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O Documento Técnico do Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial (SEDUMA, 2007) traz um 
diagnóstico quantitativo dos “equipamentos de 
maior porte”, lá denominados regionais, “cuja in-
fluência incide sobre uma maior área no território 
do Distrito Federal”. O mesmo documento apre-
senta o Indicador de Densidade de Equipamen-
tos – IDE1, e calcula valores por grupos de RA, 
sendo que Brasília, Cruzeiro, Candangolândia e 
Sudoeste/Octogonal compõem o Grupo 12.

Portanto, nos itens que seguem, sempre que 
possível serão contrastados dados referentes 
ao agregado de quatro regiões administrativas, 
como um todo, e às RA isoladas, sejam obtidos 
a partir das fontes de informações socioeconômi-
cas das RA (especialmente CODEPLAN, 2007 e 
2008) e da consulta às Administrações Regionais.

Registra-se aqui a grande dependência dos 
municípios participantes da RIDE em relação 
ao Distrito Federal, “essencialmente nas ques-
tões de saúde, trabalho e comércio”, a qual “é 
mais fortemente verificada naqueles localizados 
no seu Entorno imediato, ou seja: Águas Lindas, 
Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Santo 
Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. 
A grande maioria da população destas cidades 
(67,6% em média) utiliza os hospitais públicos do 
DF, enquanto a metade trabalha e faz compras de 
eletrodomésticos, roupas e calçados também no 
DF” (CODEPLAN, 2008).

1. IDE = (Qequip / POPgrupo) x e, sendo Qequip = 
quantidade de equipamentos por tema e UPT e PO-
Pgrupo = quantidade de habitantes por grupo de 
RÃS; e = constante numérica = 10.000; e a popu-
lação considerada para o agregado de quatro RA = 
300.094 habitantes

2. Os demais agrupamentos são: Grupo 2: Lago 
Sul, Lago Norte, Park Way e Varjão; Grupo 3: Nú-
cleo Bandeirante, Guará, Riacho Fundo I, SCIA e 
SIA; Grupo 4: Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e 
Águas Claras; Grupo 5: Brazlândia, Sobradinho, So-
bradinho II e Planaltina; Grupo 6: Paranoá, São Se-
bastião, Jardim Botânico e Itapoá; Grupo 7: Gama, 
Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo II.
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9.1   Saúde

O Distrito Federal tem uma rede pública for-
mada por 89 unidades de atendimento, a qual 
presta em torno de 3,6 milhões de consultas e 
atendimentos médico-hospitalares por ano, para 
um total de 25,8 mil pacientes por mês (conforme 
SEDEST).

A localização dos equipamentos de saúde no 
Distrito Federal encontra forte incidência no grupo 
composto pelas quatro RA de interesse do Plano: 
conforme SEDUMA (2007), 100% dos equipa-
mentos de âmbito federal e 75% dos da esfera 
militar encontram-se no Grupo 1, que ainda tem 
concentrações relativamente altas de equipamen-
tos das categorias “particular” (36,36% do DF) e 
“público” (37,5% do DF). Os equipamentos fede-
rais estão todos localizados na RA I. A concentra-
ção só não é a maior do DF em comparação com 
todos os grupos porque a categoria “particular” 
está mais bem representada no Grupo 4, que in-
clui Taguatinga e Águas Claras, devendo-se lem-
brar que as regiões administrativas lá reunidas 
possuem população equivalente a cerca de três 
vezes a população das RA do Grupo 1.

Quanto a cada uma das quatro regiões ad-
ministrativas, o detalhamento da distribuição dos 
equipamentos de saúde está apresentado a se-
guir. Inicialmente, será examinada a distribuição 
de hospitais3, a qual encontra forte concentração 
na RA I, onde estão localizados quatro dos quin-
ze hospitais públicos sob responsabilidade da 
Secretaria de Estado de Saúde: Hospital Regio-
nal da Asa Sul (HRAS), Hospital Regional da Asa 

3. Dados da Secretaria de Estado de Saúde, referen-
tes a 2007, in CODEPLAN, 2008; exceto dados re-
lativos a hospitais particulares, referentes a 2004, in 
CODEPLAN, 2007.

Norte (HRAN), Hospital de Base do Distrito Fede-
ral (HBDF) e Hospital de Apoio de Brasília (HAB). 
Juntos, totalizam 1.605 leitos, o que corresponde 
a cerca de 41% do total de leitos, no DF, dos hos-
pitais sob gestão distrital. Não há outro hospital 
distrital nas demais regiões administrativas de 
abrangência do Plano de Preservação. Ainda na 
RA I localizam-se outros três hospitais que tam-
bém são classificados como públicos: o Hospital 
Naval (militar), o Hospital Universitário de Brasília 
(HUB) e o Hospital Sarah Kubitschek. Fora dos li-
mites da RA I, mas dentro da área de abrangência 
do Plano, estão dois hospitais militares: o Hospi-
tal das Forças Armadas e o Hospital do Exérci-
to; o primeiro costuma ser localizado na RA XI, 
apesar de estar dentro do SHLSW, na RA XXII. Já 
os hospitais particulares também estão fortemen-
te concentrados na RA I – eram 25 hospitais em 
2004, com total de 1.110 leitos, encontrando-se 
hoje apenas o Hospital Dr. Juscelino Kubitschek 
na RA XXII e nenhum outro hospital particular na 
RA XI e na RA XIX.

Relativamente às unidades de saúde sob 
gestão da Secretaria de Estado de Saúde, os da-
dos estão apresentados a seguir na tabela 9.1.

Novamente, a concentração de equipamen-
tos dá-se na RA I, que reúne, além das unidades 
apresentadas na tabela acima, outros equipa-
mentos e órgãos especializados como a Diretoria 
de Saúde do Trabalhador (DISAT), o Centro de 
Orientação Médico Psicopedagógico (COMPP) e 
o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), 
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Unidade territorial Hospital
Centro de 

saúde
Posto de 

saúde

Unidade 
mista de 

saúde

Labora-
tório

regional

Central 
cardioló-

gica

Núcleos 
de 

inspeção

RA I - Brasília 4 7 - 1 - - 2

RA XI - Cruzeiro - 2 - - - - 2

RA XIX - Candangolândia - 1 - - - - 1

RA XXII - Sudoeste/Octogonal - - - - - - -

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 4 10 - 1 - - 5
Fonte: CODEPLAN 2008

Tabela 9.1. Número de unidades de saúde 
públicas (distritais) por categoria, em 
regiões administrativas selecionadas, 2007

cuja área de cobertura é o Distrito Federal como 
um todo. Já o Cruzeiro e a Candangolândia são 
servidos apenas por centros de saúde e, no Su-
doeste/Octogonal, destaca-se a ausência com-
pleta de equipamentos de saúde distritais.

O quadro deve ser completado pelo exame 
da oferta de unidades de saúde particulares (ver 
tabela 9.2).

Mantinha-se a concentração de equipamen-
tos na RA I, relativamente às unidades de saú-
de particulares chamando atenção, também, o 
grande número de policlínicas na RA XI. Quanto 
à RA XXII, informações coletadas junto à Admi-
nistração Regional indicam a existência de três 

Unidade territorial
Clínica 

especializada
Centro de 

saúde Policlínica 
Posto de 

saúde

Pronto-
socorro 

especializado
Unidade 

móvel

RA I - Brasília 301 87 11 4 1 1

RA XI - Cruzeiro 4 - 8 - - -

RA XIX - Candangolândia 2 - 1 - - -

RA XXII - Sudoeste/Octogonal - - - - - -

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 307 87 20 4 1 1
Fonte: CODEPLAN 2007

Tabela 9.2. Número de unidades de saúde 
particulares por categoria, em regiões 
administrativas selecionadas, 20044

4. Não foram obtidos dados oficiais mais recentes so-
bre as unidades de saúde particulares, razão pela 
qual esta tabela foi mantida, complementando-se 
as informações sobre a RA XXII em texto à parte

5. Diretoria de Obras RA XXII – DIROB (s/d). Equipa-
mentos Comunitários e Urbanos. Administração Re-
gional do Sudoeste Octogonal.

equipamentos particulares de saúde: o Hospital 
Dr. Juscelino Kubitschek, um centro clínico e uma 
clínica especializada em ortopedia. Também há 
informações de que os dois primeiros atendem a 
demanda proveniente de outras regiões adminis-
trativas5. 

