial elevado de 
crescimento vegetativo com populações ainda 
muito jovens. A subárea Água Quente, ainda rural, 
mas já em processo de transformação em área 
urbana, também deverá apresentar elevadas taxas 
de crescimento. As taxas de crescimento elevadas 
também são explicadas pela ocupação da subárea 
Riacho Fundo II (terceira etapa) e pela 
compactação de Riacho Fundo I. Já as subáreas 
consolidadas, como Núcleo Bandeirante e 
Candangolândia, crescerão em ritmos mais lentos. 

 

12.2 Cenário Demográfico Tendencial para 
2020 e 2030 

Acompanhando o cenário tendencial 
para 2006 e 2010, a dinâmica demográfica do 
Distrito Federal e dos municípios limítrofes do DF 

para 2020 e 2030 é explicada, principalmente, 
pelas componentes fecundidade e mortalidade. 
Utilizando-se a metodologia de componentes por 
corte, foram realizadas projeções demográficas 
para o Distrito Federal e municípios do Entorno 
para os anos de 2020 e 2030, a partir dos 
resultados do Censo de 2000. De acordo com as 
tendências recentemente observadas nas 
estatísticas vitais do Ministério da Saúde, a 
fecundidade no Distrito Federal e nos municípios 
do Entorno, assim como no restante do país, 
está em queda. Essa queda, mais forte no 
Distrito Federal do que nos municípios do 
Entorno, deverá ser mantida e terá como 
conseqüência a diminuição do número de 

nascimentos futuros. Ainda que a mortalidade 
tenha uma redução, com a queda da mortalidade 
infanti l e o aumento da expectativa de vida da 
população idosa (hipótese considerada na projeção 
do Distrito Federal), o incremento populacional 
devido ao crescimento vegetativo deverá diminuir. 
Tais tendências explicam a redução dos ritmos de 
crescimento da população do Distrito Federal e do 
Entorno Imediato para 2020 e 2030, (ver Tabela 
23). 

Com relação à migração, no cenário 
tendencial foi considerada uma diminuição do saldo 
migratório para o Distrito Federal e para os 
municípios limítrofes do DF, com redução da 
imigração. No entanto, o saldo será ainda positivo 

 

TABELA 23 - POPULAÇÃO E TAXAS MÉDIAS DE CRESCIMENTO ANUAL PARA O 
CENÁRIO TENDENCIAL - DISTRITO FEDERAL E ENTORNO IMEDIATO. 2000-2030 

Tendencial 

População Taxa de crescimento 
Ano 

DF Entorno Total DF Entorno Total 

2000       2.051.146        440.974        2.492.120   -   -  - 

2004       2.283.154        562.154        2.845.308  2,72% 6,26% 3,37% 

2006       2.383.624        613.530        2.997.154  2,18% 4,47% 2,63% 

2010       2.580.676        703.426        3.284.102  2,01% 3,48% 2,31% 

2020       2.957.904        920.429        3.878.333  1,37% 2,73% 1,68% 

2030       3.250.854     1.082.768        4.333.622  0,95% 1,64% 1,12% 
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(maior número de imigrantes que de emigrantes). 
No Distrito Federal, o volume maior do saldo 
migratório será de mulheres em idade adulta 
jovem. Já no caso dos municípios limítrofes do DF, 
a imigração será maior que no Distrito Federal, 
composta, principalmente, por famílias no início de 
seu ciclo familiar (maior volume de adultos jovens 
de ambos os sexos e crianças). A grosso modo, 
ainda que menor que no passado remoto e recente, 
a migração ainda deverá ter importância no 
crescimento demográfico do Distrito Federal e dos 
municípios limítrofes do DF nos próximos 25 anos. 
No cenário tendencial é estimado que, entre 2020 e 
2030, a migração responderá por cerca de 20% do 
crescimento populacional do Distrito Federal e dos 
municípios do Entorno Imediato.  

 

Grandes áreas e subáreas 

Em 2020 e 2030, a distribuição espacial 
da população será ainda semelhante aos anos 
anteriores e sofrerá pequenas alterações, segundo 
o cenário tendencial. Como se observa no gráfico 
12, apesar da redução na sua participação, ainda 
deverá ser a área Oeste (corredor que compreende 
Guará, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, 
Brazlândia e Águas Lindas de Goiás, entre outras 
localidades) que concentrará a maior proporção de 
população entre as demais regiões, com 37%, em 
2030. A área Sul (Gama, Santa Maria, Novo Gama, 
Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás, entre 
outras localidades) deverá continuar em segundo 
lugar, concentrando cerca de 18% da população, 
em 2030. Em terceiro lugar, vem a área Norte 
(Sobradinho, Planaltina e Planaltina de Goiás) com 

GRÁFICO 11 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR GRANDES ÁREAS SEGUNDO O CENÁRIO 
TENDENCIAL - DISTRITO FEDERAL E ENTORNO IMEDIATO. 2030. 
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TABELA 24 - ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO SEGUNDO CENÁRIO TENDENCIAL E 
EXPLORATÓRIO. DISTRITO FEDERAL E ENTORNO IMEDIATO. 2000-2030 

Tendencial 

 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

DISTRITO FEDERAL 19% 22% 28% 35% 46% 61% 79% 

Entorno Imediato 10% 13% 17% 23% 30% 39% 55% 

Cidade Ocidental 12% 15% 21% 32% 44% 58% 80% 

Novo Gama 10% 13% 18% 25% 32% 43% 61% 

Planaltina 11% 13% 17% 23% 28% 36% 49% 

Santo Antônio do Descoberto 12% 15% 19% 25% 30% 38% 52% 

Valparaíso de Goiás 11% 14% 20% 28% 38% 51% 73% 

Águas Lindas de Goiás 7% 9% 13% 17% 22% 30% 44% 
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aproximadamente 15% da população, em 2030. A 
área Central deverá diminuir a sua participação de 
12% para 10% da população, enquanto a área 
Sudoeste (Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, 
Recanto das Emas, Santo Antônio do Descoberto) 
e a área Leste (Paranoá, Itapuã, São Sebastião) 
deverão aumentar sua participação de 10% para 
11% e de 7% para 9%, respectivamente.  
 

