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IVS-DF
● O que é?

O Índice de Vulnerabilidade Social é um indicador composto por uma cesta de indicadores simples que retratam
aspectos da vulnerabilidade social vivenciada pela população do Distrito Federal, desagregados por Regiões
Administrativas.
O IVS é uma iniciativa da Seduh e da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais da Codeplan (DIPOS/Codeplan).

● Objetivos
Apoiar a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), com destaque para as fases de diagnóstico,
prognóstico e elaboração de propostas.

● Cálculo

𝐷1 𝐷𝐼𝐴𝑈 +𝐷2 𝐷𝐶𝐻 +𝐷3 𝐷𝑅𝑇 +𝐷4 𝐷𝐻
4

Dimensões e indicadores do IVS-DF

IVS - DF
D1 - Dimensão
Infraestrutura e
Ambiência
Urbana (DIAU)

D2 - Dimensão
Capital Humano
(DCH)

D3 - Dimensão
Renda e
Trabalho (DRT)

D4 - Dimensão
Habitação (DH)

5 Indicadores

8 Indicadores

6 Indicadores

5 Indicadores

Fonte: Dipos/Codeplan. Elaboração própria.
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IVS-DF

1. Dimensão Infraestrutura e Ambiência Urbana (DIAU)

● Objetivo: Mensura fatores relacionados aos domicílios e seus entornos e que impactam

significativamente sua qualidade de vida.
● Cálculo: O cálculo de cada dimensão é obtido por meio da soma dos resultados de cada um dos

indicadores por RA.

IVS-DF

1. Dimensão Infraestrutura e Ambiência Urbana (DIAU)

● Indicadores e pesos:
●D1.1 – Acesso a saneamento básico (Peso = 0,200)

●D1.2 – Tempo de descolamento para o trabalho (Peso = 0,200)
● D1.3 – Condição viária (Peso = 0,200)
● D1.4 – Condição da calçada (Peso = 0,200 )
●D1.5 – Ambiência urbana (Peso = 0,200)

D1.1 – Acesso a saneamento básico (água tratada, coleta de esgoto e de
lixo)

Dimensão
Infraestrutura
e Ambiência
Urbana (DIAU)
Peso no IVS-DF: 0,25

● Descrição: Pessoas que vivem em domicílios cujo abastecimento de água não
provém de rede geral ou cujo esgotamento sanitário não é realizado por rede
coletora de esgoto ou fossa séptica e sem coleta de lixo ENTRE a população total
residente em domicílios particulares permanentes .

● Fórmula de cálculo:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑛ã𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣ê𝑚 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑢 𝑐𝑢𝑗𝑜 𝑜 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜
𝑛ã𝑜 é 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜/𝑓𝑜𝑠𝑠𝑎 𝑠é𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑜𝑢 𝑛ã𝑜
𝑡ê𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑥𝑜
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

● Variáveis: Coleta de lixo direta seletiva (B161); Coleta de lixo direta não-seletiva (B162);
Abastecimento de água por rede geral-CAESB (B141); Rede geral de esgoto- CAESB
(B151); Esgoto para fossa séptica (B152)

Dimensão
Infraestrutura
e Ambiência
Urbana (DIAU)
Peso no IVS-DF: 0,25

D1. 2 –Tempo de descolamento para o trabalho

● Descrição: Pessoas ocupadas, de 14 anos ou mais de idade, que gastam mais de uma hora
em deslocamento até o local de trabalho ENTRE pessoas ocupadas nessa faixa etária.

● Fórmula de cálculo
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠, 𝑐𝑜𝑚 14 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑠,
𝑞𝑢𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑡é 𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜
∗ 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑎
𝑓𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑒𝑡á𝑟𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜

● Variáveis: Idade calculada; Trabalha atualmente (G05); Tempo gasto de casa ao trabalho
(G15)

Dimensão
Infraestrutura
e Ambiência
Urbana (DIAU)
Peso no IVS-DF: 0,25

D1.3 – Condição Viária
● Descrição: Pessoas que vivem em domicílios cuja rua não é asfaltada ou
pavimentada, não tem iluminação e está sujeita a alagamentos ENTRE a
população total residente em domicílios particulares permanentes.

