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TABELA ÚNICA – DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO (ADP)  
 

 

Área de 
Desenvolvimento 
Produtivo (ADP) 

 
Localização e 

Áreas de Influência 

 
Importância Estratégica e 

Contexto da Subzona 

 

Objetivos 

ADP I – Região 
Sul-Sudoeste 
(Plataforma 
Regional de 
Integração de 
Modais) 

Zona: ZEEDPE 

Subzona: SZDPE 1 
 

• Referência de Unidades 
Hidrográficas: Rio Melchior 
(UH-36), Baixo Rio 
Descoberto (UH-5), Ribeirão 
Engenho das Lages (UH-19), 
Rio Ponte Alta (UH-25) 

 
• Referência de vias: 

correspondentes às rodovias 
DF-180, DF-280, DF-290 e 
BR–060 

 
• Área compreendida: 

atualmente área rural 
(segundo PDOT/2009) 

 
• Áreas de influência: 

todo o Distrito Federal e a 
área 
metropolitana da RIDE/DF, 
particularmente os 
municípios 

 

• Territorial: centralidade 
geográfica envolvendo as 
Regiões Administrativas 
mais populosas e o eixo 
Brasília-Anápolis-Goiânia 
(eixo este com previsão de 
dez milhões de pessoas em 
2030) 

 

• Social: atendimento à 
população de Alta 
Vulnerabilidade Social 
(Grupo 6) da subzona 
SZDPE 2 (Zona ZEEDPE) e 
dos municípios limítrofes 
ao sudoeste e sul do 
Distrito Federal 

 

• Dotar a Capital Federal com 
infraestrutura de importância 
estratégica regional e nacional para a 
circulação de pessoas (mobilidade) e de 
cargas e mercadorias (tansporte) no 
eixo Brasília-Anápolis-Goiânia, 
consolidando o Distrito Federal na 
forma de um pólo de integração de 
modais de transportes (rodoviário, 
ferroviário e aeroviário); 

 

• Possibilitar o escoamento da produção e 
o fluxo de mercadorias advindas das 
atividades produtivas de naturezas N2, 
N3, N4 e N5 do Distrito Federal e da 
RIDE/DF; 

 
• Desconcentrar os postos de trabalho 

do Plano Piloto, ao sentido do corredor 
Brasília-Anápolis-Goiânia, com a 
diversificação de atividades produtivas; 
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Área de 
Desenvolvimento 
Produtivo (ADP) 

 
Localização e 

Áreas de Influência 

 
Importância Estratégica e 

Contexto da Subzona 

 

Objetivos 

 limítrofes na porção sul- 
sudoeste (Águas Lindas de 
Goiás, Santo Antônio do 
Descoberto, Alexânia, Novo 
Gama, Valparaíso de Goiás e 
Luziânia) 

 • Fortalecer a nova centralidade regional 
no Distrito Federal (Subzona 2 da 
ZEEDPE), com redução dos 
deslocamentos humanos e a 
qualificação das atividades econômicas. 

 

Naturezas de Atividades Produtivas 
existentes na subzona SZDPE 1: N1 e 
N2. 

 

Natureza proposta para esta ADP: N5 e 
atividades vinculadas à infraestrutura de 
transporte de pessoas (mobilidade), cargas 
e mercadorias nos modais rodoviário, 
ferroviário e aeroviário. 
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Área de 
Desenvolvimento 
Produtivo (ADP) 

 
Localização e 

Áreas de Influência 

 
Importância Estratégica e 

Contexto da Subzona 

 

Objetivos 

ADP II – Centro 
Regional 

Zona: ZEEDPE 

Subzona: SZDPE 2 
 

• Referência de Unidades 
Hidrográficas: Ribeirão das 
Pedras (UH-16), Rio Melchior 
(UH-36), Rio Ponte Alta (UH- 
25) 

 
• Referência de vias: 

correspondentes aos anéis de 
atividades e eixos de 
dinamização do PDOT/2009, e 
ao longo da linha do metro. 