 Quanto à procura pelos serviços de saúde 
do Distrito Federal, ela está ligada à condição 
socioeconômica de sua população, em que “o 
setor de saúde privada absorve praticamente 
toda a população de alta e média renda, que nor-
malmente está vinculada a planos de saúde ou 
associações similares. O restante da população 
está vinculado aos serviços disponibilizados pela 
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saúde pública. A rede pública de saúde do Distri-
to Federal é geralmente disponibilizada em uma 
lógica hierárquica que mede o grau de complexi-
dade do atendimento, onde o usuário é encami-
nhado primeiramente a postos de saúde, depois 
a centros de saúde e só depois, aos hospitais 
regionais” (SEDUMA, 2007). Dentro da lógica de 
atendimento de saúde pública do Distrito Federal 
versus condição socioeconômica da população, 
das quatro RA, Cruzeiro e Candangolândia pos-
suem as menores rendas domiciliar e per capita 
mensais (PDAD, 2004), tendo, no entanto, nú-
mero reduzido de unidades públicas de saúde, 
comparadas a Brasília – infere-se, com isso, que 
a RA I presta mais serviços à população residen-
te em outras regiões administrativas do que nela 
própria. 

Nesse sentido, a Administração Regional da 
Candangolândia manifesta a necessidade de fun-
cionamento de unidade pública de saúde durante 
24 horas, em condições de atender emergências. 
Já a Administração Regional do Sudoeste/Octo-
gonal, frente à inexistência de unidades distritais 
de saúde, sugere a mudança da destinação de 
alguns lotes destinados a equipamentos de edu-
cação tanto nas superquadras (SQSW) como nas 
quadras residenciais (QRSW) para implantação 
de postos e centros de saúde, necessidade essa 
que se evidencia “ainda mais por existirem traba-
lhadores que moram no local de trabalho, como a 
exemplo das empregadas domésticas e babás”6

Finalizando, a rede de equipamentos de saú-
de do Distrito Federal acaba absorvendo as de-
mandas do Entorno, sendo digno de nota que, 
das internações em hospitais públicos do DF, 

20,87% correspondem a pacientes não residen-
tes no DF e, destes, 86% são residentes no En-
torno7.

6. Idem.
7. Calculado a partir de dados da SUPRAC – Relató-

rios Estatísticos Mensais das DRS, referentes a ja-
neiro de 2009, disponíveis em www.saude.df.gov.br, 
acesso em 06MAR2010.
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9.2.   Educação

”A educação é um dos setores que mais des-
loca a população em busca de um serviço 
de melhor qualidade, o que reforça, no Dis-
trito Federal, o grande fluxo de veículos para 
a área central do Plano Piloto” (SEDUMA, 
2007).

Conforme SEDUMA (2007), o ensino no Dis-
trito Federal estrutura-se da seguinte maneira:

•	 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

A tabela a seguir apresenta os dados da Se-
cretaria de Estado de Educação, compilados no 
Anuário Estatístico do Distrito Federal, com a dis-
tribuição de unidades escolares por região admi-
nistrativa, para o ano de 2007, verificando-se que 
todas as unidades das regiões administrativas de 
interesse do Plano de Preservação estão em área 
urbana.

Já o Censo de Educação Básica 2009 na 
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal abran-
ge “os dados da Educação Infantil, Ensino Fun-
damental, Ensino Médio, Educação de Jovens e 
Adultos, Educação Profissional e Educação Es-
pecial” (SEDF, 2009). A partir dele, obtêm-se os 
seguintes dados referentes à distribuição das uni-
dades escolares, com maior detalhamento, ainda 
que só das públicas e  particulares conveniadas, 
nas regiões administrativas de interesse do Plano 
(ver tabela 9.4).

Unidade territorial
Rede

pública

Rede 
particular 
convenia-

da

Rede par-
ticular não 
convenia-

da

Rede
 federal

Escola 
vinculada 

à SES

Escola não 
vinculada 

à SES Total

RA I - Brasília 88 9 86 2 1 1 187

RA XI - Cruzeiro 8 - 10 - - - 18

RA XIX - Candangolândia 4 1 2 - - - 7

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 1 - 4 - - - 5

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 101 10 102 - 1 1 217Fonte: CODEPLAN 2008

Tabela 9.3. Número de unidades escolares 
por categoria, em regiões administrativas 
selecionadas, 2007
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Unidade territorial

Educação infantil Ensino fundamental Ensino médio

pública
conve-

niada pública
conve-

niada pública
conve-

niada

RA I - Brasília 23 7 55 - 6 -

RA XI - Cruzeiro 3 - 6 - 2 -

RA XIX - Candangolândia 1 - 3 - 1 -

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 1 - 1 - - -

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 28 7 65 - 9 -

Unidade territorial

Educação profissional Educação jovens e adultos Educação especial

pública
conve-

niada pública
conve-

niada pública
conve-

niada

RA I - Brasília 1 3 7 - 14 1

RA XI - Cruzeiro - - 2 - 1 -

RA XIX - Candangolândia - - 1 - 1 -

RA XXII - Sudoeste/Octogonal - - - - 1 -

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 1 3 10 - 17 1 Fonte: SEDF 2009

Tabela 9.4. Número de unidades de ensino 
por categoria, em regiões administrativas 
selecionadas, 2009 8 

8. Observações: excluídos o CEFARE (Centro de Edu-
cação Física e Desporto de Alto Rendimento Esco-
lar), as escolas parques e os centros interescolares 
de línguas por oferecerem ensino diferenciado; uma 
mesma instituição educacional pode oferecer mais 
de uma etapa/modalidade da educação; incluído, 
na rede pública estadual (educação profissional), o 
CEP Escola de Música de Brasília (vinc. à SGPIE) 
na RA I.

Contrastados os dados de 2007 (CODE-
PLAN, 2008) e 2009 (SEDF, 2009), das quatro 
regiões administrativas, confirma-se que Brasília 
segue concentrando o maior número de unida-
des escolares da Rede Pública Estadual, com 
pequenas variações de distribuição destas no 
período compreendido.

Sobre as localizações associadas às modali-
dades por regiões administrativas, o Censo Esco-
lar (SEDF, 2009), reforça o papel de destaque da 
RA I em termos de oferecimento de modalidades 
frente às outras três regiões. E, embora o Cen-
so Escolar não apresente dados individualizados 
relativos às unidades escolares da Rede Particu-

lar Conveniada e sua localização por regiões ad-
ministrativas, sua presença é marcante na RA I, 
com valores nulos em termos de oferecimento de 
diversas modalidades nas demais regiões admi-
nistrativas, havendo mesmo decréscimo na ofer-
ta, uma vez que, em 2007, a RA XIX apresentava 
uma escola particular conveniada urbana, que 
deixou de constar nos dados de 2009.

Ainda, em termos de modalidades, quando 
confrontadas pelo grau de escolaridade da po-
pulação residente nas quatro regiões adminis-
trativas, a RA I apresenta maior número de ofer-
tas para Educação de Jovens e Adultos (SEDF, 
2009), tendo o segundo menor índice de analfa-
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betos das quatro RA (0,5%), ficando o menor ín-
dice para o Sudoeste/Octogonal (0,2%) e o maior 
para a Candangolândia, com 4,1% (PDAD, 2004). 
Já para a Educação Infantil, a Candangolândia 
apresenta, assim como o Sudoeste/Octogonal, o 
menor número de unidades escolares (uma para 
cada RA), face a 6,4% e 5,6%, respectivamente, 
de crianças menores de 7 anos fora da escola 
para suas populações. E, referente à Educação 
Profissional, com exceção da RA I, as demais RA 
não apresentam oferta desta modalidade, de-
vendo-se lembrar que Cruzeiro e, especialmen-
te, Candangolândia, têm rendas domiciliar e per 
capita mensais significativamente menores que 
Brasília (PDAD, 2004).