Quanto à estrutura etária, observa-se 
que o índice de envelhecimento (número de idosos 
– 60 anos ou mais – em cada 100 jovens – menos 
de 15 anos) deverá aumentar enormemente. No 
Distrito Federal, o índice passará de 19 idosos para 
cada 100 jovens, em 2000, para 79 em cada 100, 
em 2030. Para municípios limítrofes do DF esse 
índice será, em 2030, menor que no Distrito 
Federal, mas permanecerá bastante elevado 
quando comparado com os valores de 2000 (Ver 
tabela 24). Esses diferentes ritmos de 
envelhecimento populacional devem-se às 
diferentes estruturas etárias no início do período. 
Em municípios como Águas Lindas de Goiás, 
Santo Antônio do Descoberto e Planaltina, as 
estruturas jovens, em 2000, explicam os menores 
valores para o índice de envelhecimento, em 2030. 
Vale ressaltar que a migração ainda contribui para 
uma pequena desaceleração do processo de 
envelhecimento, considerando que o maior 
contingente de migrantes é jovem. 

Dentro do Distrito Federal, as subáreas 
também terão ritmos diferentes de envelhecimento, 
sendo que as subáreas mais consolidadas e já em 
processo  de  envelhecimento,  como  as da   área 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central e dos núcleos secundários, como 
Taguatinga, Sobradinho, Gama, Guará I e II, 
terão uma estrutura mais envelhecida que 
outras, que estarão iniciando o processo de 
envelhecimento. Já no caso do Lago Sul, Lago 
Norte e Asa Sul e Asa Norte, os dados indicam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que a população encontra-se em processo de 
envelhecimento ou já é envelhecida (Gráficos 12 a 
15). 

Assim, o Cenário Tendencial demonstra 
que, caso não forem estabelecidas novas 

GRÁFICO 12 - PIRÂMIDE ETÁRIA PARA O 
DF - CENÁRIO DE 2000 

 

   0 a 4
   5 a   9
 10 a 14
 15 a 19
 20 a 24
 25 a 29
 30 a 34
 35 a 39
 40 a 44
 45 a 49
 50 a 54
 55 a 59
 60 a 64
 65 a 69
 70 a 74
 75 a 79

 80 +

HOMEM MULHER

GRÁFICO 14 - PIRÂMIDE ETÁRIA PARA O 
DF - CENÁRIO TENDENCIAL PARA 2030 
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GRÁFICO 13 - PIRÂMIDE ETÁRIA PARA O 
ENTORNO IMEDIATO DO DF- CENÁRIO DE 
2000 
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GRÁFICO 15 - PIRÂMIDE ETÁRIA PARA O 
ENTORNO IMEDIATO DO DF- CENÁRIO 
TENDENCIAL PARA 2030 
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diretrizes, a ocupação do território tenderá a seguir 
o modelo de áreas urbanas de baixa densidade 
residencial bruta, mantendo extensões de vazios 
urbanos entre o Plano Piloto e demais localidades, 
com aumento da periferização para áreas externas 
ao Distrito Federal.  

 
13. EQUIPAMENTOS REGIONAIS 

Em planejamento urbano o termo 
equipamentos está relacionado ao uso do solo para 
fins coletivos ou institucionais, podendo ser 
públicos ou privados. A implantação de 
equipamentos urbanos e comunitários está 
diretamente associada ao desenvolvimento social e 
refletem a qualidade de vida da cidade e da 
população nela residente. 

Os Equipamentos Regionais são de 
grande importância na estruturação da cidade, na 
medida que são nesses edifícios que muitas das 
atividades humanas são exercidas. A Lei Federal 
No. 6.766, de 1979, que trata de parcelamentos 
urbanos, classifica equipamentos como Urbanos e 
Comunitários. Assim, os equipamentos urbanos 
são os equipamentos públicos de abastecimento de 
água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas 
de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado, 
conforme texto da lei. Já os equipamentos 
comunitários, são aqueles em que são realizadas 
as atividades de educação, cultura, lazer e 
similares, de caráter público.  

Complementarmente, a NBR 9284, 
define como equipamento urbano todos os bens 

públicos ou privados, de utilidade pública, 
destinados à prestação de serviços necessários 
ao funcionamento da cidade, implantados 
mediante autorização do poder público, sejam 
em espaço público e/ou privados. A NBR 9284 
define para os equipamentos urbanos as 
seguintes categorias: i) circulação e transporte; 
ii) cultura e religião; iii) esporte e lazer; iv) infra-
estrutura; v) segurança pública e proteção; vi) 
abastecimento; vii) administração pública; viii) 
assistência social; ix) educação; e x) saúde.  

O conceito adotado neste plano de 
Equipamentos Regionais aproxima-se ao 
definido na norma técnica, sem, contudo, ser tão 
abrangente. Adotam-se como áreas temáticas de 
tratamento a Educação, Segurança, Saúde, 
Abastecimento, Cultura, Esporte e Lazer, essa 
última classificação em conjunto. A delimitação 
desses equipamentos regionais subsidiam as 
políticas para os setores sociais do Distrito 
Federal, no pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade, garantindo o bem-estar de 
seus habitantes.  