 

• Áreas compreendidas: 
Núcleos Urbanos das Regiões 
Administrativas de 
Taguatinga, Ceilândia e 
Samambaia 

 
Áreas de influência: todo o 
DF e alguns municípios da 
área metropolitana da 
RIDE/DF (Cocalzinho de 
Goiás, Águas Lindas de Goiás, 
Santo Antônio do Descoberto 
e Alexânia). 

• Territorial: centralidade 
regional com 
predominância de 
atividades produtivas de 
naturezas N3, N4 e N5, 
asseguradas atividades 
produtivas de naturezas 
N1 e N2 

 
Social: atendimento à 
população de Alta 
Vulnerabilidade Social 
(Grupo 6) da subzona 
SZDPE 2 (Zona ZEEDPE) 

 
• Observância à 

consolidação do sistema 
de áreas verdes 
permeáveis intraurbanas 
e à implantação de 
módulo de 
monitoramento da 
qualidade do ar 

• Gerar emprego e renda com a 
diversificação de atividades produtivas 
no tecido urbano, dinamizando as 
atividades produtivas de natureza N3 e 
N5; 

 
• Promover a inclusão socioeconômica 

da população jovem, mediante 
qualificação profissional; 

 
• Fortalecer a nova centralidade regional 

no Distrito Federal, com redução dos 
deslocamentos humanos; 
 

• Assegurar a interligação entre os 
centros das cidades, constituindo um 
novo centro regional, servido, inclusive, 
de nova linha de transporte de massa; 

 
• Requalificar as áreas urbanas em suas 

áreas centrais. 
 
Naturezas de Atividades Produtivas 
existentes na subzona SZDPE 2: N1, 
N2, N3, N4 e N5. 

 

Natureza proposta para esta ADP: N3, 
N4 e N5. 
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Área de 
Desenvolvimento 
Produtivo (ADP) 

 
Localização e 

Áreas de Influência 

 
Importância Estratégica e 

Contexto da Subzona 

 

Objetivos 

ADP III – Sul 

(Polo JK) 

Zona: ZEEDPE 
Subzona: SZDPE 2 

 

• Referência de Unidades 
Hidrográficas: Ribeirão 
Santa Maria (UH-39) e 
Ribeirão Saia Velha (UH-27) 

 
• Referência de vias: 

correspondentes às rodovias 
BR-040, BR-050 e DF-495 

 
• Área compreendida: 

Região Administrativa de 
Santa Maria. 

 
• Áreas de influência: todo 

o Distrito Federal, 
particularmente as Regiões 
Administrativas do Gama e 
de Santa Maria, e 
municípios da área 
metropolitana da RIDE-DF 
na porção sul (Valparaíso de 
Goiás, Novo Gama e 
Luziânia). 

• Territorial: centralidade 
regional com 
predominância de 
atividades produtivas de 
natureza N4 e N5, 
asseguradas atividades 
produtivas de naturezas 
N1 e N2 

 
• Social: atendimento à 

população de Alta e Média 
Vulnerabilidade Social 
(Grupos 6 e 5) da subzona 
SZDPE 2 (Zona ZEEDPE). 

 
• Observância à 

consolidação do sistema 
de áreas verdes 
permeáveis intraurbanas. 