É relevante comparar os dados relativos à 
oferta de unidades de ensino à distribuição de 
matrículas na Rede Pública Estadual (ver tabela 
9.5).

Chama atenção a concentração absoluta na 
RA I de 100% das matriculas da Educação Pro-
fissional da Rede Pública do Distrito Federal. De 
modo geral, quanto à distribuição do número de 
matrículas (dados da SEDF, 2009), esta reflete a 
distribuição das unidades escolares e modalida-

Unidade territorial
Educação 

infantil
Ensino

fundamental
Ensino 
médio

Educação 
profissional

Educação 
jovens e 
adultos

Educação 
especial

RA I - Brasília 2.208 17.804 6.892 321 4.138 580

RA XI - Cruzeiro 459 3.247 1.161 - 964 1

RA XIX - Candangolândia 363 1.840 528 - 520 8

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 88 437 - - - 5

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 3.118 23.328 8.581 321 5.622 594
Fonte: SEDF 2009

Tabela 9.5. Número de matrículas na Rede 
Pública Estadual, em regiões administrativas 
selecionadas, 20099  

des por região administrativa. No entanto, em ter-
mos de percentual de estudantes na população 
residente por região administrativa (PDAD 2004), 
os dados revelam certa homogeneidade, ficando 
os percentuais acima de 30% para Brasília, Cru-
zeiro e Sudoeste/Octogonal, tendo apenas Can-
dangolândia percentual levemente inferior, com 
29,6%. 

Relativamente ao Distrito Federal, de acor-
do com SEDF (2009), “pode-se concluir que os 
dados consolidados pelo Censo da Educação 
Básica 2009 demonstram que a matrícula apre-
senta uma variação percentual aproximadamente 
nula quando comparada ao ano anterior, o que 
pode sugerir a configuração da tendência de es-
tabilidade de matrícula na Educação Básica do 
Distrito Federal”. Por ora, se há uma tendência 
de estabilidade de matrículas, no que tange à 
distribuição de equipamentos de ensino público, 
SEDUMA (2007) apontava para o Distrito Federal 
“a necessidade de implantação de novos equipa-
mentos nas localidades com baixo valor de IDE 
de forma a equilibrar a distribuição no território 
[...] apesar do atendimento em termos relativos 
estar de acordo com o disposto nas diretrizes da 
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Secretaria de Educação”.

Conforme SEDUMA (2007), “a Secretaria de 
Estado de Educação aponta o problema da dis-
persão 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 [maior número de] es-
tabelecimentos de ensino. A localização destes 
estabelecimentos é definida, no âmbito da Secre-
taria, com base na relação entre as faixas etárias 
dos alunos e o raio de abrangência definido pela 
legislação”.

Em SEDUMA (2007), no grupo de regiões 
administrativas formado por Brasília, Cruzeiro, 
Candangolândia e Sudoeste/Octogonal, obser-
vam-se as maiores concentrações do Distrito 
Federal referentes a equipamentos de educação 
como cursinhos, faculdades/universidades e ins-
tituições de ensino particular, com percentuais de 
50%, 52,11% e 37,31% respectivamente, sendo 
que este grupo é ultrapassado somente pela con-
centração de instituições de ensino público no 
grupo que inclui Águas Claras e Taguatinga, onde 
estão localizados 32% desses equipamentos no 
Distrito Federal. Naquele estudo, cursinhos, fa-
culdades, universidades e escolas particulares 
de ensino fundamental e/ou médio foram eleitos 
como foco para uma revisão do PDOT, pois ca-
racterizam-se por sua “abrangência regional e/ou 
pelo nível de concentração em que estão implan-
tados ou ainda, pela ordem de fluxo de usuários 
que atendem”.

Ainda, conforme SEDUMA (2007), há alta 
concentração destes equipamentos no Plano 
Piloto, particularmente, cursinhos, universidades 

e faculdades na área central, estas últimas “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 pe-
destre”. A concentração destes equipamentos 
no Plano Piloto é seguida no Distrito Federal pelo 
grupo de RA que inclui Águas Claras e Taguatin-
ga (Grupo 4). Já a maior concentração de esco-
las particulares nas quatro regiões administrati-
vas agrupadas (37,31%), seguidas também do 
Grupo 4, pode estar associada à concentração 
de renda e insatisfação com o ensino público, 
conforme o mesmo documento.

Também deve ser dado destaque à demanda 
proveniente das regiões administrativas que são 
quase que exclusivamente residenciais e envol-
tórias às RA de abrangência do Plano, tais como 
Lago Sul, Lago Norte e Park Way, nas quais o 
IDE de equipamentos de educação apresenta-se 
baixo, resultando, portanto em “grande pressão 
sobre os equipamentos” daquelas (SEDUMA, 
2007). 

A distribuição de bibliotecas será tratada nes-
ta seção, uma vez que tem grande relevância a 
participação das bibliotecas escolares no quan-
titativo total deste tipo de equipamento. Assim, 
os dados da Secretaria de Estado de Educação, 
referentes a 2007 (CODEPLAN, 2008), mostram 
que a grande maioria das bibliotecas escolares 
da rede pública estava concentrada na RA I (98 
bibliotecas); a RA XI tinha nove bibliotecas e a RA 
XIX, quatro. Não havia nenhuma biblioteca esco-
lar da rede pública na RA XXII, mas, por meio de 

9. Observações:os dados da Educação Profissional 
referem-se ao CEP Escola de Música de Brasília 
(vinculado à SGPIE); os dados da Educação de Jo-
vens e Adultos referem-se ao 1º semestre; os dados 
da Educação Especial correspondem às Classes 
Especiais e às Instituições Educacionais Exclusi-
vamente Especializadas; incluídos os alunos das 
Classes de Aceleração da Aprendizagem no Ensino 
Fundamental.
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•	 No Cruzeiro, há quinze lotes não ocupa-
dos, com a seguinte especificação: dois lotes 
para creches, sete lotes para jardins de infância 
e cinco lotes para escolas-classe; há, ainda, um 
lote destinado a equipamento de educação sem 
uso especificado. Não foram apresentadas infor-
mações relativas a demandas por equipamentos 
de educação nesta RA.

•	 Nas informações fornecidas pela Admi-
nistração Regional da Candangolândia não há 

pesquisa direta, verificou-se que a Escola Classe 
08 (Octogonal) e três das quatro unidades esco-
lares da rede particular não conveniada contam 
com bibliotecas. Esta distribuição é compatível 
com a distribuição de equipamentos da rede pú-
blica de ensino do Distrito Federal. Já das biblio-
tecas públicas administradas pelo Governo do 
Distrito Federal, em número total de 22, há duas 
unidades na RA I (Biblioteca Pública de Brasília 
e Biblioteca de Artes de Brasília), uma unidade 
na RA XI e uma na RA XIX; na RA XXII não há 
este equipamento10. Por fim, a RA I conta ainda 
com bibliotecas especializadas e administradas 
por instituições como a Universidade de Brasília, 
Senado e Câmara dos Deputados, além da Bi-
blioteca Nacional Leonel Brizola e da Biblioteca 
Demonstrativa de Brasília.

Por fim, cabe apresentar informações obtidas 
junto às Administrações Regionais do Cruzeiro, 
da Candangolândia e do Sudoeste/Octogonal11, 
as quais contribuem para melhor caracterizar a 
situação de implantação de equipamentos públi-
cos de educação e eventuais demandas neste 
sentido:

menção a lotes destinados a jardins de infância 
e escolas-classe que não estejam ocupados. Por 
outro lado, há demanda por ampliação da creche 
(para 500 vagas) e da biblioteca pública existen-
te. 