Para assegurar o atendimento dos 
serviços à população, em especial à de baixa-
renda, o Plano Diretor reconhece como premissa 
para a implantação dos equipamentos regionais 
o critério de localização. Essa deverá ocorrer 
preferencialmente nas áreas próximas aos 
terminais de transporte público coletivo, de modo 
a não estratificar e segregar sócioespacialmente 
a população. Cenário posto, a exclusão espacial 
se configura, negando o direito à cidadania num 
ciclo vicioso de carências de difícil ruptura, onde 

o papel do transporte público e a espacialidade dos 
equipamentos assume vital importância. O alto 
custo das viagens, os longos tempos de 
deslocamento e a insegurança do trajeto limitam a 
perspectiva de emprego da população, além da 
possibilidade de lazer e estudo, enfim, o usufruto 
da cidade.  

Em vista dessa realidade tão comum às 
metrópoles, o PDOT buscou mitigar este processo 
entendendo a necessidade de sinergizar, no âmbito 
de suas competências, as políticas setoriais quanto 
à implantação dos Equipamentos Regionais.   

Nesse sentido, conforme detalhamento 
que se segue, é realizado diagnóstico quantitativo 
de cada setor, adotando-se como relevante apenas 
os equipamentos de maior porte, aqui 
denominados de Regionais, cuja influência incida 
sobre uma maior área no território do Distrito 
Federal. Nas demais seções, uma análise da 
distribuição espacial dos equipamentos regionais 
por Regiões de Planejamento é feita, na medida 
que essa será a nova unidade política de 
planejamento e de elaboração dos planos de ação 
e da lei de uso e ocupação do solo.  

Para fins da análise da distribuição 
espacial dos equipamentos regionais, utiliza-se 
como referência para comparação entre as 
diferentes localidades do Distrito Federal a Unidade 
de Planejamento Territorial – UPT, conforme item 
3.4 do capítulo IV, proposta deste Plano Diretor. A 
UPT agrupa diferentes Regiões Administrativas 
conforme suas características físicas, econômicas 
e sociais, observando a seguinte distribuição: 
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• UPT I – Central: Plano Piloto, Cruzeiro, 
Candangolândia, Sudoeste/ Octogonal. (297.472 
hab.). 

• UPT II – Central-Adjacente I: Lago Sul, Lago 
Norte e Varjão (61.603 hab.). 

• UPT III – Central-Adjacente II: Núcleo 
Bandeirante, Guará,  Riacho Fundo I e II, Park 
Way, SCIA e SIA (232.438 hab.). 

• UPT IV – Oeste: Taguatinga, Ceilândia, 
Samambaia e Águas Claras (808.705 hab.). 

• UPT V – Norte-Nordeste: Brazlândia, 
Sobradinho, Sobradinho II e Planaltina (435.492 
hab.). 

• UPT VI – Sudeste: Paranoá, São Sebastião, 
Jardim Botânico e Itapoã (163.400 hab.). 

• UPT VII – Sudeste Sul-Sudoeste: Gama, 
Santa Maria e Recanto das Emas (384.504  
hab.). 

Com base na lista atualizada dos 
equipamentos urbanos do Sistema Territorial e 
Urbano do Distrito Federal – SITURB, tem-se um 
diagnóstico prévio, tanto espacial quanto 
quantitativo, da distribuição dos equipamentos no 
espaço urbano. Vale destacar, contudo, que essa 
forma de análise não considera fatores 
preponderantes para a definição da necessidade 
desses elementos, tais como população, extensão 
territorial, dentre outros.  

Portanto, adotar-se-á como unidade de 
referência para análise um Indicador de Densidade 
de Equipamentos - IDE, o qual utiliza-se como 

parâmetro de referência a população  e a 
quantidade de equipamentos dessas regiões, 
sendo obtido pela seguinte fórmula: 

 

IDE = (QEQUIP / POPUPT) x e 

onde: IDE – Indicador de Densidade de 
Equipamentos.  

QEUIP – Quantidade de Equipamentos por tema e 
UPT 

POPUPT – Quantidade de habitantes por UPT 

e – Constante numérica igual à 10.000 

Este indicador permite uma análise 
comparativa entre as Unidades de Planejamento 
de modo mais coerente, pois incorpora o critério 
populacional à análise. Uma constante é utilizada 
para tornar os valores obtidos pela divisão entre 
a quantidade de equipamentos temáticos e a 
população total de cada UPT mais próximos de 
uma escala numérica de mais fácil percepção. 
Vale ressaltar que quanto maior o valor do 
indicador, menor é a necessidade da unidade de 
planejamento de determinado equipamento 
quando comparado com as demais. 

Um exemplo da diferença entre as 
duas abordagens de análise apresenta-se pela 
interpretação dos Gráficos 16. Para o tema 
Cultura, Esporte e Lazer para as Unidades de 
Planejamento Territorial I, II, III e IV. Em termos 
relativos (percentual) há uma concentração 
maior dos equipamentos na UPT Central e na 
Central Adjacente II. No entanto, a partir da 

análise do IDE, infere-se que a população da UPT 
I, que corresponde a Central Adjacente I é mais 
bem servida que a IV que, em termos relativos, 
possui uma quantidade maior de equipamentos. 

Essa estrutura de análise será 
empregada para os temas tratados nesta seção, 
observando ainda a espacialização dos 
equipamentos no território. Contudo, nos cálculos 
desenvolvidos para a demanda por  equipamentos 
não foi computada uma população flutuante 
advinda das demais regiões administrativas e dos 
municípios limítrofes ao Distrito que utilizam tais 
equipamentos, muito em função da concentração 
dos postos de trabalho do território ocorrer em na 
Região Central.   

Uma representação deste fato se dá 
quanto a análise da Pesquisa Domiciliar de 
Transporte - 2000 (CODEPLAN), que aponta um 
volume de viagens diárias na ordem de  1.126.788, 
que se realizavam para o Plano Piloto, advindas 
das demais regiões administrativas e do Entorno.  