● Fórmula de cálculo:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑗𝑎 𝑟𝑢𝑎
𝑛ã𝑜 é 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑢 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎, 𝑛ã𝑜 𝑡𝑒𝑚 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑒 𝑒𝑠𝑡á 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

● Variáveis: Rua de acesso principal ao domicílio asfaltada/ pavimentada
(B181); Rua do domicílio com iluminação (B185); Quando chove a rua ou
proximidade do domicílio ficam alagadas (B192)

Dimensão
Infraestrutura
e Ambiência
Urbana (DIAU)
Peso no IVS-DF: 0,25

D1.4 – Condição da calçada
● Descrição: Pessoas que vivem em domicílios cuja rua não tem calçada ou cuja calçada
não tem meio fio ou não é de boa qualidade ENTRE a população total

● Fórmula de cálculo:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑗𝑎 𝑟𝑢𝑎
𝑛ã𝑜 𝑡𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑙ç𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑢 𝑎 𝑐𝑎𝑙ç𝑎𝑑𝑎 𝑛ã𝑜 𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑜 𝑜𝑢 𝑛ã𝑜 é 𝑏𝑜𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

●

Variáveis: Rua tem calçada (B18.2); Calçada tem meio fio (B18.3); Avaliação

da calçada

Dimensão
Infraestrutura
e Ambiência
Urbana (DIAU)
Peso no IVS-DF: 0,25

5 – Ambiência

● Descrição: Pessoas que vivem em domicílios cuja rua não é arborizada e cujo entorno
não possui parques e jardins ENTRE a população total.

● Fórmula de cálculo:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑗𝑎 𝑟𝑢𝑎
𝑛ã𝑜 é 𝑎𝑟𝑏𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒 𝑐𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑛ã𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑢𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒 𝑗𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑠
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

●

Variáveis: Nas proximidades do domicílio tem ruas arborizadas (B194); Nas
proximidades do domicílio tem parques e jardins (B195)

Dimensão Infraestrutura e Ambiência Urbana (DIAU)

Dimensão
Infraestrutura
e Ambiência
Urbana (DIAU)
Peso no IVS-DF: 0,25

Scia/Estrutural
Sol Nascente/Pôr do Sol
Fercal
Planaltina
Itapoã
Vicente Pires
Santa Maria
Recanto das Emas
Sobradinho II
Ceilândia
Taguatinga
Brazlândia
Gama
Riacho Fundo II
Samambaia
Paranoá
São Sebastião
Sobradinho
Núcleo Bandeirante
Jardim Botânico
Arniqueira
Lago Norte
Riacho Fundo
Parkway
Candangolândia
Varjão
Guará
Lago Sul
Águas Claras
Plano Piloto
SIA
Cruzeiro
Sudoeste/Octogonal

0,69
0,64
0,50
0,40
0,32
0,31
0,30
0,28
0,27
0,27
0,26
0,24
0,23
0,22
0,22
0,21
0,21
0,20
0,19
0,19
0,18
0,18
0,16
0,15
0,13
0,13
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,03
0,00

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000
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IV. Dimensões e indicadores do IVS-DF

IVS - DF
D1 - Dimensão
Infraestrutura e
Ambiência
Urbana (DIAU)

D2 - Dimensão
Capital Humano
(DCH)

D3 - Dimensão
Renda e
Trabalho (DRT)

D4 - Dimensão
Habitação (DH)

5 Indicadores

8 Indicadores

6 Indicadores

5 Indicadores

Fonte: Dipos/Codeplan. Elaboração própria.

IVS-DF

2. Dimensão Capital Humano (DCH)

● Objetivo: Possui indicadores que determinam, principalmente, a condição de educação dos moradores

por regiões administrativas no Distrito Federal. Os indicadores são variados e focalizam a condição de

escolaridade em vários segmentos etários, a maternidade na adolescência e a composição de famílias
que possuem crianças ou adolescentes até 14 anos e não têm nenhum membro com ensino

fundamental completo. Também integra a dimensão um indicador sobre os jovens que não estudam e
nem trabalham, os chamados ‘nem-nem’.
● Cálculo: O cálculo de cada dimensão é obtido por meio da soma dos resultados de cada um dos

indicadores por RA.