•	 O Sudoeste/Octogonal, com exceção da 
Escola-Classe 08, tem todos os demais 31 lotes 
destinados a equipamentos de educação vagos 
ou utilizados para outros fins, com a seguinte es-
pecificação12:  estão vagos 21 lotes, dos quais 
doze destinados a jardins de infância e cinco a 
escolas-classe; dos dez lotes ocupados, a maio-
ria (sete) é utilizada como parque infantil, praça, 
quadra poliesportiva e “paisagismo”, havendo 
ainda ocorrência de ocupação por estaciona-
mento e por estação rádio base (ERB). A Admi-
nistração Regional informou que não existem es-
tudos de demanda.

10. Dados da Secretaria de Estado de Cultura referen-
tes a 2007, in CODEPLAN, 2008.

11. Informações coletadas junto às Administrações 
Regionais em junho de 2010

12 Conforme Diretoria de Obras RA XXII – DIROB 
(2010). Administração Regional do Sudoeste/Octo-
gonal
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9.3.   Assistência e Promoção Social

9.3.1 Política de Assistência Social

Conforme SEDEST (s/d), “para a execução 
das ações da Política de Assistência Social do 
Distrito Federal o SUAS [Sistema Único de As-
sistência Social] conta, no âmbito do DF, com 
equipamentos públicos, integrantes da estrutura 
organizacional da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Transferência de Renda do Distrito Fede-
ral”. Os equipamentos estão descritos a seguir, 
juntamente com sua localização13:

•	 CRAS – Centro de Referência da Assistên-
cia Social: “é a unidade pública da assistência so-
cial, de base municipal, localizada em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade e risco social, 
destinada à prestação de serviços e programas 
socioassistenciais da proteção social básica às 
famílias, e à articulação destes serviços no seu 
território de abrangência, de modo a potencializar 
a proteção social e atuando na perspectiva da in-
tersetorialidade” (MDS, 2008). No Distrito Federal 
é a “unidade executora das ações da proteção 
social básica (vigilância social, acompanhamen-
to familiar, proteção proativa, encaminhamentos 
ao cadastro único e BPC, proteção e divulgação 
de informações e apoio na avaliação de revisão 
dos benefícios” (SEDEST, s/d). Até maio de 2010, 
contabilizavam-se 22 CRAS no Distrito Federal14. 
Das regiões administrativas de interesse do Pla-
no, apenas a Candangolândia contava com um 
CRAS, na QR 02, AE s/nº, considerado de peque-
no porte e com área de abrangência referente à 

própria Candangolândia no Diagnóstico Social 
do DF, o qual indicava mais um CRAS na RA I, 
não mais constante na lista atualmente disponível 
no site da SEDEST. 

•	 CREAS – Centros de Referência Especiali-
zados de Assistência Social: “é a unidade pública 
de atendimento especializado da assistência so-
cial, de abrangência social municipal ou regional, 
da proteção social especial do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). Nesses espaços, são 
ofertados serviços de proteção a indivíduos e fa-
mílias vítimas de violência, maus-tratos e outras 
formas de violação de direitos” (MDS, 2008). Os 
CREAS compreendem: serviço de orientação e 
apoio sociofamiliar, plantão social, abordagem de 
rua, cuidado no domicílio e serviço de habilitação 
e reabilitação na comunidade das pessoas com 
deficiência. Até maio de 2010 contabilizavam-se 
7 CREAS no Distrito Federal15 e, das regiões ad-
ministrativas de interesse do Plano, a RA I pos-
suía um, localizado na Av. L2 Sul - Qd. 614/615 
- Lote 104, abrangendo Brasília, Cruzeiro, Lago 
Sul, Lago Norte, Sudoeste/Octogonal, Candan-
golândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, Guará, 
Varjão, Jardim Botânico, São Sebastião e SAI.

•	 COSE – Centros de Orientação Socioe-
ducativa, nestes “são executados os serviços 
Socioeducativos e de Convivência da Proteção 
Social Básica” (SEDEST, s/d). Executados de for-
ma direta, compreendem: Programa de Atenção 
Integral às Famílias – PAIF; programa de geração 
de trabalho e renda e projetos de enfrentamento 

13. Os serviços oferecidos nesses equipamentos refe-
rem-se aos níveis de proteção social, hierarquizada 
em básica e especial pelo SUAS. São, conforme 
SEDEST (www.sedest.df.gov.br, acesso  em março 
de 2010):

- Serviços de Proteção Social Básica: executados de 
forma direta nos Centros de Referência da Assis-
tência Social (CRAS), nos Centros de Orientação 
Socioeducativa (COSE) e em outras unidades bási-
cas e públicas de assistência social, bem como de 
forma indireta nas entidades e organizações de as-
sistência social da área de abrangência dos CRAS.

- Serviços de Proteção Social Especial (Média Com-
plexidade): executados pelos Centros de Referên-
cia Especializados de Assistência Social (CREAS). 
São considerados serviços de média complexidade 
aqueles que oferecem atendimentos às famílias e 
indivíduos com seus direitos violados, mas cujos 
vínculos familiares e comunitários não foram rom-
pidos.

- Serviços de Proteção Social Especial (Alta Comple-
xidade): oferecidos em Unidades de Alta Complexi-
dade (UAC).

. 
14. SESDEST (www.sedest.df.gov.br, acesso em junho 

de 2010)
15. Idem
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à pobreza; centros de convivência para idosos, 
serviços para crianças de 0 a 6 anos (que visem 
o fortalecimento dos vínculos familiares, o direito 
de brincar, ações de socialização e de sensibili-
zação para a defesa dos direitos das crianças); 
serviços socioeducativos (para crianças, adoles-
centes e jovens na faixa etária de 6 a 24 anos, 
visando sua proteção, socialização e o fortale-
cimento dos vínculos familiares e comunitários); 
programas de incentivo ao protagonismo juvenil 
e de fortalecimento dos vínculos familiares e co-
munitários; centros de informação e de educação 
para o trabalho (voltados para jovens e adultos); 
e benefícios eventuais de Assistência Social (au-
xílio-natalidade e serviço funerário gratuito)16. Até 
maio de 2010 , contabilizavam-se 18 COSE no 
Distrito Federal17 e, das regiões de interesse do 
Plano, Brasília possuía um, o COSE Vila Planalto, 
no Acampamento Pacheco Fernandes, Rua dos 
Engenheiros, Cs. 05, considerado de pequeno 
porte e com abrangência referente à Vila Planalto, 
Varjão, Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste/Octogo-
nal, SIG, invasões do Setor de Clubes [sic], Vila 
Telebrasília, Cruzeiro, Núcleo Rural do Córrego do 
Palha e Torto, conforme Diagnóstico Social do DF 
(SEDEST, s/d).

•	 UAC – Unidades de Alta Complexidade. 
Nestas são oferecidos serviços de proteção es-
pecial de alta complexidade. Garantem proteção 
integral – moradia, alimentação, higienização e 
trabalho protegido - para famílias e indivíduos 
que se encontram sem referência ou em situa-
ção de ameaça, necessitando ser retirados de 
seu núcleo familiar ou comunitário. Destinam-se, 
principalmente, às situações nas quais houve 
rompimento de vínculos familiares. Compreen-

dem: Atendimento Integral Institucional, Casa Lar, 
República, Casa de Passagem e Albergue18. Até 
maio de 2010, contabilizavam-se 9 UAC no Dis-
trito Federal19, destas, duas em Brasília: a Casa 
de Passagem Adulto – Casa de Migrante, na Av. 
L2 Sul - Qd. 614/615 - Bl. G - Lt. 104 e a Casa de 
Passagem Adolescente - Giração, no SGO, qua-
dra 06, Bloco G..