• Gerar emprego e renda com a 
diversificação e dinamização de 
atividades produtivas N5 na fronteira 
sul do Distrito Federal; 
 

• Reduzir os deslocamentos humanos dos 
municípios da RIDE-DF em direção à 
parte central do DF e diminuir a pressão 
pela demanda habitacional, gerando 
empregos a fronteira sul do DF; 
 

• Assegurar qualificação profissional da 

força de trabalho do DF e municípios da 
RIDE-DF; 

 
• Fortalecer a integração do DF com os 

municípios e a força de trabalho da 
RIDE-DF; 

 
• Promover a inclusão socioeconômica da 

população jovem, mediante 
qualificação profissional; 

 
• Assegurar infraestrutura para as 

atividades econômicas localizadas na 
porção sul do DF. 
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Área de 
Desenvolvimento 
Produtivo (ADP) 

 
Localização e 

Áreas de Influência 

 
Importância Estratégica e 

Contexto da Subzona 

 

Objetivos 

   Naturezas de Atividades Produtivas 
existentes na subzona SZDPE 2: N1, 
N2, N3 e N4. 
 
Natureza proposta para esta ADP: N5. 

ADP IV – Norte - 
Nordeste 
(Sobradinho) 

Zona: ZEEDPE 

Subzona: SZDPE 6 

 
• Referência de Unidade 

Hidrográfica: Ribeirão 
Sobradinho (UH-30) 

 
• Referência de vias: rodovias 

BR-010, DF-001, DF-150 e 
DF-440 

 

• Áreas compreendidas: 

Núcleos Urbanos das 
RegiõesAdministrativas de 
Sobradinho I e Sobradinho II 

 
• Áreas de influência: 

Regiões Administrativas de 
Planaltina, Paranoá, Itapoã e 
Fercal, além do município de 
Planaltina de Goiás.  

• Territorial: viabilizar a 
implantação de atividades 
produtivas de naturezas 
N4 e N5 

 

• Social: atendimento à 
população de Alta e 
Média Vulnerabilidade 
Social (Grupos 7, 6 e 4) 
da subzona SZDPE 6 
(Zona ZEEDPE) 

 
• Observância ao 

cumprimento do 
enquadramento das 
águas superficiais na 
Unidade Hidrográfica do 
Ribeirão Sobradinho (UH-
30). 

 

• Geração de emprego e renda com a 
diversificação de atividades produtivas no 
tecido urbano, viabilizando a implantação 
de atividades produtivas de naturezas N4 
e N5; 

 

• Criar um centro de empregos na região 
norte-nordeste do Distrito Federal, 
descentralizando a hegemonia do Plano 
Piloto e do eixo sudoeste; 

 

• Inclusão socioeconômica da população 
jovem, mediante qualificação 
profissional; 

 
• Fortalecer a centralidade da região, com 

redução dos deslocamentos humanos 
para o Plano Piloto; 
 

• Reforçar as ligações viárias e o 
transporte de média e alta capacidade.  
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Área de 
Desenvolvimento 
Produtivo (ADP) 

 
Localização e 

Áreas de Influência 

 
Importância Estratégica e 

Contexto da Subzona 

 

Objetivos 

  • Observância à garantia 
da maximização de 
infiltração de águas 
pluviais e à proteção dos 
tributários do Rio São 
Bartolomeu e do Lago 
Paranoá. 
 

• Observância ao 
aproveitamento e à 
valorização da paisagem 
existente 

. 

Naturezas de Atividades Produtivas 
existentes na subzona SZDPE 6: N1, 
N2, N3 e N4. 
 

Naturezas propostas para esta ADP: 
N4 e N5. 

 

ADP V – Região 
Norte (Fercal) 

Zona: ZEEDPSE 

Subzona: SZDSE 2 
 

• Referência de Unidade 
Hidrográfica: Ribeirão da 
Contagem (UH-15) 
 

• Referência de vias: 
rodovias DF-205 e DF-150. 

 
 

• Territorial: promover o 
desenvolvimento de 
atividades N5 relativas 
ao potencial minerário e 
N4 associadas, bem 
como o fortalecimento 
de cadeias produtivas 
vinculadas às atividades 
N2 e N4 associadas ao 
extrativismo mineral, 
conforme zoneamento 
ambiental minerário. 