Esta realidade traz à luz os conceitos de 
população utilizadora e oferta metropolitana, tão 
importantes quando se trata do desenvolvimento 
econômico e social, em especial quando se 
avaliam dotações de certos equipamentos e 
serviços, como hospitais ou universidades, que, 
claramente, servem a uma população muito 
superior àquela que reside na cidade 

Assim, adotaremos como premissa para 
a distribuição espacial dos equipamentos regionais 
e comunitários o atendimento às demandas 
oriundas das Unidades de Planejamento Territorial 
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onde estes serão implantados e/ou ampliados 
visando o atendimento integral as necessidades da 
população.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 Educação 

A Secretaria de Estado de Educação, 
órgão da administração direta, é a instituição 
responsável pelo gerenciamento do Sistema de 
Ensino do Distrito Federal.  

Sua política de ação para os próximos 
dez anos estrutura-se nas premissas e 
compromissos estabelecidos no Plano Decenal de 
Educação do Distrito Federal (PDEDF: 2004-2013), 
elaborado em conformidade com o Plano Nacional 
de Educação, fixado pela Lei nº 10.172/2001, e que 
estabelece os parâmetros para o Poder Público 
cumprir com a responsabilidade constitucional de 
universalização da Educação Básica, de 
erradicação do analfabetismo e de elevação da 
qualidade da educação, para todos. 

 Assim, o PDEDF é o documento 
norteador das diretrizes e ações da educação 
consubstanciadas no PDOT, observando para 
tanto a articulação com o conjunto de políticas 
setoriais do governo. Suas diretrizes buscam 
sobretudo o estabelecimento de uma educação de 
qualidade para todos focada na elevação global da 
escolarização, na melhoria qualitativa do ensino, na 
democratização da gestão escolar e na redução 
das desigualdades sociais. A partir destes 
condicionantes,  a Secretaria de Estado de 
Educação aponta o problema da dispersão da 
residência no território como principal dificuldade 
para atingir sua política setorial, uma vez que tal 
forma de ocupação urbana implica em uma maior 
demanda por estabelecimentos de ensino. A 
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GRÁFICO 16 – COMPARAÇÃO ENTRE A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS REGIONAIS E IDE 
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localização destes estabelecimentos é definida, no 
âmbito da Secretaria, com base na relação entre as 
faixas etárias dos alunos e o raio de abrangência 
definido pela legislação  

Como síntese do diagnóstico do setor 
educacional, de acordo com o Censo Escolar de 
2005 para o Distrito Federal, observa-se a 
existência de 612 escolas públicas, que se 
distribuem em 14 Diretorias Regionais de Ensino, 
que cobrem todo o território. Desse número, 605 
oferecem as etapas da Educação Básica e as 
modalidades Educação Especial e Educação de 
Jovens e Adultos. Do total das instituições 
escolares, 114 possuem biblioteca (18,8%) e 356 
possuem apenas sala de leitura (58,8%). 

A estrutura na rede de ensino no Distrito 
Federal se apresenta de acordo com a seguinte 
divisão:  

• Educação Infantil. 

• Ensino Fundamental  

• Ensino Médio 

• Educação Profissional 

• Educação Especial 

• Educação de Jovens e Adultos 

• Educação Superior 

• Assistência ao Educando 

Valorização do Profissional da Educação 

No conjunto dos equipamentos 
educacionais eleitos para o estudo de revisão do 

PDOT, são componentes os que se caracterizam 
por uma abrangência regional e/ou pelo nível de 
concentração em que estão implantados ou 
ainda, pela ordem de fluxo de usuários que 
atendem.  São eles: as escolas particulares, de 
nível fundamental e/ou médio, os cursinhos, as 
faculdades e universidades. 

Observa-se a seguinte problemática 
na distribuição espacial de tais equipamentos: 

• alto nível de concentração dos 
equipamentos no Plano Piloto; 

• os grandes trajetos realizados, implicando 
em maior tempo e custo das viagens; 

• a educação é um dos setores que mais 
desloca  a população em busca de um serviço 
de melhor qualidade, o que reforça no DF,  o 
grande fluxo de veículos para a área central do 
Plano Piloto; 

Outro aspecto a ser considerado na 
problemática dos estabelecimentos de ensino é a 
extensa  oferta e sua diversificação no que se 
refere aos  cursinhos preparatórios para 
vestibular e concursos públicos. Com a 
contração do mercado de trabalho, o Distrito 
Federal tem exercido uma forte atração às 
demais unidades da federação pela oferta de 
postos em seu setor público.  

O desdobramento dessa 
especificidade é a exigência cada vez maior por 
titulação de nível superior, o que vem gerando 
uma oferta desordenada, espacialmente e 
quantitativamente, no número de faculdades. E 

mais uma vez vê-se a predominância de suas 
instalações no Plano. Os estratos Cursinhos e 
Faculdades e Universidades estão concentrados 
em sua maior parte na Região Central, com a 
representação de aproximadamente 50% e 52% do 
total do Distrito Federal, respectivamente, conforme 
apresentado na na tabela 25.  

 Outros aspectos da realidade desta 
área central é  o nível de concentração dessas  
faculdades em áreas anteriormente destinadas a 
outros tipos de unidades de ensino, gerando  
grande volume de tráfego e reduzidas áreas para 
estacionamento, o que implica em conflitos viários 
nas horas de pico, além da concorrência de espaço 
com o pedestre. 