9.3.2 Programa de Segurança Alimentar 
e Nutricional

•	 Os programas de segurança alimentar e 
nutricional contam com os seguintes equipamen-
tos (conforme SEDEST, s/d):

•	 Restaurantes comunitários: são nove no 
Distrito Federal; há mais dois em construção e 
um em fase de licitação. As quatro regiões ad-
ministrativas - Brasília, Cruzeiro, Candangolândia 
e Sudoeste/Octogonal - não são contempladas.

•	 Pontos de distribuição de pão, leite e ces-
ta básica: em todo o Distrito Federal existem 149 
pontos de distribuição. As RA Brasília e Cruzeiro 
estão atendidas pela gerência no SIA, e Candan-
golândia, pela gerência no Riacho Fundo I.

9.3.3 Equipamentos vinculados ao Aten-
dimento ao Trabalhador

De acordo com o Diagnóstico Social do 
Distrito Federal, da “estrutura da rede de aten-
dimento aos trabalhadores do Distrito Federal, 
sob responsabilidade da Secretaria de Estado de 
Trabalho”, há no DF dezesseis Agências do Tra-

16. SEDEST (www.sedest.df.gov.br, acesso  em março 
de 2010)

17. SEDEST (www.sedest.df.gov.br, acesso em junho 
de 2010)

18. SEDEST (www.sedest.df.gov.br, acesso em março 
de 2010)

19. SEDEST (www.sedest.df.gov.br, acesso em junho 
de 2010)
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balhador, uma Agência do Trabalhador Autônomo 
e um Centro de Comercialização do Artesanato. 
A RA I conta com uma Agência do Trabalhador, e 
lá estão localizados também a Agência do Traba-
lhador Autônomo e o Centro de Comercialização 
do Artesanato, enquanto que a Candangolândia 
conta com uma Agência do Trabalhador20.

20. Conforme site da SEDEST, os endereços 
das Agências do Trabalhador, em Brasília e na 
Candangolândia,são, respectivamente, SCS - Gale-
ria dos Estados - Plataforma Superior do Metrô (Tér-
reo da Galeria dos Estados) e Administração Regio-
nal da Candangolândia, Rua dos Transportes - Área 
Especial 01. A Agência do Trabalhador Autônomo 
funciona no SCS - Galeria dos Estados - Plataforma 
Superior do Metrô - Sala 04 (Térreo da Galeria dos 
Estados) e a Casa do Artesão do Distrito Federal, no 
CONIC – Setor de Diversões Sul – Térreo.
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9.4.   Segurança

A distribuição dos equipamentos de segu-
rança pública está apresentada a seguir. Confor-
me o Documento Técnico do PDOT (SEDUMA, 
2007) a demanda pelos serviços de segurança e 
defesa públicas já era crescente no Distrito Fede-
ral. Referindo-se às delegacias de Polícia Militar 
e Civil e às unidades do Corpo de Bombeiros e 
seu quantitativo comparado às populações das 
regiões administrativas agrupadas, constatou-se 
que a distribuição das delegacias era diretamen-
te proporcional ao contingente populacional de 
cada grupo de regiões administrativas analisa-
das, enquanto que a distribuição das unidades 
do Corpo de Bombeiros apresentava distorções, 
tendo um percentual baixo quando comparada 
à população do grupo composto pelas regiões 
de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas 
Claras e uma concentração maior no grupo com-
posto pelas regiões administrativas de interesse 
do Plano de Preservação, Brasília, Cruzeiro, Can-

Delegacias Postos policiais

Unidade territorial

Policiais / 
Circunscri-

cionais
Especializa-

das Civil Militar

Militar
especialza-

do Total

RA I - Brasília 2 15 2 86 51 156

RA XI - Cruzeiro 1 - - 3 1 5

RA XIX - Candangolândia - - 1 2 - 3

RA XXII - Sudoeste/Octogonal - - - 3 2 5

Agregado RA I, XI, XIX, XXII 3 15 3 94 54 169

Fontes: CODEPLAN (2008),: dsdos da RA-I 
referentes a 2007, fornecidos pela SSPDS; e 
Administrações Regionais: daods da RA-XI, 
RA-XIX e RA-XXII, referentes a 2010.

Tabela 9.6. Número de equipamentos 
de segurança pública, em regiões 
administrativas selecionadas.

dangolândia e Sudoeste/Octogonal.

O mesmo estudo também apontou deman-
das de unidades do Corpo de Bombeiros em di-
versas regiões administrativas, segundo a Secre-
taria de Estado de Segurança Pública e Defesa 
Social (SSPDS). Para as quatro regiões adminis-
trativas de interesse extrai-se do Documento Téc-
nico do PDOT a necessidade de disponibilização 
de terrenos de 1.000m2 na RA I, com demanda de 
dois terrenos, “um na porção mediana da Asa Sul 
e outro em localização correspondente na Asa 
Norte” e “um terreno próximo à Quadra 101”, na 
RA XXII. Conforme dados fornecidos pela Admi-
nistração Regional do Sudoeste/Octogonal, “há 
oferta de área (lote) para unidade de Corpo de 
Bombeiros (próximo a QRSW 8)” com área de 
12.103,20 m2.21 Já as regiões administrativas do 
Cruzeiro e Candangolândia são atendidas, cada 
uma, por uma unidade22. 

21. Diretoria de Obras RA XXII – DIROB (s/d). Equi-
pamentos Comunitários e Urbanos. Administração 
Regional do Sudoeste/Octogonal.

22. Dados fornecidos pelas  Administrações Regionais 
do Cruzeiro e Candangolândia em junho de 2010.
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Dentre as quatro regiões administrativas, a RA 
I contava em 2007 com 156 equipamentos de se-
gurança pública, destacando-se a totalidade das 
delegacias especializadas, que atendem todo o 
Distrito Federal.Conforme informado em junho de 
2010 pelas Administrações Regionais das RA XI, 
XIX e XXII, o Cruzeiro possui três postos policiais, 
uma delegacia (3ª. Delegacia de Polícia) e uma 
Companhia de Polícia Militar Independente – CP-
Mind, contabilizada na tabela acima como posto 
policial militar especializado. A Candangolândia 
conta com dois postos da Polícia Militar e um da 
Polícia Civil; tem prevista, mas não implantada, a 
7ª. Delegacia de Polícia. Já o Sudoeste/Octogo-
nal possui três postos policiais e uma Companhia 
de Polícia Militar Independente – CPMind, além 
de contar com o BPTran – Batalhão de Polícia 
de Trânsito; os dois últimos foram contabilizados 
como postos policiais militares especializados. 
Nesta Região, há oferta de lote para Quartel da 
Polícia Militar (EQRSW 2/3 Lotes 3 e 4) e área 
destinada à delegacia na Octogonal, no entanto 
[...] desocupada (AOS – EA 2/8 Projeção 11).

Em agosto de 2007, começou a ser implan-
tado o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania (PRONASCI) no Distrito Federal23. 
Dados obtidos da Polícia Militar do Distrito Fede-
ral (Secretaria de Estado de Governo, 2009) dão 
conta da inauguração de Postos Comunitários 
de Segurança (PCS) a partir de 2008, tendo sido 
inaugurados no Distrito Federal, de abril de 2008 
a agosto de 2009, 102 PCS. Em Brasília, de julho 
de 2008 a agosto de 2009, inauguraram-se onze 
postos; no Sudoeste/Octogonal registraram-se 
três inaugurações, de setembro de 2008 a agos-
to de 2009; e, na Candangolândia, houve a inau-

guração de um PCS em agosto de 2008. Já os 
dados referentes a junho de 2010  contabilizam 
no Distrito Federal 110 PCS, permanecendo os 
mesmos números de postos para as Regiões Ad-
ministrativas I, XIX e XXII. O Cruzeiro, no entanto, 
conta  atualmente com três postos, frente a dois 
inaugurados em setembro de 200824.