IVS-DF

2. Dimensão Capital Humano (DCH)

● Indicadores:
● D2.1 –Crianças de 0 a 3 anos fora da escola (Peso = 0,125)
● D2.2 –Pessoas de 4 a 17 anos fora da escola (Peso = 0, 125)
● D2.3 –Mulheres de 14 a 17 anos que tiveram filhos (Peso = 0, 125)
● D2.4 –Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos e mais (Peso = 0, 125)
● D2.5 – Pessoas (<14) em domicílio em que nenhum membro tem ensino fundamental completo (Peso = 0, 125)
● D2.6 –Pessoas de 15 a 24 anos que não estudam e não trabalham (Peso = 0, 125)
● D2.7 – Pessoas de 15 a 18 anos que não concluíram o ensino fundamental (Peso = 0, 125)
● D2.8 – Pessoas de 19 a 25 anos que não concluíram o ensino médio (Peso = 0, 125)

Dimensão
Capital
Humano (DCH)

Peso no IVS-DF: 0,25

D1.1 – Crianças de 0 a 3 anos fora da escola

● Descrição: Crianças de 0 a 3 anos de idade que não frequentam creche ou escola
ENTRE crianças de 0 a 3 anos.

● Fórmula de cálculo:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛ç𝑎𝑠 𝑑𝑒 0 𝑎 3 𝑎𝑛𝑜𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑛ã𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑐𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛ç𝑎𝑠 𝑑𝑒 0 𝑎 3 𝑎𝑛𝑜𝑠
● Variáveis: Idade (idade_calculada); Frequenta escola ou creche (F02)

Dimensão
Capital
Humano (DCH)

Peso no IVS-DF: 0,25

D2.2 – Pessoas de 4 a 14 anos fora da escola

● Descrição: Pessoas de 4 a 14 anos que não frequentam a escola ENTRE pessoas nesta
faixa etária.

● Fórmula de cálculo:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒 4 𝑎 14 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒
𝑛ã𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒 4 𝑎 14 𝑎𝑛𝑜𝑠
● Variáveis: Idade (idade_calculada); Frequenta escola ou creche (F02)

Dimensão
Capital
Humano (DCH)

D2.3 – Mulheres de 14 a 17 anos que tiveram filhos
● Descrição: Mulheres de 14 a 17 anos de idade que tiveram filhos ENTRE mulheres
de 14 e 17 anos.

● Fórmula de cálculo:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙h𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 14 𝑎 17 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑎𝑚 𝑓𝑖𝑙h𝑜𝑠
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙h𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 14 𝑎 17 𝑎𝑛𝑜𝑠
Peso no IVS-DF: 0,25

● Variáveis: Idade (idade_calculada); Sexo (E03); Não teve filho nascido vivo (H011)

Dimensão
Capital
Humano (DCH)

Peso no IVS-DF: 0,25

D2.4 – Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos e mais
● Descrição: População de 15 anos ou mais de idade que não sabe ler nem escrever
ENTRE pessoas com 15 anos e mais de idade.

● Fórmula de cálculo:
Número de pessoas com 15 anos ou mais
𝑞𝑢𝑒 𝑛ã𝑜 𝑠𝑎𝑏𝑒 𝑙𝑒𝑟 𝑛𝑒𝑚 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 15 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

● Variáveis: Idade (idade_calculada); Sabe ler e escrever (F01)

D2.5 – Pessoas com até 14 anos vivendo em domicílio em que nenhum
morador tem ensino fundamental completo

Dimensão
Capital
Humano (DCH)

Peso no IVS-DF: 0,25

● Descrição: Crianças de até 14 anos que vivem em domicílios em que nenhum dos
moradores tem o ensino fundamental completo ENTRE a população total nesta faixa
etária residente em domicílios particulares permanentes.

