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2ª REUNIÃO CCPPTM/CONPLAN/LUOS 
  

17/06/2016  
ABERTURA 
• Contexto legal para elaboração da LUOS 
  
CRONOGRAMA DE TRABALHO 
• Em 27/5/2016 foi realizada reunião com as Administrações 

Regionais 
• 30/5/2016 – 1ª Reunião  
• 14/6/2016 – 1ª Reunião com concessionárias (Caesb, CEB, 

Novacap, DFTrans, Metro) 
• 20/6/2016 -2ª Reunião concessionárias de serviços públicos e 

outros órgãos da Administração Pública. 

 
PAUTA PARA A 2ª REUNIÃO 
• LUOS – Texto da lei 
• COE e LUOS – conceitos 

 

                  BASE LEGAL 
A LUOS E O PDOT 

2ª REUNIÃO CCPPTM/CONPLAN/LUOS 
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O objetivo  
identificar as áreas urbanas menos dinâmicas e com demanda por 
serviços públicos. No DF a centralização das atividades no Plano Piloto 
é muito acentuada em oposição ás áreas periféricas. 
 

Investiga-se se as regras urbanísticas de uso e ocupação do solo 
podem potencializar ou enrijecer o desenvolvimento econômico-social 
das áreas mais pobres.  
 

A análise deste contexto urbano pode colaborar não apenas com 
priorização de investimentos em infraestrutura e serviços públicos, 
mas também para discussão de novas politicas de ocupação e uso do 
solo que transforme as cidades. 

TEXTO PARA DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA A LUOS. 
 

LEITURA TERRITORIAL DA DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE ECONÔMICA NO DISTRITO FEDERAL 
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O presente trabalho se propõe a analisar a distribuição de 

empregos e serviços públicos no Distrito Federal e o seu 

efeito na dinamização econômica e vulnerabilidade 

social das Regiões Administrativas (RAs) do território.  

 

O objetivo é fornecer dados para subsidiar futuras 

politicas urbanísticas de uso e ocupação do solo e 

contribuir na discussão de propostas que possam 

equilibrar as relações de forma sustentável e inclusiva. 

TEXTO PARA DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA A LUOS. 
 

LEITURA TERRITORIAL DA DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE ECONÔMICA NO DISTRITO FEDERAL 
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2.  MÉTODO 

O estudo parte da compilação de algumas informações georeferenciadas coletadas 

do banco de dados da CODEPLAN, do IPEA e da própria SEGETH. Estes dados 

levantados são os resultados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 

(PDAD/2013) e do Atlas da Vulnerabilidade Social (AVS/2015). A manipulação 

destas informações foi realizada por meio da plataforma GIS. 

 

Os dados foram divididos em três temáticas: 

•  trabalho, saúde e educação. No quesito trabalho foram discriminados: 

concentração de desempregados por RA e fluxo de trabalhadores entre RAs.  

• No tema saúde, foram discriminados: locação dos postos de saúde e hospitais 

públicos, o fluxo de usuários do sistema e a concentração de usuários de planos de 

saúde privados. 

• Para a educação, foram escolhidos a locação das instituições de ensino, o fluxo de 

estudantes e a concentração de habitantes em idade escolar que não estudam.  

 

A pirâmide etária de cada RA foi trazida para este estudo indicando as tendências 

futuras de demanda destes serviços e empregos em cada área.  

 

Os mapas de vulnerabilidade social da RIDE do Distrito Federal (IPEA, 2015) foram 

usados com o objetivo de identificar a correlação entre as variáveis dos dois estudos e 

para a compreensão do funcionamento do território. 

TEXTO PARA DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA A LUOS. 
 

LEITURA TERRITORIAL DA DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE ECONÔMICA NO DISTRITO FEDERAL 
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3. MAPAMENTO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

3.1. Situação do Trabalho 

O mapa da população desculpada do DF, com a porcentagem de desocupados em cada RA, expõe 

que as regiões com maior desemprego são as mais periféricas. Planaltina, Ceilândia, Recanto 

das Emas, Gama e Santa Maria possuem mais de 44% de sua população desocupada. 

 

Enquanto as RAs próximas da área central possuem índices bem inferiores. Isso indica que as 
oportunidades de emprego são maiores nas áreas centrais. A concentração de empregos 
formais na área central, o custo dos deslocamentos e a baixa escolaridade nestas RAs dificultam 
o acesso aos empregos.  

TEXTO PARA DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA A LUOS. 
 

LEITURA TERRITORIAL DA DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO DA ATIVIDADE 
ECONÔMICA NO DISTRITO FEDERAL 
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Algumas RAs que mesmo próximas à área central possuem um número expressivo 

de desempregados. 