Ainda, sobre a localização dos PCS, a Polícia 
Militar do Distrito Federal informa que “a defini-
ção dos locais de instalação dos postos foi e está 
sendo discutida com as lideranças comunitárias 
de cada cidade [região administrativa], no intuito 
de atingir, com margem mínima de erro, as ne-
cessidades específicas de cada comunidade”25.

Cabe citar, também, entre os programas co-
munitários, os Conselhos Comunitários de Segu-
rança, dentre eles os CONSEGs/RA (Conselhos 
Comunitários de Segurança das Regiões Admi-
nistrativas), os quais abrangem todas as RA do 
DF, e são integrados pelos Membros Governa-
mentais Efetivos - “autoridades locais represen-
tantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito, Ad-
ministração Regional” - e Membros Colaborado-
res, “estes representantes de entidades comuni-
tárias legalmente constituídas”26.

Sobre informações que caracterizam violên-
cia e criminalidade no Distrito Federal, obtém-se 
informações no Diagnóstico Social do DF (SE-
DEST, s/d) a partir do Relatório da Polícia Civil de 
2007. Das regiões administrativas de interesse, 
são citadas Brasília e Cruzeiro. Relativamente a 
Brasília, as informações são agrupadas em Asa 
Norte e Asa Sul – a Asa Norte “apresenta os prin-
cipais pontos de incidência criminal: Rodoviária 

23. “O Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania (PRONASCI) começa a ser implantado 
nesta terça-feira, 28 de agosto de 2007 no Distrito 
Federal” (notícia no Portal Segurança com Cida-
dania, www.segurancacidada.org.br, acesso em 
04MAR2010).

24. Os endereços e quantidades dos PCS nas qua-
tro RA estão apresentados a seguir, em ordem 
cronológica de inauguração em cada RA (confor-
me Secretaria de Estado de Governo, Gerência de 
Projetos, Postos Comunitários de Segurança, 2009, 
complementado pornotícia publicada em www.cor-
reiobraziliense.com.br, 11 de junho de 2010, acesso 
em 14 de junho de 2010): RA I: EQS 216/416; W1 
Norte, EQN 112/312; W4 Sul, Q. 713; W4 Norte, Q. 
709/909; W1 Norte, EQN 104/304 – (ECS2); EQS 
104/304 – (ECS 2); Rua 8, entrada principal da Vila 
Telebrasília; EQS 703/704; SQS 308; SQN 415; e 
Parque da Cidade, ao lado do Parque Ana Lídia. RA 
XI: SHCES 609, Lt. O3; SER/S Quadra 10; e Quadra 
12, em frente ao conjunto “V” (ECS2); RA XIX: Entra-
da Sul; e RA XXII: EQ 4/5 – Área Verde; CLSW 105 
(ECS 2); e QRSW 302 (ECS 2).

25. Conforme site PMDF, acesso em 04MAR2010.
26. Secretaria de Estado de Segurança Pública, aces-

so ao site em 04MAR2010.
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do Plano Piloto, Setor de Diversões Norte, Setor 
Hoteleiro Norte, Vila Planalto, Esplanada dos Mi-
nistérios e Torre de TV, com ênfase para o delito 
de roubo a transeunte”; na Asa Sul, “os principais 
pontos de incidência criminal são: Parque da Ci-
dade, Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 02, 
Setor de Diversões Sul, Superquadra 416, Setor 
Comercial Sul Quadra 07, Setor Hoteleiro Sul, Se-
tor Comercial Residencial Sul 504 e Setor Bancá-
rio Sul, com ênfase para o delito de roubo a tran-
seunte”. E, no Cruzeiro, “dentre os locais em que 
houve variação mais expressiva, são citados na 
análise a CLSW [sic] 504, onde os crimes varia-
ram de 2 ocorrências em 2005 para 6 incidências 
em 2006; no Cruzeiro Center, [onde] passaram 
de 6 ocorrências em 2005 para 11 ocorrências 
em 2006, com maior incidência de crimes e roubo 
a transeunte, roubo de veículos e roubos diver-
sos”.
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9.5.   Abastecimento

No Documento Técnico do PDOT (SEDUMA, 
2007) foram definidos como equipamentos de 
abastecimento os hipermercados, shopping cen-
ters e feiras permanentes, pelo raio de abrangên-
cia e o potencial de pólo gerador de tráfego que 
apresentam. Em comum, apesar das diferenças 
conceituais, apresentam critérios para a escolha 
da localização, proximidade de fixação entre si e 
associação em empreendimentos, provocando 
disparidades em termos de concentração e va-
zios na sua distribuição. A distribuição dos equi-
pamentos de abastecimento está apresentada a 
seguir.

Das regiões administrativas agrupadas, o 
Grupo 1, formado pelas quatro RA de interesse, 
apresenta um percentual baixo de hipermerca-
dos, embora seja bem atendido por supermerca-
dos de escala local e apoiado por rede de escala 
regional nas vizinhas regiões administrativas SIA 
e SCIA. Já o mesmo grupo apresenta a maior 
concentração de shopping centers, e, conjunta-
mente com os grupos 3 (que inclui o Guará) e 4 

(que inclui Águas Claras e Taguatinga), responde 
pela concentração de todas as feiras permanen-
tes do Distrito Federal. No Grupo 1, há feiras per-
manentes no Cruzeiro (SHCES quadra 609, Área 
Especial 03).

equipamentos

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Pop (hab):
300.094

Pop (hab):
81.309

Pop (hab):
201.926

Pop (hab):
931.400

Pop (hab):
453.409

Pop (hab):
170.586

Pop (hab):
411.506

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

Tabela 9.7. Frequências relativas de 
equipamentos de abastecimento, segundo 
grupos de regiões administrativas do DF
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9.6.   Serviços Funerários

O único cemitério existente no agregado das 
regiões administrativas de abrangência do Plano 
é o Cemitério Campo da Esperança (CES), loca-
lizado na RA I, cuja área é de 140,18 ha. Junta-
mente com os demais cemitérios existentes no 
Distrito Federal – Brazlândia, Gama, Planaltina, 
Sobradinho e Taguatinga –, sua administração é 
privada, objeto de concessão do Governo do Dis-
trito Federal realizada há cerca de sete anos. 

Denúncias de irregularidades levaram à rea-
lização de CPI na Câmara Legislativa em 2008, 
resultando em diversos projetos de lei distritais 
com o intuito de regulamentar as atividades fu-
nerárias. Mais recentemente, houve inspeção do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal e abertura 
de processo administrativo do GDF para apurar 
falhas na conservação e administração dos ce-
mitérios, sendo que também há uma demanda 
judicial movida pelo GDF para que a empresa 
concessionária retire sua sede de um terreno em 
frente ao cemitério de Brasília27. E, em novembro 
de 2009, a Secretaria de Justiça, Direitos Huma-
nos e Cidadania (SEJUS) criou comissão que 
deverá realizar levantamento de recursos neces-
sários caso haja decisão pela encampação dos 
cemitérios pelo GDF28.

Conforme a empresa concessionária, o Ce-
mitério Campo da Esperança deverá ter capaci-
dade para receber sepultamentos durante os pró-
ximos 14 anos e, como alternativas para futuros 
sepultamentos, seriam indicadas 14 novas áreas, 
definidas em estudos realizados pela SEDUMA29.

Relativamente a serviços funerários, o Gover-
no do Distrito Federal oferece benefício com gra-
tuidade a famílias ou indivíduos sem rendimentos 
ou com renda per capita de até 1 salário mínimo, 
residentes no Distrito Federal. Também fazem jus 
ao benefício indivíduos ou famílias residentes no 
Distrito Federal com renda superior a 1 salário mí-
nimo que eventualmente estejam em situação de 
vulnerabilidade e risco social30.

