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Orientações de Consulta dos Resultados da Leitura Comunitária 
 
 

1. Objetivo 
O arquivo contendo as sugestões da comunidade referentes a esta fase do 

processo de participação popular, Leitura Comunitária, registradas nas reuniões locais 

e audiências regionais, para a Revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – 

PDOT, tem como finalidade a divulgação das demandas da sociedade para a análise 

setorial .  

 

2. Metodologia 
O referido arquivo foi montado como um banco de dados, em Excel, e permite a 

consulta com filtros para a análise de acordo com as necessidades de cada setor. 

Foram estabelecidas classificações com o intuito de permitir o agrupamento das 

sugestões de acordo com as atribuições , os temas, as unidades territoriais de trabalho 

e a localidade de origem. 

 Caso haja necessidade, é possível pesquisar o banco de dados utilizando a 

função “ LOCALIZAR” para determinar a busca de um, ou mais termos específicos ou 

mais que não se enquadre dentro das classificações desenvolvidas. 

 

3. Classificações 

• Classificação por Atribuições 
As sugestões foram classificadas por Plano Diretor de Ordenamento Territorial – 

PDOT, Plano Diretor Local – PDL e Setorial. As equipes da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, da Subsecretaria de Urbanismo e 

Preservação - SUDUR e da Subsecretaria de Política Urbana e Informação – SUPIN, 

desenvolveram, conjuntamente, a classificação das sugestões de acordo com os 

assuntos tratados pelos instrumentos de planejamento e gestão territorial ( PDL ou 

PDOT ) e pelas Secretarias de Estado do Governo do Distrito Federal - GDF e outras 

instituições setoriais. 
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• Classificação por Temas 

Foi efetuada, também, a classificação temática com o intuito de facilitar a análise. 

A conceituação dos temas discutidos na reuniões das leituras comunitárias é a 

seguinte: 

I – Sistema de Planejamento e Gestão Territorial 
Planejamento e gestão envolvem conceitos distintos e complementares. 

Planejamento remete ao futuro; planejar significa tentar prever os desdobramentos de 

um processo a fim de evitar problemas ou aproveitar oportunidades. Já a gestão 

remete ao presente, significando administrar uma situação tendo em vista os recursos 

disponíveis e as necessidades. 

Um sistema de planejamento e gestão democrática do território é uma importante 

ferramenta de promoção do desenvolvimento urbano e deve prever: 

• mecanismos de participação da sociedade; 

• modernização institucional, com qualificação do quadro de servidores; 

• democratização do acesso à informação; 

• regulamentação do uso do solo, com disciplinamento dos usos e 

atividades, e seus impactos sobre as áreas urbanas; 

• mecanismos de regularização fundiária e urbanística, garantindo 

acesso democrático à terra e aos serviços a ela ligados; 

• Alterações de zoneamento de rural para urbano e urbano para rural. 

II – Mobilidade Urbana e Transporte 
 

A mobilidade urbana integra um conjunto de aspectos que caracterizam a 

circulação da população e de mercadorias, ampliando as ligações entre as diversas 

áreas do território e facilitando o alcance aos fluxos locais, metropolitanos e regionais. 

Para isto, é necessário estruturar o sistema viário das áreas urbanas, integrando as 

diferentes localidades do território, e garantir formas de transporte adequadas e 

eficientes para a locomoção de pessoas e produtos. 

Estes dois aspectos – sistema viário e condições de locomoção – estão 

interligados. Os meios de locomoção envolvem diretamente o transporte, numa 
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dinâmica intensa e ininterrupta, que caracteriza o trânsito em seus desdobramentos 

urbanos. 

Entende-se por mobilidade urbana o resultado de um conjunto de políticas de 

transporte e circulação que têm como objetivo proporcionar acesso amplo e 

democrático ao espaço urbano, priorizando o transporte coletivo, os pedestres e outros 

modos não motorizados de locomoção que não gerem segregações espaciais e que 

sejam socialmente inclusivas e sustentáveis. 

III – Patrimônio Ambiental e Cultural 
O ambiente urbano engloba os aspectos físicos, históricos, culturais e simbólicos 

da cidade. O patrimônio ambiental e cultural é o conjunto dos bens materiais e 

imateriais de uso comum dos cidadãos, essenciais à qualidade de vida da cidade e à 

preservação da identidade e memória da comunidade. 

Os espaços que representam o patrimônio ambiental devem ter seu uso e 

ocupação disciplinada de forma a garantir sua perpetuação e assegurar a conservação 

da biodiversidade. É importante mapear e controlar as atividades degradadoras do 

meio ambiente, ao mesmo tempo em que se promove o saneamento ambiental, 

incluindo o tratamento e abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das 

águas pluviais e gestão dos resíduos sólidos. 

A proteção e valorização do patrimônio histórico-cultural têm como objetivo 

resgatar a história do Distrito Federal, através da preservação da identidade e da 

memória de seu povo, por meio de relatos, manifestações culturais, tradições e festas 

populares, bem como a preservação dos bens materiais, arquitetônicos e urbanísticos 

que integram o território. 