Analisando as tabelas 25 e o Gráfico 17  
quanto à distribuição dos estabelecimentos de 
ensino no território do Distrito Federal, observa-se 
a distorção entre a oferta de equipamentos e a 
população utilizadora, à exemplo da análise dos 
estratos do tema educação:  

• Cursinhos: conforme observa-se na Tabela 
25, há uma maior concentração destes 
equipamentos na região central do Distrito 
Federal e na área que compreende Taguatinga, 
Ceilândia e Samambaia, equivalentes à 50% e 
35,71% do total desses equipamentos, 
respectivamente. Quanto ao valor do IDE 
indicado no Gráfico 17, a relação segue a lógica 
quantitativa, não havendo alterações do 
comportamento do estrato para o território. 
Ressalta-se ainda que há concentração destes 
equipamentos relaciona-se com a concentração 
de emprego e renda, além da interdependência 
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com outros fatores, tais como concentração de 
população e perfil etário. 

• Faculdade/Universidade: a Tabela 25 
apresenta valores relativos da concentração 
destes equipamentos no território. Da sua 
análise, observa-se que o comportamento da sua 
distribuição não difere bastante do item anterior – 
cursinhos. A maior densidade destes na região 
central (52,11%), seguidas da região próxima de 
Taguatinga e do Guará, 19,72% e 11,27% 
respectivamente. A região do Lago Sul e Norte 
possui apenas 5,63% das faculdades e 
universidades do Distrito Federal, contudo, 
quando analisa-se o IDE (Gráfico 17), verifica-se 
uma inversão da lógica de atendimento descrita, 
pois inseri-se na análise o critério populacional. 
Assim, têm-se como área mais bem atendida a 
região central, seguidas das regiões dos Lagos, 
do Guará e Taguatinga. Destaca-se ainda que a 
região de São Sebastião não possui qualquer 
estabelecimento de nível superior para uma 
população de aproximadamente 163.000 
habitantes. 

• Instituição de Ensino Particular: nesse 
estrato, configura-se a tendência observada nos 
demais itens, com a concentração da região 
central das instituições de ensino particular 
(37,31%). Em seguida, a região de Taguatinga 
(26,87%), do Guará (11,94%) e dos Lagos 
(8,96%) do total para o Distrito Federal, conforme 
Tabela 25. As possíveis razões desta 
concentração estão relacionadas a diversos 
fatores já citados, tais como a concentração de 

renda e o descontentamento com o ensino 
público. Contudo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP - I UP - II UP - III UP - IV UP - V UP - VI UP - VII 

Pop (hab): 
297.472 

Pop (hab): 
61.603 

Pop (hab): 
232.438 

Pop (hab): 
808.705 

Pop (hab): 
435.492  

Pop (hab): 
163.400 

Pop (hab): 
384.504  

Classificação 

% % % % % % % 
Cursinho 50,00 0,00 7,14 35,71 7,14 0,00 0,00 
Faculdade/Universidade 52,11 5,63 11,27 19,72 4,23 0,00 7,04 
Ensino Particular 37,31 8,96 11,94 26,87 7,46 0,00 7,46 
Ensino Pública 21,33 2,67 8,00 32,00 20,00 4,00 12,00 
Fonte: Seduma, 2007 

TABELA 25 – PERCENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO POR UNIDADE DE PLANEJAMENTO 
 

GRÁFICO 17 – IDENTIFICADOR DE DENSIDADES DE EQUIIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO  
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a lógica de atendimento pelo IDE indica 
um fato novo, conforme observa-se no Gráfico 17. 
A despeito da baixa quantidade relativa de 
equipamentos na região dos Lagos, ela apresenta 
maior valor do IDE, sendo sua população 
relativamente mais bem atendida que a das demais 
localidades. Na região de Taguatinga, que 
representa a segunda área em termos 
quantitativos, está situada em posição inferior às 
demais citadas anteriormente, que pode ser em 
função de uma baixa demanda por esse tipo de 
estabelecimento ou um indicativo de alta evasão 
escolar. 

• Instituição de Ensino Público: a 
distribuição desse equipamento segue as 
diretrizes indicadas pela Secretaria de Estado de 
Educação, conforme citado neste documento. 
Dessa forma, há uma inversão da lógica de 
concentração dos equipamentos no território. A 
região de Taguatinga, composta também pela 
regiões adminis trativas de Ceilândia e 
Samambaia possuem 32% dos estabelecimentos 
do Distrito Federal (Figura 37). Com valores 
próximos entre sí, destacam-se a Região Central 
(21,33%) e a área de Brazlândia, Sobradinho e 
Planaltina (20,00%), o que reflete inclusive a 
ordem do tamanho de suas populações. Apesar 
do  atendimento em termos relativos estar de 
acordo com o disposto nas diretrizes da 
Secretaria de Educação, o mesmo não acontece 
quando relativiza-se em função da sua 
população. Como resultado da análise do IDE, 
têm-se um melhor atendimento na região do 
Plano Piloto, de Sobradinho e dos Lagos, nessa 

ordem. É necessário, portanto, rever a 
implantação de novos equipamentos nas 
localidades com baio valor de IDE, de forma à 
uniformizar a distribuição no território. 

FIGURA  37 – EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO 

 

 
Fonte: SITURB 2005 
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13.2 Segurança 

Os serviços prestados pelos órgãos de 
Segurança Pública e Defesa Social do Distrito 
Federal tem apresentado um crescente aumento da 
demanda no território.  

Os equipamentos policiais e de defesa 
social foram estudados em função de sua demanda 
e de sua articulação direta com a população.  
Foram elencadas as Delegacias de Policia  Militar e 
Civil e as unidade do Corpo de Bombeiros 
existentes no Distrito Federal.  