27. Conforme notícia publicada em www.correio-
braziliense.com.br, em 01NOV2009, acesso em 
07MAR2010.

28. Notícia publicada em www.correiobraziliense.com.
br, em 04NOV2009, acesso em 07MAR2010.

29. Notícia publicada em www.jornaldebrasilia.com.br, 
em 11FEV2010, acesso em 07MAR2010.

30. O Serviço Funerário Gratuito compreende: forne-
cimento de urnas mortuárias; transporte funerário; 
utilização de capelas situadas nos cemitérios; ve-
lório; sepultamento, no cemitério do DF mais próxi-
mo da residência dos familiares; isenção de taxas; 
colocação de placa de identificação de sepultura 
(conforme SEDEST).
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9.7.   Cultura, Esporte e Lazer

9.7.1 Equipamentos Culturais

No Documento Técnico do PDOT (SEDUMA, 
2007) as atividades de cultura, esporte e lazer e 
distribuição de seus equipamentos foram ana-
lisadas conjuntamente, e dentre as categorias 
de  equipamentos, estão os bens tombados, os 
centros culturais, os centros de esporte e lazer 
e museus. De maneira geral evidencia-se a con-
centração de equipamentos no Plano Piloto, que 
concentra quase 70% dos existentes no Distrito 
Federal. A seguir está apresentada a distribui-
ção de equipamentos culturais, conforme agru-
pamentos de regiões administrativas (ver tabela 
9.8).

Dos bens tombados, conforme SEDUMA 
(2007), 47% concentravam-se no Plano Piloto e 
os demais distribuíam-se em outras sete regiões 
administrativas; dos centros culturais, a região 
central do DF (Grupo 1) respondia por 84%; dos 
museus, 74% estavam no mesmo grupo, que 

também tinha 40% dos centros de esporte e la-
zer – percentual menos expressivo, mas ainda 
superior a todos os outros agrupamentos de re-
giões administrativas. O mesmo estudo atribui tal 
concentração das categorias na região do Plano 
Piloto a fatores históricos, pois as regiões mais 
bem servidas foram as primeiras implantadas no 
Distrito Federal. Já as mais recentes, com poder 
econômico menor, demandariam outras priorida-
des frente a atividades culturais. Soma-se, ainda, 
o vínculo da localização dos equipamentos à ins-
tituição criadora, particularmente os centros cul-
turais, fruto em grande parte da iniciativa pública 
federal.

Com o intuito de dar maior precisão à análise 
da localização de equipamentos culturais, foram 
pesquisadas informações da Secretaria de Es-
tado de Cultura do Distrito Federal31, estando os 
resultados apresentados a seguir.

equipamentos

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Pop (hab):
300.094

Pop (hab):
81.309

Pop (hab):
201.926

Pop (hab):
931.400

Pop (hab):
453.409

Pop (hab):
170.586

Pop (hab):
411.506

Bem tombado 47,62% 14,29% 9,52% 4,76% 19,05% 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% 18,75% 18,75% 9,38% 3,13% 6,25%

Museu 74,19% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 0,00% 0,00%

•	 Sobre os bens tombados, excluindo-se os 
bens móveis, tendo por base as listas de bens 

31. Dados fornecidos pela Secretaria da Cultura do 
Distrito Federal em novembro de 2009 e disponíveis 
em www.sc.df.gov.br, acesso em 07MAR2010..

Fonte: SEDUMA, 2007

Tabela 9.8. Frequências relativas de 
equipamentos de cultura, segundo grupos 
de regiões administrativas do DF
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tombados e de bens registrados, encontram-se 
32 na RA I – incluem-se, aí, o próprio Conjunto 
Urbanístico do Plano Piloto e a Unidade de Vizi-
nhança das SQS 107/307 e 108/308 – e a Igreja 
São José Operário na RA XIX. Já dos bens re-
gistrados de caráter imaterial, faz-se importante 
citar a Associação Recreativa Cultural Unidos do 
Cruzeiro - ARUC, a qual desempenha “o papel 
de espaço de interação social, de identidade e 
reconhecimento dos valores culturais da comuni-
dade32 da RA XI. 

•	 Relativamente a museus, dos 55 listados, 
42 localizam-se em Brasília, um na Candangolân-
dia (Museu de Taxidermia do Jardim Zoológico) 
e os doze restantes em outras regiões adminis-
trativas33. Para a RA XI, a população local sugere 
a instalação de museu da memória do Cruzeiro, 
junto à ARUC, em área pública;34  

•	 Dos dezenove centros culturais listados 
no site da Secretaria de Cultura, entre públicos 
e privados, todos  encontram-se na RA I. De 
acordo com a Administração Regional da RA XIX 
(2010), a Candangolândia conta com um Centro 
de Cultura, junto ao Ginásio Poliesportivo (Espa-
ço ELVA).

•	 Já dos equipamentos culturais que dis-
põem de salas, auditórios e teatros, há 32 lista-
dos; destes, 26 encontram-se em Brasília, um no 
Cruzeiro Velho (Teatro Rubem Valentim) e os cin-
co restantes em outras regiões administrativas35. 
Embora não listado, o Sudoeste/Octogonal conta 
com um teatro (Teatro Caleidoscópio).36

As listas de equipamentos culturais referidas 
acima devem ser complementadas pelos Pontos 

de Cultura, ação do Programa Mais Cultura, do 
Ministério da Cultura. Em maio de 2009, o MinC 
noticiava a previsão de assinatura no mês de ju-
nho de acordo de cooperação com o GDF “para 
implantação conjunta das ações do Programa 
Mais Cultura no Distrito Federal”, o qual viabili-
zaria a manutenção dos 21 Pontos de Cultura do 
DF selecionados em 2008, e a modernização de 
oito bibliotecas públicas. Com a descentralização 
das ações do Programa, o GDF lançaria editais 
públicos para selecionar dez Pontos de Leitura 
(iniciativas de livro e leitura desenvolvidas pela 
sociedade, como Livrotecas), 20 Espaços de 
Brincar (iniciativas culturais voltadas à infância e 
à adolescência) e 20 Cines Mais Cultura (apoio a 
cineclubistas que promovem exibição de filmes 
em áreas rurais e urbanas, geralmente sem salas 
de cinema).

Já em outubro de 200937, registrava-se a 
existência desses 21 Pontos de Cultura no Dis-
trito Federal, sendo sete no Plano Piloto, quatro 
em Taguatinga, dois em Ceilândia e o restante 
nas demais cidades-satélites. Na época, abria-se 
edital para mais 20 Pontos de Cultura no Distrito 
Federal.

Outro equipamento cultural, não incluído nas 
categorias acima, é o Pólo de Cinema e Vídeo 
Grande Otelo, em Sobradinho.

Quanto aos cinemas e salas de cinema nas 
quatro regiões administrativas em estudo, a RA 
I contribui com 28 salas38 distribuídas em sho-
pping centers, conjuntos comerciais e centros 
culturais, como Centro Cultural Banco do Brasil, 
além do Cine Brasília e o Drive-in, no Autódromo 
Nelson Piquet. Também conta com cineclubes e 

32. www.sc.df.gov.br, acesso em 07MAR2010
33. O Museu Vivo da Memória Candanga, por vezes 

citado como localizado na Candangolândia, está 
localizado no Núcleo Bandeirante.

34. Informações fornecidas pela Administração Regio-
nal do Cruzeiro em abril de 2010.

35. Nas listas de equipamentos culturais citadas aci-
ma, um mesmo equipamento pode participar de 
mais de uma categoria.

36. Diretoria de Obras RA XXII – DIROB (s/d). Equi-
pamentos Comunitários e Urbanos. Administração 
Regional do Sudoeste Octogonal.

37. Conforme notícias em www.cultura.gov.br, acesso 
em 07MAR2010.

38. Não foram contabilizadas na RA I as 10 salas do 
Cine Academia, atualmente desativadas.
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mostras especiais em centros culturais e institui-
ções, como o Cineclube IESB, Centro Cultural da 
Caixa e as programações do Sindicato dos Ban-
cários e Instituto Cervantes, dentre outros.  Ainda, 
a RA XXII conta  com cinco salas de cinema, tam-
bém, em shopping center. Já as RA XI e XIX não 
dispõem desse tipo de equipamento39, apontado 
como necessário, a ser previsto e implantado na 
Candangolândia, além de sala de teatro40.