 

Nessas áreas o índice de desocupados provavelmente está mais relacionado ao 

perfil de seus moradores, de menor renda e formação profissional. São os casos de:  

Candangolândia,  

SCIA Estrutural e  

Varjão. 

 

Apesar da proximidade com a área central, apresentam índice de desemprego 

elevado 

 

algumas áreas que apesar de afastadas e menos conectadas apresentam desemprego 

menor, como o Jardim Botânico. Esta RA, formada por muitos condomínios 

horizontais, possui habitantes com melhores condições de renda e escolaridade 

 

A porcentagem de empregados na RA1 é maior nas RAs onde moram habitantes 
com maior renda média e posse de veículo privado – Jardim Botânico, Lago Sul, 
Park Way, Lago Norte.  
 

TEXTO PARA DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA A LUOS. 
 

LEITURA TERRITORIAL DA DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE ECONÔMICA NO DISTRITO FEDERAL 
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FLUXOS DE VIAGEM 

 

fluxos de viagem por motivo de 

trabalho entre RAs.  

Há um expressivo fluxo de viagens 

entre as principais RAs e o Plano 

Piloto e também o fluxo forte entre 

as RAs Ceilândia, Taguatinga, e 

Águas Claras. Nota-se também 

alguns fluxos secundários entre RAs, 

que indicam outros eixos de 

atividade com alguma consolidação.   
o Mapa  também expõe a porcentagem da 

população que trabalha na própria RA 

de origem, evitando os deslocamentos. As 

RAs que mais oferecem empregos aos seus 

moradores são as mais próximas da área 

central (Sudoeste, Cruzeiro, Guará) e as 

com maior densidade demográfica 

(Taguatinga, Ceilândia).  

TEXTO PARA DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA A LUOS. 
 

LEITURA TERRITORIAL DA DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE ECONÔMICA NO DISTRITO FEDERAL 
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Nas RAs próximas às áreas centrais, 
onde a população possui maior renda, o 
grupo que diz não fazer uso dos postos 
comunitários de saúde é alto, enquanto 
que nas RAs mais afastadas, onde a 
população possui menor renda, a 
população não usuária dos postos de 
saúde é mínima. 
  

O mapa mostra o fluxo expressivo de viagens entre as principais RAs e os hospitais do Plano 

Piloto, mas também a existência de fluxo entre RAs, devido as Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs) e aos Hospitais Regionais e de grande movimento.   

As RAs que mais oferecem atendimento hospitalar público e privado são as da área central e o que 

resulta em muitos deslocamentos para tratamento médico.  

As áreas mais escuras, que se referem as RAs com maior porcentagem de não usuários, são as 

RAs centrais e de maior renda. Já as RAs com menor renda e mais afastadas são as que 

apresentam maior demanda pelos hospitais públicos.  

Linhas que representam os fluxos de 

viagem por motivo de saúde entre RAs. 

Foram riscadas apenas as linhas onde o fluxo 

era superior a 500 deslocamentos e a 

espessura das linhas representa o volume de 

fluxo de cada trajeto. 
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Esta representação permite visualizar dois polos de educação mais fortes do 

DF: Plano Piloto e Taguatinga. O fluxo expressivo de estudantes entre as 

principais RAs e o Plano Piloto e também em direção a Taguatinga colocam 

essas duas centralidades em destaque. Também existem alguns fluxos 

secundários de estudantes entre RAs em menor volume. Dentre estes fluxos 

secundários destaca-se o existente entre Itapoã e Paranoá e entre 

Sobradinho I e Sobradinho II. Outros de menor fluxo são: entre Planaltina e 

Sobradinho, entre o Jardim Botânico e o Lago Sul e entre Recando das 

Emas e o Gama.  Esta dinâmica ocorre devido à oferta e procura por boas 

escolas que atraem alunos de regiões vizinhas.  

Além das linhas de fluxo, o 

Mapa 9 também apresenta 

a porcentagem da 

população que estuda em 

escolas públicas. Neste 

item, as RAs que mais 

demandam por escolas 

públicas são também as 

mais afastadas e de menor 

renda. 

Estas RAs mais carentes de 

unidades escolares devem 

reservar terrenos para a 

construção de novas escolas 

e ampliações das existentes. 
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Os fluxos de pessoas por motivos de trabalho, saúde e educação 
indicam uma concentração de oportunidades nas áreas centrais e 
deficiência de oferta nas regiões administrativas menos integradas e 
distantes. Esta situação tem forte relação com desenvolvimento social e 
o crescimento econômico local 

TEXTO PARA DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA A LUOS. 
 

LEITURA TERRITORIAL DA DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE ECONÔMICA NO DISTRITO FEDERAL 
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4.  ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 

As limitações de uso do solo urbano e os parâmetros de ocupação 
impedem o adensamento e a diversidade de atividades e de agentes.  
 