As delegacias, por meio dos seus 
serviços  de atendimento à população local, têm a 
necessidade de se localizar próximas aos principais 
núcleos urbanos e de forma equânime. Segundo a 
Secretaria De Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social do DF(SSPDS) são seguidos os 
seguintes parâmetros: 

• Polícia Civil do DF –  PCDF – pelo menos 
uma Delegacia de Polícia por Região 
Administrativa, observando-se para tanto a 
densidade demográfica na seguinte proporção – 
01 DP para cada 75 mil habitantes. Dessa forma, 
poderá haver em uma mesma Região 
Administrativa mais de uma Delegacia Policial. 

• Polícia Militar do DF – PMDF – pelo menos 
uma Unidade de Polícia Militar pelo menos por 
Região Administrativa, observando-se para tanto 
os critérios de densidade demográfica, tipo de 
ocupação do solo (vertical ou horizontal), 
incidência criminal, eixo principal de 

dinamização, conhecimento acerca da criação 
de novos adensamentos populacionais, 
população estimada, dentre outros. Dessa 
forma, poderá haver em uma mesma Região 
Administrativa mais de uma Unidade da Polícia 
Militar, bem como desdobramentos desse 
equipamento, ou seja, em uma área de um 
Batalhão poderá haver companhias 
destacadas. 

Os Batalhões do Corpo de Bombeiro 
têm caráter mais estratégico. por de oferecer a 
melhor cobertura das suas respectivas áreas de 
abrangência. Segundo informações colhidas na 
SSPDS, nas Regiões Administrativas, que 
atualmente possuem unidades de bombeiros já 
edificadas, existe a necessidade de que sejam 
disponibilizados terrenos de 1.000 m2 nas 
seguintes localidades: RA I – Brasília: dois 
terrenos, um na porção mediana da Asa Sul e 
outro em localização correspondente na Asa 
Norte; RA II – Gama: o CBMDF já possui os 
terrenos necessários; RA III – Taguatinga: dois 
terrenos, um na porção mediana do Pistão Norte 
e outro no centro das Quadras QNL; RA IV – 
Brazlândia: um terreno na extremidade norte da 
cidade na porção oposta à rodovia; RA V – 
Sobradinho: um terreno nas proximidades da 
Quadra 09; RA VI – Planaltina: dois terrenos, um 
na área central do Setor Arapoanga e outro na 
área central do Vale do Amanhecer; RA VII – 
Paranoá: um terreno na extremidade sul da 
cidade; RA VIII – Núcleo Bandeirante: a cidade já 
é adequadamente atendida; RA IX – Ceilândia: 
três terrenos, sendo um na extremidade da 

expansão do Setor O; um no Setor P Norte e um 
na Guariroba;  RA X – Guará: a cidade já é 
adequadamente atendida; RA XI – Cruzeiro: a 
cidade já é adequadamente atendida; RA XII – 
Samambaia: um terreno localizado na área 
sudoeste da cidade; RA XIII – Santa Maria: dois 
terrenos, um na área central e outro na 
extremidade próxima ao Novo Gama; RA XIV – 
São Sebastião: dois terrenos, um na extremidade 
sudeste e um na extremidade noroeste; RA XV – 
Recanto das Emas: um terreno na extremidade 
sudoeste; RA XVI – Lago Sul: a cidade já é 
adequadamente atendida; RA XVII – Riacho 
Fundo: a cidade já é adequadamente atendida e, 
RA XIX – Candangolândia: a cidade já é 
adequadamente atendida.  

Nas regiões administrativas recém 
criadas existe a necessidade imediata de 
implantação de unidades de bombeiros de 1.000 
m2 da seguinte forma: RA XVIII – Lago Norte: um 
terreno na área central localizado no canteiro 
existente entre as vias de acesso às quadras; RA 
XX – Águas Claras: o CBMDF já possui os terrenos 
necessários; RA XXI – Riacho Fundo II: um terreno 
na área central da cidade; RA XXII – Sudoeste-
Octogonal: um terreno próximo à Quadra 101; RA 
XXIII – Varjão: um terreno na área central da 
cidade; RA XIV – Park Way: dois terrenos, sendo 
um junto à porção central da DF 079 e outro junto à 
DF 003; RA XV – SCIA: um terreno na área central 
da cidade (Cidade do Automóvel); RA XVI – 
Sobradinho II: dois terrenos, sendo um na área 
central e um na porção central dos Condomínios do 
Grande Colorado; RA XVII – Jardim Botânico: um 
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terreno na área central; RA XVIII – Itapoã: um 
terreno na área central; RA XXIX – SIA: a cidade já 
é adequadamente atendida. 

Dentro da atual política de integração 
dos organismos que compõem o Sistema de 
Segurança Pública e, para otimização dos 
equipamentos, sugere-se um complexo destinado a 
PMDF, PCDF e CBMDF, o que representará uma 
redução da área necessária para comportar as 
instalações.  

Em levantamento feito pela Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente foi 
estabelecida a comparação entre o quantitativo dos 
equipamentos de segurança existentes  e a 
população das unidades de planejamento territorial 
do DF (Tabela 26), que verificou  as seguintes 
situações: 

• Delegacias –  apresentam sua  distribuição  
diretamente proporcional ao contingente 
populacional de sua região, ou seja, as regiões 
de maior densidade populacional como 
Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas 
Claras são, comparativamente, as mais bem 
servidas (28,57%). 

• CMBDF – têm sua distribuição no território 
inversamente proporcional `as delegacias, tendo 
maior concentração de seus equipamentos nas 
regiões de menor densidade como nas regiões 
dos Lagos Sul e Norte  .As regiões de 
Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas 
Claras são as menos servidas quando observada 
sua população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 18 – IDENTIFICADOR DE DENSIDADES DE EQUIIPAMENTOS DE SEGURANÇA  
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Fonte: Seduma, 2007 

TABELA 26 – PERCENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA POR UNIDADE DE PLANEJAMENTO 
 

UP - I UP - II UP - III UP - IV UP - V UP - VI UP - VI 
Pop (hab) 
297.472  

Pop (hab) 
 61.603  

Pop (hab) 
232.438. 