● Fórmula de cálculo:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑡é 14 𝑎𝑛𝑜𝑠
𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑒𝑛ℎ𝑢𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜
𝑚𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚 𝐸𝐹 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡é 14 𝑎𝑛𝑜𝑠
● Variáveis: Idade (idade_calculada); Escolaridade (F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07,
F08, F09; F10; F11, F12, F13, F141, F142. F143, F144, F145)

D2.6 – Pessoas de 15 a 24 anos que não estudam e não trabalham

Dimensão
Capital
Humano (DCH)

● Descrição: Pessoas de 15 a 24 anos que não estudam e não trabalham, ENTRE a
população nesta faixa etária. São considerados apenas os domicílios particulares
permanentes.

● Fórmula de cálculo:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒 15 𝑎 24 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒
𝑛ã𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎 𝑒 𝑛𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 15 𝑎 24 𝑎𝑛𝑜𝑠

Peso no IVS-DF: 0,25

● Variáveis: Idade (idade_calculada); Escolaridade (F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07,
F08, F09; F10; F11, F12, F13, F141, F142. F143, F144, F145); Trabalha atualmente (G05)

Dimensão
Capital
Humano (DCH)

Peso no IVS-DF: 0,25

D2.7 – Pessoas de 15 a 19 anos que não concluíram o ensino
fundamental
● Descrição: Pessoas de 15 a 19 anos que não concluíram o ensino fundamental,
ENTRE a população nesta faixa etária.

● Fórmula de cálculo:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒 15 𝑎 19 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒
𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑢 𝑜 𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 15 𝑎 19 𝑎𝑛𝑜𝑠

● Variáveis: Idade (idade_calculada); Escolaridade (F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07,
F08, F09; F10; F11, F12, F13, F141, F142. F143, F144, F145)

Dimensão
Capital
Humano (DCH)

D2.8 – Pessoas de 19 a 24 anos que não concluíram ensino médio
● Descrição: Pessoas de 19 a 24 anos que não concluíram o ensino médio ENTRE a
população nesta faixa etária.

● Fórmula de cálculo:

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒 19 𝑎 24 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒
𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑢 𝑜 𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 19 𝑎 24 𝑎𝑛𝑜𝑠
Peso no IVS-DF: 0,25

● Variáveis: Idade (idade_calculada); Escolaridade (F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07,
F08, F09; F10; F11, F12, F13, F141, F142. F143, F144, F145)

Dimensão Capital Humano (DCH)

Dimensão
Capital
Humano (DCH)

Peso no IVS-DF: 0,25

Scia/Estrutural
Fercal
Sol Nascente/Pôr do Sol
Itapoã
Varjão
São Sebastião
Paranoá
Planaltina
Santa Maria
Recanto das Emas
Brazlândia
Riacho Fundo II
Samambaia
Ceilândia
Arniqueira
Gama
Sobradinho II
Riacho Fundo
Candangolândia
Taguatinga
Vicente Pires
Guará
Sobradinho
SIA
Núcleo Bandeirante
Jardim Botânico
Lago Norte
Parkway
Águas Claras
Cruzeiro
Lago Sul
Plano Piloto
Sudoeste/Octogonal
0,000

0,93

0,83
0,81
0,75
0,70
0,68
0,61
0,59
0,58
0,57
0,54
0,52
0,49
0,46
0,42
0,40
0,38
0,35
0,35
0,30
0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
0,21
0,17
0,16
0,15
0,11
0,09
0,08
0,04
0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000
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IV. Dimensões e indicadores do IVS-DF

IVS - DF
D1 - Dimensão
Infraestrutura e
Ambiência
Urbana (DIAU)

D2 - Dimensão
Capital Humano
(DCH)

D3 - Dimensão
Renda e
Trabalho (DRT)

D4 - Dimensão
Habitação (DH)

5 Indicadores

8 Indicadores

6 Indicadores

5 Indicadores

Fonte: Dipos/Codeplan. Elaboração própria.

IVS-DF

3. Dimensão Renda e Trabalho (DRT)

● Objetivo: Ter indicadores relativos à insuficiência de renda das famílias, desocupação dos adultos,

ocupação informal de adultos pouco escolarizados, presença de desalentados e autônomos entre
as famílias com renda de até ½ salário mínimo per capita e a diferença de renda em chefes de
família homens e mulheres.

● Cálculo: O cálculo de cada dimensão é obtido por meio da soma dos resultados de cada um dos

indicadores por RA.