A rigidez de uso pode ser prejudicial para o empreendedorismo e para 
a formação de novos postos de trabalho e serviços a nível local.  Em 
Regiões Administrativas onde o acesso ao emprego formal é restrito e o 
desemprego da população ativa é alto, as políticas de uso e ocupação 
do solo podem ser nocivas ao desenvolvimento econômico da 
comunidade. 
 
 A flexibilização de uso e o incentivo à diversidade de atividades 
colaboram com o desenvolvimento social e com a abertura de novas 
oportunidades de negócio e de crescimento profissional.    

TEXTO PARA DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA A LUOS. 
 

LEITURA TERRITORIAL DA DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE ECONÔMICA NO DISTRITO FEDERAL 
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Dentre as questões que devem ser avaliadas para a flexibilização do uso do solo 
urbano tem-se quais atividades são fortemente impulsoras de desenvolvimento 
com o mínimo impacto negativo às comunidades, ou seja, é importante incentivar 
atividades que trazem maior dinamização da economia local com o menor impacto 
a qualidade de vida da comunidade.  
 
É importante avaliar a que nível pode ocorrer uma flexibilização. Afinal ser 

permissivo com a instalação de qualquer atividade também pode trazer impactos 

negativos, como a piora da acessibilidade, capacidade viária, aumento do tráfego 

de carros e caminhões, poluição, ruídos entre outros. 

 

Existe uma pressão nas regiões administrativas pela ocupação das áreas destinadas 
a atividades institucionais por empreendimentos habitacionais (mais rentáveis), 
tornando essas regiões homogêneas e limitando as atividades.    
 
É preciso priorizar os equipamentos públicos para atender demanda local e evitar os 
deslocamentos (atendimento hospitalar, escolar e oferta de trabalho). Além disso, a 
oferta de serviços públicos nas comunidades pode diminuir a vulnerabilidade social 
das regiões mais críticas.  
 

 

TEXTO PARA DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA A LUOS. 
 

LEITURA TERRITORIAL DA DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE ECONÔMICA NO DISTRITO FEDERAL 
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A diversidade de tipologias no parcelamento urbano que favorece a 

diversidade social torna as cidades mais diversas e integradas, essencial 

para o desenvolvimento contínuo e equilibrado.  
 

Outra preocupação quanto à dinamização e diversificação das 

atividades locais é realiza-la em compatibilidade com o desenho 

urbano consolidado.  

A implantação de edifícios multiuso exige um desenho urbano 

apropriado, ou seja, vias e calçadas adequadas para maior circulação de 

pessoas e veículos, lotes com dimensão compatível tanto para atividade 

comercial quanto residencial e coeficientes de aproveitamento que 

possibilitem os usos mistos.  

Os tecidos urbanos tradicionais geralmente possuem lotes com mais de 

200 m² e vias mais amplas e isso favorece a multiplicidade de uso.  
 

  

TEXTO PARA DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA A LUOS. 
 

LEITURA TERRITORIAL DA DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE ECONÔMICA NO DISTRITO FEDERAL 
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Os tecidos urbanos de áreas com maior criticidade do Distrito 

Federal são destinados quase exclusivamente a habitação e 

apresentam quase sempre lotes pequenos (em geral com 120 m²) com 

coeficiente de aproveitamento baixo e vias estreitas de menor 

conectividade, desfavorecendo as atividades produtivas. 

 

  O tipo de atividade econômica também pode resultar em 
desvalorização imobiliária, pois algumas atividades prejudicam a 
qualidade ambiental e visual dos conjuntos habitacionais. 

TEXTO PARA DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA A LUOS. 
 

LEITURA TERRITORIAL DA DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE ECONÔMICA NO DISTRITO FEDERAL 
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HISTÓRICOS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS 
 
ESTUDOS URBANOS E AMBIENTAIS - CODEPLAN 
http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_s
ocioeconomica/DEURA/Estudo_Urbano_Ambiental-
Brazlandia_2015.pdf 
 
 

http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/DEURA/Estudo_Urbano_Ambiental-Brazlandia_2015.pdf
http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/DEURA/Estudo_Urbano_Ambiental-Brazlandia_2015.pdf
http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/DEURA/Estudo_Urbano_Ambiental-Brazlandia_2015.pdf
http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/DEURA/Estudo_Urbano_Ambiental-Brazlandia_2015.pdf
http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/DEURA/Estudo_Urbano_Ambiental-Brazlandia_2015.pdf
http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/DEURA/Estudo_Urbano_Ambiental-Brazlandia_2015.pdf
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Cadernos de Mapas Urbanos do DF  - AGEFIS 