Pop (hab) 
808.705  

Pop (hab) 
435.492  

Pop (hab) 
163.400. 

Pop (hab) 
384.504. 

 

Classificação 
% % % % % % % 

Delegacia 20,00 5,71 14,29 28,57 14,29 5,71 11,43 
CMBDCBMDF 40,00 8,57 14,29 11,43 8,57 5,71 11,43 
Fonte: Seduma, 2007 
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13.3 Saúde 

A rede de serviços saúde abordada no 
PDOT incluiu os setores público e privado 
identificando os principais serviços do setor de 
saúde responsáveis pelos atendimentos no Distrito 
Federal. Foram avaliados  os seus respectivos 
raios de abrangência  assim com seus  prováveis 
usuários.  

A forma como a população do Distrito 
Federal utiliza os serviços de saúde está 
intrinsecamente ligada ao seu perfil 
sócioeconômico. O setor de saúde privada absorve 
praticamente toda a população de alta e média 
renda, que normalmente está vinculada a planos 
de saúde ou associações similares. 

O restante da população, está vinculado 
aos serviços  disponibilizados pela saúde pública.  
A rede pública de saúde do Distrito Federal é 
geralmente disponibilizada em uma lógica 
hierárquica que mede o grau de complexidade do 
atendimento, onde o usuário é encaminhado 
primeiramente a postos de saúde, depois a centros 
de saúde e só depois, aos hospitais regionais. 
Estes últimos, devido a sua maior infra-estrutura, 
acabam sendo mais procurados do que os centros 
e postos. Cabe ressaltar que a maioria dos 
atendimentos são feitos meio do serviço de 
emergência dos hospitais regionais. 

Entre os hospitais regionais verificou-se 
também que um motivador do aumento das 
demandas encontradas deve-se ao fato de que 
nem sempre ela está associada a população local, 

FIGURA 38 – EQUIPAMENTOS DE  SEGURANÇA E SAÚDE 

 

Fonte: SITURB 2005 
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mas, sim, à população originária do entorno do 
Distrito Federal. 

Cabe  ressaltar que além dos Hospitais 
Regionais, o Distrito Federal conta com outros tipos 
de hospitais de atendimento público, tais como os 
hospitais militares, o hospital universitário e 
algumas unidades de atendimento especializado. 

Os equipamentos de saúde analisados 
no PDOT foram elencados nas seguintes 
categorias: 

• Federal – estão todos concentrados  no 
Plano Piloto (100%). O Hospital de Base é a 
principal referência desta categoria. 
Normalmente os hospitais federais  do DF 
absorvem, além das demandas locais, grande 
contingente oriundo do entorno e até mesmo de 
outros Estados. Isto contribui para o aumento da 
dependência do Plano Piloto, por parte das 
outras regiões do DF, no atendimento de 
serviços de saúde pública. 

• Militar –  assim como os hospitais federais, 
têm sua localização totalmente voltada para as 
áreas centrais do DF ( Plano Piloto e Lagos).  

• Particular – esta categoria de serviços de 
saúde, como toda empresa da iniciativa privada, 
é orienta em função da concentração de renda, 
se localizando em regiões com este perfil e que 
tenham carência por esse  tipo de serviço. 
Verifica-se a partir daí sua concentração na 
região do Plano Piloto, Lagos e também em 
Taguatinga e Ceilândia.  

• Público – é a categoria mais bem 
distribuída no território, quando comparada as 
demais citadas . Toda as regiões do DF 
possuem serviço público de saúde, exceto as 
regiões dos Lagos Sul e Norte  e Varjão. 

Apesar da distribuição destes equipamentos, 
verifica-se o baixo percentual encontrado, 
principalmente, nas regiões do Gama e Santa 
Maria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UP - I UP - II UP - III UP - IV UP - V UP - VI UP - VII 
Pop (hab): 
297.472 

Pop (hab):  
61.603 

Pop (hab): 
232.438 

Pop (hab): 
808.705 

Pop (hab): 
435.492  

Pop (hab): 
163.400 

Pop (hab): 
384.504  

Classificação 

% % % % % % % 
Federal 100,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Militar 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Particular 36,36% 9,09% 4,55% 45,45% 0,00% 0,00% 4,55% 
Publico 37,50% 0,00% 6,25% 25,00% 18,75% 6,25% 6,25% 
Fonte: Seduma, 2007 

TABELA 27 – PERCENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE POR UNIDADE DE PLANEJAMENTO 

GRÁFICO 19 – IDENTIFICADOR DE DENSIDADES DE EQUIIPAMENTOS DE SAÚDE  
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13.4 Abastecimento 

Neste Plano Diretor foram definidos 
como equipamentos de abastecimento todos os 
Hipermercados , Feiras Permanentes e Shopping 
Centers localizados no Distrito Federal. A seleção 
foi feira tendo como parâmetro o raio de 
abrangência e o potencial de pólo gerador de 
tráfego que esses equipamentos apresentam. 

 Apesar de suas diferenças conceituais, 
estes equipamentos tendem a buscar os mesmos 
critérios quanto à escolha da sua localização, ou 
seja, próximos às áreas de concentração urbana e 
junto às principais avenidas comerciais, chegando, 
às vezes, a se fixarem vizinhos uns dos outros ou 
até mesmo associados entre si, como atividades de 
um mesmo empreendimento. Esta tendência tem 
gerado a concentração exagerada em alguns 
trechos e o esvaziamento  em outros.  