 

•  Geração de emprego e renda, 
preferencialmente para população da 
região norte, com a expansão ordenada 
da atividade produtiva, mediante 
zoneamento ambiental minerário; 

 
•  Fortalecer a centralidade da região, com 
redução dos deslocamentos humanos 
para o Plano Piloto; 

 

• Inclusão socioeconômica da população 
jovem, mediante qualificação 
professional. 
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Área de 
Desenvolvimento 
Produtivo (ADP) 

 
Localização e 

Áreas de Influência 

 
Importância Estratégica e 

Contexto da Subzona 

 

Objetivos 

 • Áreas de influência: 
Região Administrativa da 
Fercal, Sobradinho I e II 
e Planaltina. 

• Social: atendimento à 
população da região com 
ampliação da geração de 
empregos diretos na 
região. 

 

• Observância ao 
cumprimento do 
enquadramento das 
águas superficiais na 
Unidade Hidrográfica do 
Ribeirão do Ribeirão 
Contagem (UH-15). 

 

• Observância à vocação da 
Subzona, assegurando a 
continua recomposição da 
paisagem existente.  

Naturezas de Atividades Produtivas 
existentes na subzona SZDPSE 2: N1 e  
N2. 
 

Naturezas propostas para esta ADP: 

N2, N5 e N4. 
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Área de 
Desenvolvimento 
Produtivo (ADP) 

 
Localização e 

Áreas de Influência 

 
Importância Estratégica e 

Contexto da Subzona 

 

Objetivos 

ADP VI – 
Nordeste 
(Planaltina) 

Zona: ZEEDPE 

Subzona: SZDPE 6 
 
• Referência de Unidades 

Hidrográficas: Alto Rio São 
Bartolomeu (UH-4) e Rio 
Pipiripau (UH-38) 

 
• Referência de vias: rodovias 

BR-010, BR-030, DF-230 e 
DF-345 
 

• Área compreendida: 
Núcleo Urbano da Região 
Administrativa de Planaltina. 
 

• Áreas de influência: 
Regiões Administrativas de 
Planaltina, Sobradinho I, 
Sobradinho II, Paranoá, 
Itapoã e Fercal, além dos 
municípios de Planaltina de 
Goiás e Formosa (localizados 
na RIDE-DF). 
 

 
• Territorial: viabilizar a 
implantação de atividades 
produtivas de naturezas 
N1 e N4 

 
• Social: atendimento à 
população de Alta e Média 
Vulnerabilidade Social 
(Grupos 7, 6 e 4) da 
subzona SZDPE 6 (Zona 
ZEEDPE) 

 
• Observância ao 
cumprimento do 
enquadramento das 
águas superficiais na 
Unidade Hidrográfica do 
Alto Rio São Bartolomeu 

 

• Observância ao 
aproveitamento e à 
valorização da paisagem 
existente. 

 
• Requalificar Planaltina como 

centralidade voltada para a Economia 
da Conservação, com vistas ao 
estabelecimento de um portal turístico 
na região norte do Distrito Federal, com 
a geração de emprego e renda a partir 
de atividades produtivas de natureza 
N1; 

• Geração de emprego e renda, 
viabilizando a implantação de 
atividades produtivas de natureza N4 
vinculadas à atividade rural e a 
atividades produtivas de natureza N2 
nas atividades econômicas que dão 
suporte à produção agropecuária, 
inclusive pequena produção; 
 

• Implantar infraestrutura para viabilizar as 
atividades produtivas de naturezas N4 e 
N2, bem como as atividades produtivas 
de natureza N1 voltadas ao turismo rural 
e de aventura; 
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Área de 
Desenvolvimento 
Produtivo (ADP) 

 
Localização e 

Áreas de Influência 

 
Importância Estratégica e 

Contexto da Subzona 

 

Objetivos 

    
• Contribuir para a inclusão 

socioeconômica da população jovem, 
mediante qualificação profissional; 

 
• Reforçar as ligações viárias e o 

transporte de média e alta capacidade. 
 