IVS-DF

3. Dimensão Renda e Trabalho (DRT)

● Indicadores:
●D3.1 – Pessoas com renda domiciliar per capita de até ½ salário mínimo (Peso = 0,167)
●D3.2 –Desocupação da população de 18 anos ou mais de idade (Peso = 0, 167)
●D3.3 – Informalidade da população de 18 anos ou mais (Peso = 0, 167)
●D3.4 – Desalento da população com renda domiciliar per capita de até ½ salário-mínimo (Peso = 0, 167)
●D3.5 – Pessoas autonomas com renda domiciliar per capita de até ½ salário-mínimo (Peso = 0, 167)

●D3.6 – Disparidade renda entre domicílios chefiados por mulheres e por homens (Peso = 0, 167)

D3.1 – Pessoas com renda domiciliar per capita de até ½ salário mínimo

Dimensão
Renda e
Trabalho (DRT)
Peso no IVS-DF: 0,25

● Descrição: Pessoas com renda domiciliar per capita (RDPC) inferior a 1/2 SM
ENTRE população.

● Fórmula de cálculo:
𝑃𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 de até
𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

● Variáveis: Renda (G16, G19, G201, G202, G203, G204)

D3.2 –Desocupação da população com 18 anos ou mais de idade

Dimensão
Renda e
Trabalho (DRT)

● Descrição: População economicamente ativa (PEA) de 18 anos e mais que estava
desocupada na semana anterior à pesquisa, mas havia procurado trabalho ao longo
do mês anterior à data dessa pesquisa ENTRE a população total nesta faixa etária.

● Fórmula de cálculo:
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 18 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑒 𝑡𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑒𝑡á𝑟𝑖𝑎

Peso no IVS-DF: 0,25

●

Variáveis: Idade (idade_calculada); Trabalha atualmente (G05)

D3.3 – Informalidade da população de 18 anos ou mais sem ensino
fundamental completo

Dimensão
Renda e
Trabalho (DRT)
Peso no IVS-DF: 0,25

● Descrição: Pessoas de 18 anos ou mais em ocupação informal, vivendo em
domicílios cuja renda domiciliar per capita é de até meio salário mínimo ENTRE a
população total nesta faixa etária.

● Fórmula de cálculo:
𝑃𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒 18 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑠
𝑒𝑚 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎
𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑚 18 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
● Variáveis: Idade (idade_calculada); Trabalha atualmente (G05); Renda (G16, G19,
G201, G202, G203, G204).

D3.4 –Pessoas autônomas de 18 anos ou mais com renda domiciliar per
capita inferior a 1/2 salário mínimo

● Descrição: Pessoas de 18 anos ou mais em ocupação autonoma com renda abaixo

Dimensão
Renda e
Trabalho (DRT)
Peso no IVS-DF: 0,25

de 1 salário mínimo per capita, ENTRE a população total nesta faixa etária,
multiplicada por 100.

● Fórmula de cálculo:
𝑃𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒 18 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑠
𝑎𝑢𝑡ô𝑛𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎
𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑚 18 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

● Variáveis: Idade (idade_calculada); Renda (G16, G19, G201, G202, G203, G204);
Trabalho principal (G08)

D3.5 – População com 18 anos ou mais em situação de desalento e com
renda domiciliar per capita de até ½ salário mínimo

Dimensão
Renda e
Trabalho (DRT)
Peso no IVS-DF: 0,25

● Descrição: Pessoas que têm 18 anos ou mais desocupadas que não procuraram
emprego nos últimos 12 meses, vivendo em domicílios com renda per capita inferior a
1/2 salário mínimo ENTRE a população total com a mesma faixa etária.