9.7.2  Equipamentos de Esporte e Lazer

Brasília beneficiou-se em sua concepção ur-
banística, a partir de solução-tipo para as áreas 
residenciais: a superquadra e unidade de vizi-
nhança. Esta, composta por quatro superqua-
dras, previa a implantação de equipamentos co-
munitários em seu interior, conferindo à RA I um 
número significativo de espaços e equipamentos 
para esporte e lazer.

As demais Regiões Administrativas de inte-
resse contrastam com a RA I, de formas diversas, 
seja pelos quantitativos, seja pelas peculiarida-
des referentes à implantação destes equipamen-
tos.

Conforme informações, mapas temáticos41   
e levantamento de Equipamentos Comunitários 
e Urbanos, efetuado pela Administração Regio-
nal do Sudoeste/Octogonal42, no que concerne a 
equipamentos de esporte e lazer, toda a RA XXII 
conta com oito quadras poliesportivas, construí-
das em área pública, e quatro quadras de areia. 
Sobre a localização das quadras e motivações da 
escassez destes equipamentos na Região, afir-
ma-se: “a população das superquadras em geral 

tem receio de implantar equipamentos de espor-
te próximos às suas residências. Algo que deve-
ria ser motivo de estudo, pesquisa e análise esta-
tística para averiguar de fato seus motivos”43.  De 
qualquer forma, a maior parte das quadras cons-
truídas no Sudoeste o é por iniciativa da popula-
ção das superquadras, geralmente sem orienta-
ção técnica, em áreas verdes ou lotes, com usos 
previstos diversos, ou, ainda, no contorno das 
superquadras. Situação similar ocorre com os 
parques infantis. Em 2007, contabilizavam-se 109 
nas superquadras do Sudoeste, instalados em 
área pública, “acompanhados de cercas vivas, 
mesas, bancos, pérgolas ou outros tipos de mo-
biliário”44. Em se tratando de quadras esportivas, 
há projeto de cinco na área do Bosque. Quanto 
a outros equipamentos de esporte, conforme DI-
ROB (s/d), a RA XXII “não possui área disponível, 
nem estrutura viária adequada, com exceção da 
implantação de ginásio que poderia ocupar al-
guma área pública, preferencialmente próxima a 
escolas”. 

Quanto a praças públicas, o Sudoeste Oc-
togonal possui seis praças “delimitadas” [sic] 
acrescidas do Skatepark, das quais quatro estão 
implantadas: duas previstas nas quadras resi-
denciais (QRSW), todavia não implantadas; uma 
implantada no CCSW; uma implantada, das duas 
previstas no Setor de Oficinas e uma implantada 
no Setor de Áreas Octogonais, próxima à passa-
rela. O Skatepark está parcialmente implantado. 

Dos demais equipamentos de lazer, há lote 
previsto para Clube de Vizinhança, próximo ao 
Terraço Shopping e Skatepark. Como apoio às 
atividades de esporte e lazer, para o Bosque há 

39. Informações coletadas a partir de materiais de di-
vulgação de agendas culturais e jornal de circula-
ção local (Correio Braziliense).

40. Informações coletadas junto a Administração Re-
gional da Candangolândia em junho de 2010.

41. Informações coletadas junto a Administração Re-
gional do Sudoeste/Octogonal em junho de 2010.

42. Diretoria de Obras RA XXII – DIROB (s/d). 
43. Idem.
44. Administração do Sudoeste/Octogonal (s/d). Diag-

nóstico de demandas e principais problemas detec-
tados na Região Administrativa do Sudoeste/Áreas 
Octogonais – RA XXII. Governo do Distrito Federal.
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projeto de três quiosques, com área aproximada 
de 15m².45

Em se tratando de equipamentos de espor-
te e lazer na RA XIX, conforme dados fornecidos 
pela Administração Regional, a Candangolân-
dia conta com duas escolas esportivas: Escola 
de Judô Professor Sobrinho e Escola de Futebol 
Professor Ailton, localizadas, respectivamente, no 
Espaço ELVA e Centro de Lazer da Candangolân-
dia (QR1A – Praça do Bosque). Dos equipamen-
tos previstos e não implantados, aponta-se um 
“Campo Society Público” [sic].46 São apontadas 
demandas por pistas de corrida e ciclovias, com 
intuito de conectar os parques e Park Way, es-
tabelecendo corredores de lazer, conciliando o 
uso de lazer às áreas de uso restrito de proteção 
ambiental, como o Parque de Múltiplo Uso dos 
Pioneiros e Parque Ecológico Vivencial da Can-
dangolândia.47 De maneira geral para a RA XIX, o 
Plano Diretor Local da Candangolândia, nos arti-
gos 41 e 42 prevê a implantação de equipamen-
tos desportivos e mobiliário urbano, nas áreas 
públicas intersticiais não urbanizadas e nas áreas 
públicas de uso comum do povo48, A Praça do 
Bosque, submetida a reformas, com 3.000m2 de 
área cercada, conta com quadra coberta, “duas 
quadras de areia para prática de vôlei e futebol, 
parque infantil, pista de skate, oito churrasquei-
ras, quatro duchas, banheiros, iluminação” , além 
de área verde49.   

Na RA XI, há demanda de áreas verdes, de-
vido à transformação destas em áreas de esta-
cionamento no Cruzeiro Novo. Além disso, há 
proposta encaminhada à Câmara Distrital de 
transformação da via entre Cruzeiro Velho e Cru-

zeiro Novo em via comercial, o que contraria a 
expectativa da população local de transformar a 
referida área em área verde linear. Também, entre 
outras sugestões da população da RA XI, cons-
ta a implantação de área verde e equipamentos 
comunitários na área da Associação Recreativa 
Cultural Unidos do Cruzeiro - ARUC. Há um par-
que criado junto ao Eixo Monumental, porém, im-
plantado parcialmente. Este conta, em sua infra-
-estrutura, com pistas de caminhada.50 Conforme 
levantamento fornecido pela Administração Re-
gional da RA XI, contabilizam-se, entre Cruzeiro 
Velho e Cruzeiro Novo, 21 espaços para esporte 
e lazer, nos quais incluem-se Clube de Vizinhan-
ça, ginásio, ARUC, quadras poliesportivas e pra-
ças, mencionando “projeto e previsão de mais 
praças e equipamentos de lazer – equipamentos 
da longevidade, pista de patinação, parquinho de 
inclusão”51.  

45. Conforme informações coletadas junto a Admi-
nistração Regional da RA XXII (em junho de 2010), 
foi aprovada a instalação de 29 quiosques para a 
totalidade desta Região Administrativa: 15 na Oc-
togonal e 14 no Sudoeste, incluindo relocação de 
existentes, em conformidade com a Lei no. 4.257 de 
2 de dezembro de 2008 e Decreto no. 30.090 de 20 
de fevereiro de 2009.

46. Dados fornecidos pela Administração Regional da 
Candangolândia em junho de 2010.

47. Informações fornecidas pela Administração Regio-
nal da Candangolândia em abril de 2010.

48. LC no. 97, de 8 de abril de 1998. Título III. Capítulo 
I. Seção IV – Das Áreas Públicas não Urbanizadas. 

49. Fonte: Agência Brasília. Notícia publicada em http//
noticias.qprocura.com.br, em 15 de janeiro de 2009, 
acesso em 4 de junho de 2010.

50. Informações fornecidas pela Administração Regio-
nal do Cruzeiro em abril de 2010.

51. SEPDT (2010). Mapa Geral. Escala 1/2000. Admi-
nistração Regional do Cruzeiro. Governo do Distrito 
Federal.