Os equipamentos de abastecimento 
analisados no PDOT foram elencados nas 
seguintes categorias: 

•  Hipermercado –  apresentas-se com 
maiores concentrações nas áreas centrais do 
DF. As área dos Lagos Sul e Norte são as mais 
bem atendidas por esses equipamentos (20%), 
em termos de densidade populacional.  

• Shopping Center –  esta categoria de 
equipamento segue a mesma lógica dos 
hipermercados, com sua concentração voltada 
para as proximidades do Plano Piloto. Nota-se, 
no entanto, que em algumas regiões de menor 

densidade, com a do Guará, os shoppings 
chegam a atingir expressivo percentual.  

• Feira –  as feiras permanentes 
apresentam baixo IDE em relação as demais 
categorias de equipamentos de 
abastecimento.  Têm sua maior densidade nas 
regiões próximas ao Guará e Plano Piloto. As 
regiões próximas ao Gama e  São Sebastião 
estão completamente desprovidas desta 
categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo levantamentos realizados é 
possível verificar a quase total concentração  
destes equipamentos em apenas 3 das 7 unidades 
de planejamento territorial do DF (UP– I, UP– III e 
UP– IV), ao passo que nas demais unidades é 
praticamente nula a existência de  tais 
equipamentos.  

Dente as áreas mais carentes por esse 
tipo de serviço estão a região de São Sebastião.  

TABELA 28 – PERCENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO POR UNIDADE DE 
PLANEJAMENTO 
 

GRÁFICO 20 – IDENTIFICADOR DE DENSIDADES DE EQUIIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO  
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Fonte: Seduma, 2007 
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Pop (hab) 
435.492. 

Pop (hab) 
163.400 

Pop (hab) 
384.504  

 
 

Classificação 
% % % % % % % 

Hipermercado  13,33 20,00 26,67 26,67 13,33 0,00 0,00 
Shopping Center. 47,37 5,26 21,05 15,79 5,26 0,00 5,26 
Feira 28,57 0,00 28,57 42,86 0,00 0,00 0,00 
Fonte: Seduma, 2007 
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13.5 Cultura, Esporte e Lazer 

As atividades de cultura, esporte e lazer 
foram analisadas conjuntamente neste documento 
levando-se em conta as similaridades dos 
equipamentos que ofertam tais atividades. 
Atualmente, no Distrito Federal constata-se que a 
maior parte dos grandes eventos que são 
realizados no Plano Piloto, sendo responsável por 
quase 70% dos equipamentos existentes. Essa 
concentração se deve principalmente aos Museus, 
Centros Culturais, Estádios e Ginásios de 
Esportes.  

As demais regiões administrativas 
oscilam em termos absolutos e relativos. Unidades 
com menor adensamento como a UPII acabam 
atraindo maior oferta que as demais regiões. Esta 
polarização deve-se, por um lado, ao aspecto 
histórico: as regiões mais bem servidas foram as 
primeiras implantadas no Distrito Federal. Por outro 
lado, está o perfil socioeconômico das regiões mais 
recentes ou com menor poder econômico, onde 
não são priorizadas, principalmente as atividades 
culturais. 

No que se refere ao levantamento dos 
equipamentos existentes nas unidades de 
planejamento territorial do DF, foram escolhidas as 
seguintes categorias: 

• Bem Tombado – refere-se a todos edifícios 
e monumentos tombados no Distrito Federal.  
Aproximadamente 47% destes equipamentos  
estão concentrados no Plano Piloto e o restante 
distribuídos  em outras 7 regiões administrativas. 

FIGURA 39 – EQUIPAMENTOS DE  ABASTECIMENTO, CULTURA ESPORTE E LAZER 

Fonte: SITURB 2005 
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• Centro Cultural – estão em sua maioria 
concentrados na região central do DF (85%). São 
em grande parte fruto da iniciativa pública federal 
e têm sua localização vinculada à instituição 
criadora. Em contrapartida, a partir da análise do 
gráfico 21, tem-se um baixo valor do IDE, que 
reflete um atendimento não satisfatório desses 
equipamentos na região de  Taguatinga, 
Ceilândia, Samambaia e Águas Claras , tendo 
em vista o seu contingente populacional (808.705 
habitantes). Um  exemplo dessa disparidade é 
observado quando comparados esses valores 
com o IDE da unidade de planejamento onde se 
encontra o Guará (232.438 habitantes). 

• Centro de Esporte e lazer – excetuando-se 
os parques, este segmento de atividades é o 
menos ofertado dentro da análise feita, mesmo 
na área central do DF (40,63%), ao passo em 
que constitui o mais assimilado e demandado por 
todas  regiões indistintamente.  

• Museu – apresenta-se em condição 
semelhante aos Centros Culturais (74,19% na 
unidade de planejamento - UPI), embora tenha 
presença maior nas demais regiões. 

 

 

TABELA 29 – PERCENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  POR UNIDADE 
DE PLANEJAMENTO 
 

UP - I UP - II UP - III UP - IV UP - V UP - VI UP - VII 

Pop (hab) 
297.472  

Pop (hab) 
 61.603  

Pop (hab) 
232.438  

Pop (hab) 
808.705  

Pop (hab) 
435.492  

Pop (hab) 
163.400  

Pop (hab) 
384.504  

 
 

Classificação 
 

% % % % % % % 

Bem tombado 47,62 4,76 19,05 4,76 19,0 4,76 0,00 
Centro Cultural 84,85 0,00 3,03 9,09 0,00 0,00 3,03 
Esporte/Lazer 40,63 3,13 21,88 15,63 9,38 3,13 6,25 
Museu 74,19 3,23 9,68 6,45 6,45 0,00 0,00 
Fonte: Seduma, 2007 

GRÁFICO 21 – DENTIFICADOR DE DENSIDADES DE EQUIPAMENTOS DE CULTURA, ESPORTE E 
LAZER 
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