● Fórmula de cálculo:
𝑃𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎
𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑚 18 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
● Variáveis: Idade (idade_calculada); Renda (G16, G19, G201, G202, G203, G204);
Procurou trabalho nos últimos 12 meses (G02)

D3.6 – Disparidade de renda entre domicílios chefiados por
mulheres e homens

Dimensão
Renda e
Trabalho (DRT)
Peso no IVS-DF: 0,25

● Descrição: Razão da renda média dos domicílios chefiados

por mulheres e dos domicílios chefiados por homens
● Fórmula de cálculo:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑠ã𝑜 𝑐ℎ𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑠ã𝑜 𝑐ℎ𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎
● Variáveis: Renda (G16, G19, G201, G202, G203, G204); Condição do morador
no domicílio (E02); Sexo (E03)

Dimensão Renda e Trabalho (DRT)
Varjão

0,90

Itapoã

0,69

Scia/Estrutural

0,63

Núcleo Bandeirante

0,60

Paranoá

0,59

São Sebastião

0,57

Sol Nascente/Pôr do Sol

Dimensão
Renda e
Trabalho (DRT)

0,56

Taguatinga

0,55

Samambaia

0,54

Candangolândia

0,52

Vicente Pires

0,51

Brazlândia

0,49

Sobradinho

0,48

Planaltina

0,47

Arniqueira

0,45

Lago Norte

0,45

Riacho Fundo

0,45

Ceilândia

0,45

Fercal

0,44

Recanto das Emas

Peso no IVS-DF: 0,25

0,42

Gama

0,42

Santa Maria

0,40

Lago Sul

0,38

Sobradinho II

0,37

Riacho Fundo II

0,35

Parkway

0,34

Guará

0,33

Jardim Botânico

0,31

Plano Piloto

0,26

Cruzeiro

0,25

Sudoeste/Octogonal

0,25

Águas Claras
SIA

0,000

0,18
0,06

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

IV. Dimensões e indicadores do IVS-DF

IVS - DF
D1 - Dimensão
Infraestrutura e
Ambiência
Urbana (DIAU)

D2 - Dimensão
Capital Humano
(DCH)

D3 - Dimensão
Renda e
Trabalho (DRT)

D4 - Dimensão
Habitação (DH)

5 Indicadores

8 Indicadores

6 Indicadores

5 Indicadores

Fonte: Dipos/Codeplan. Elaboração própria.

IVS-DF

4. Dimensão Habitação (DH)

● Objetivo: Indicar a necessidade de provimento de moradias para atender à demanda habitacional

da população e a inadequação de domicílios relacionada às especificidades dos domicílios que

prejudicam a qualidade de vida de seus moradores.
● Cálculo: O cálculo de cada dimensão é obtido por meio da soma dos resultados de cada um dos

indicadores por RA.

IVS-DF

4. Dimensão Habitação (DH)

● Indicadores:
●D4.1 – Precariedade habitacional (Peso = 0,200)
●D4.2 –Adensamento domiciliar excessivo (Peso = 0, 200)
●D4.3 – Coabitação familiar em domicílio alugado (Peso = 0, 200)
●D4.4 – Ônus excessivo do aluguel (Peso = 0, 200)
●D4.5 – Lote não regularizado (Peso = 0, 200)

D4.1 – Precariedade habitacional

●

Dimensão
Habitação (DH)

Descrição: Agrega dois subcomponentes. 1) Domicílios improvisados: Ocorrência de
todos os domicílios classificados como particular improvisado; 2) Domicílios precários:
Seleção dos domicílios Particulares Permanentes (DPP) dos tipos casa e apartamento,
que não sejam de alvenaria ou madeira emparelhada.
O indicador é obtido pela soma dos dois subcomponentes: domicílios improvisados e
domicílios precários.

●

Fórmula de cálculo:

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑢
𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑣𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠

Peso no IVS-DF: 0,25

●

Variáveis: Espécie do domicílio (B01); Tipo de domicílio (B02); Material predominante nas
paredes externas do domicílio (B08)

D4.2 – Adensamento domiciliar excessivo

Dimensão
Habitação
(DH)
Peso no IVS-DF: 0,25

● Descrição: Ocorre nos domicílios particulares permanentes (DPP) que possuem
mais de três habitantes por cômodo utilizado, permanentemente, como dormitório.