IV – Desenvolvimento Sustentável e Geração de Emprego e Renda 

O desenvolvimento urbano sustentável deve ser entendido como um processo de 

mudança que leva à melhoria da qualidade de vida e aumento da justiça social para as 

gerações presentes e futuras. 

Uma forma eficaz de se buscar esse desenvolvimento, de forma que alcance os 

diversos grupos sociais, é direcionar as ações do poder público e dos diferentes 

agentes da sociedade para a atração de atividades econômicas que sejam compatíveis 

com as características do território e com as singularidades ambientais, econômicas, 



 
GOVERNO DODISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE POLÍTICA  URBANA E INFORMAÇÃO 

 
 

 

``Brasília- Patrimônio Cultural da Humanidade`` 
Anexo do Palácio do Buriti,5o andar Cep:70075-900 Tel:(61)322.3622 - Fax:(61)322.6820 e-mail:supin@seduh.df.gov.br 

sociais e culturais locais. Além disso, deve-se buscar a multiplicação das oportunidades 

de trabalho, através de ações sistemáticas de qualificação profissional da população e 

promoção de atividades que gerem trabalho e renda para as diferentes comunidades 

locais. 

V – Habitação, Equipamentos e Infra-estrutura Urbana 
O conceito de habitação compreende atributos ligados ao imóvel em si (tamanho, 

tipo, materiais utilizados, serviços disponíveis), à localização (distância do trabalho, tipo 

de vizinhança, impostos incidentes) e à estruturação sócio-espacial da cidade (acesso 

a equipamentos e infra-estrutura urbana). Entende-se por infra-estrutura o conjunto dos 

serviços que permitem o funcionamento da cidade, tais como o abastecimento de água 

e energia, gestão de resíduos e transporte, entre outros. Já os equipamentos referem-

se às edificações de uso coletivo, tais como postos de saúde, escolas, museus, centros 

comunitários, postos policiais e outros destinados a prestar um atendimento à 

população.  

A distribuição espacial justa e eficiente das atividades e funções da cidade – entre 

elas a habitação – deve procurar compatibilizar a oferta de infra-estrutura, 

equipamentos e serviços comunitários, de forma a redistribuir os benefícios sociais 

gerados na cidade, otimizando investimentos e aproveitando áreas já equipadas, 

preservando os recursos naturais e garantindo qualidade ambiental nas áreas 

urbanizadas e rurais do território. 

Este tema compreende ainda a questão da regularização fundiária nas áreas 

urbanas, em especial dos setores habitacionais, visando à ordenação jurídica da posse 

efetiva da terra, à arrecadação de impostos e à garantia dos respectivos benefícios às 

populações ali residentes. 

 

• Classificação por Unidade Territorial de Trabalho 

As sugestões estão classificadas por Unidade Territorial de Trabalho, 

conforme tabela a seguir. Para o planejamento e gestão do território as divisões 

administrativas se mostraram heterogêneas tanto em área  quanto em população, 

sendo necessário agrupá-las. 
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A divisão do território em unidades distintas das RA`s seguiu critérios de 

planejamento que consideraram, especialmente, as áreas servidas pelos corredores de 

transporte público coletivo, as bacias hidrográficas, o nível de renda e o tombamento, 

de uma forma integrada com a finalidade de possibilitar a compreensão do território 

como um todo e sua dinâmica de crescimento. 

 

COMPOSIÇÃO DAS UNIDADES TERRITORIAIS DE TRABALHO 
Unidade de Trabalho Regiões Administrativas n.º Subadministrações 

Planaltina VI Arapoanga 
Condomínios de Planaltina 
Vale do Amanhecer 

Sobradinho V Condomínios de Sobradinho 

Área Norte /Nordeste 

Sobradinho II XXVI Fercal  
Itapoã XXVIII - 
Jardim Botânico XXVII - 
Paranoá VII PADF 

Área Sudeste 

São Sebastião XIV - 

Gama II DVO 
Engenho das Lages 
Ponte Alta 

Núcleo Bandeirante VIII - 
Recanto das Emas XV - Casagrande 
Riacho Fundo XVII - 
Riacho Fundo II XXI - 

Área Sul / Sudoeste 

Santa Maria XIII - 

Águas Claras XX - 
Brazlândia IV Incra 7, 8 e 9 
Ceilândia IX Condomínio Privê 

Setor “O” 
Setor “P” 

Guará X S.I.A. 
Samambaia XII Expansão de Samambaia 
SCIA XXV Vila Estrutural 

Área Oeste 

Taguatinga III Colônias Agrícolas de Taguatinga 
Taguatinga Norte 
Taguatinga Sul 

Lago Sul XVI - Área Central Adjacente 
Sul Park Way XXIV Vargem Bonita 

Candangolândia XIX - 
Cruzeiro XI - 

Área Central 

Plano Piloto I Telebrasília Velha 
Torto 
Vila Planalto 

 Sudoeste / Octogonal XXII  
Área Central Adjacente 
Norte 

Lago Norte 
Varjão 

XVIII 
XXIII 

 

 