● Fórmula de cálculo:
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒
𝑝𝑜𝑠𝑠𝑢𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟ê𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐ô𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑜𝑟𝑚𝑖𝑟
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

● Variáveis: Espécie do domicílio (B01);Número de cômodos servindo
permanentemente como dormitório (B12)

D4.3 – Coabitação familiar
● Descrição: Agrega dois componentes. 1) Famílias residentes em cômodos: domicílios

Dimensão
Habitação
(DH)
Peso no IVS-DF: 0,25

particulares permanentes do tipo cômodo, independente da condição de sua
ocupação, sejam eles cedidos, próprios ou alugados. 2) Famílias conviventes: residem
no mesmo domicílio com pelo menos uma outra família, com intenção declarada de se
mudar.
O indicador soma as famílias residentes em cômodos com as famílias conviventes.

● Fórmula de cálculo:
𝐹𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑑𝑎𝑟
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

● Variáveis: Espécie do domicílio (B01); Tipo de domicílio (B02); Número de cômodos
do domicílio (B11); Condição do morador no domicílio (E02); Intenção de construir
novo domicílio particular (E21)

D4.4 – Ônus excessivo do aluguel

Dimensão
Habitação
(DH)
Peso no IVS-DF: 0,25

● Descrição: Famílias vivendo em domicílios particulares permanentes, com renda entre 0
(zero) e três salários-mínimos que vivem em domicílios alugados, cujo valor é igual ou
superior do total da 30% da renda domiciliar.

● Fórmula de cálculo:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡é 𝑡𝑟ê𝑠 𝑠𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑜
𝑎𝑙𝑢𝑔𝑢𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 30% 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟
∗ 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡é 𝑡𝑟ê𝑠 𝑠𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑠

● Variáveis: Situação do domicílio (B03); Renda (G16, G19, G201, G202, G203, G204); Espécie de
domicílio (B01) ); Valor pago no último aluguel (B05), Tipo do domicílio (B02)

Dimensão
Habitação
(DH)
Peso no IVS-DF: 0,25

D4.5 – Lote não regularizado
● Descrição:. Percentual de individuos que vivem sob um domicílio com lote não regularizado
● Fórmula de cálculo:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑒𝑚
𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑛ã𝑜 é 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
∗ 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
● Variáveis: Situação do lote (B06)

Dimensão Habitacional (DH)
Scia/Estrutural

0,63

Riacho Fundo

0,53

São Sebastião

0,46

Núcleo Bandeirante

0,43

Vicente Pires

0,43

Fercal

0,42

Arniqueira

0,41

Varjão

Dimensão
Habitação
(DH)

0,40

Sobradinho II

0,39

Sol Nascente/Pôr do Sol

0,39

Itapoã

0,38

Recanto das Emas

0,37

Taguatinga

0,35

Ceilândia

0,34

Paranoá

0,34

Sobradinho

0,33

Planaltina

0,32

Brazlândia

0,31

Gama

Peso no IVS-DF: 0,25

0,30

Guará

0,29

Samambaia

0,27

Lago Norte

0,27

Candangolândia

0,27

Riacho Fundo II

0,25

Santa Maria

0,24

Jardim Botânico

0,22

Plano Piloto

0,19

SIA

0,19

Cruzeiro

0,10

Parkway

0,05

Sudoeste/Octogonal

0,05

Lago Sul
Águas Claras

0,000

0,03
0,01

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

IVS Geral
Scia/Estrutural
Sol Nascente/Pôr do Sol
Fercal
Varjão
Itapoã
São Sebastião
Planaltina
Paranoá
Recanto das Emas
Brazlândia
Samambaia
Vicente Pires
Santa Maria
Ceilândia
Riacho Fundo
Arniqueira
Núcleo Bandeirante
Taguatinga
Sobradinho II
Riacho Fundo II
Gama
Candangolândia
Sobradinho
Lago Norte
Guará
Jardim Botânico
Parkway
Plano Piloto
Lago Sul
SIA
Cruzeiro
Águas Claras
Sudoeste/Octogonal
0,000

0,72
0,60
0,55
0,53
0,53
0,48
0,44
0,43
0,41
0,40
0,38
0,38
0,38
0,38
0,37
0,36
0,36
0,36
0,35
0,34
0,34
0,32
0,32
0,27
0,24
0,23
0,17
0,15
0,14
0,13
0,12
0,10
0,09
0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