Naturezas de Atividades Produtivas 
existentes na subzona SZDPE 6: N1, 
N2 e N3. 

 

Naturezas propostas para esta ADP:  
N1 e N4. 
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Área de 
Desenvolvimento 
Produtivo (ADP) 

 
Localização e 

Áreas de Influência 

 
Importância Estratégica e 

Contexto da Subzona 

 

Objetivos 

ADP VII – Região 
Centro- Leste 
(Agroindústria do 
PAD-DF) 

Zona: ZEEDSE 

Subzona: SZDPSE 3 
 

• Referência de Unidades 
Hidrográficas: Baixo Rio São 
Bartolomeu (UH-6), Alto Rio 
Jardim (UH-35), Baixo Rio 
Jardim (UH-22), Rio São 
Bernardo (UH-8) e Alto Rio 
Preto (UH-3). 

 
• Referência de vias: rodovias 

DF-100, DF- 120, DF-130, DF- 
151, DF-270 e DF-285 

 
Área compreendida: 
Região Administrativa de 
São Sebastião (núcleos 
rurais e empreendimentos 
agrícolas no quadrante 
sudeste do Distrito Federal) 

 

• Territorial: verticalização 
da produção e 
fortalecimento das cadeias 
produtivas agropecuárias 
para manutenção da 
atividade rural na Bacia do 
Rio Preto. 

 
• Social: atendimento à 

população rural da região. 
 
• Observância aos desafios 

do uso da água devido aos 
riscos de escassez hídrica 

• Gerar empregos qualificados e renda 
setorial, bem como aumentar a 
arrecadação de impostos; 

• Promover atividades agroindustriais de 
maior valor agregado; 

• Melhor o transporte público rural e 
reduzir os deslocamentos humanos; 
 

• Fomentar a implantação de 
infraestrutura e aparelhos públicos 
(rodovias, transporte, iluminação 
pública, energia elétrica, água, 
esgotamento sanitário, rede de 
comunicação, dentre outros); 

 

• Diversificar as atividades rurais, 
contribuindo para a retenção da 
população rural e garantia de melhor 
qualidade de vida; 

• Incentivar a inovação tecnológica na 
atividade agropecuária; 
 

• Promover a capacitação de produtores 
rurais. 
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Área de 
Desenvolvimento 
Produtivo (ADP) 

 
Localização e 

Áreas de Influência 

 
Importância Estratégica e 

Contexto da Subzona 

 

Objetivos 

  
• Áreas de influência: PAD- 

DF, núcleos rurais do Preto, 
Jardim, Tabatinga, São 
Sebastião, Vargem Bonita, 
Região Administrativa do 
Paranoá e áreas produtoras 
da RIDE/DF (municípios de 
Unaí/MG, Cristalina/GO e 
Cidade Ocidental/GO). 

 

 
 

Naturezas de Atividades Produtivas 
existentes na subzona SZDPSE 3: N2. 

 

Naturezas propostas para esta ADP: 
N5. 

ADP VIII – 
Região Leste 
(Agroindústria 
da Bacia do Rio 
Preto) 

Zona: ZEEDSE 

Subzona: SZDPSE 4 

 
• Referência de Unidade 

Hidrográfica: Ribeirão 
Extrema (UH-20) 
 

• Referência de vias: 
rodovias DF-310 e DF- 320 

• Territorial: fortalecimento 
das cadeias produtivas 
agropecuárias para 
manutenção da atividade 
rural na região 

 

• Social: atendimento à 
população rural da região.  

 
• Observância aos desafios 

do uso da água devido aos 
riscos de escassez hídrica. 

 

• Modernizar as atividades agropecuárias, 
assegurados a sustentabilidade, o uso 
racional de recursos naturais e a adoção 
de alta tecnologia com promoção de 
inovação; 

 
• Fortalecer as cadeias produtivas e 

agregar valor à produção, com vistas ao 
atendimento do mercado com 
substituição de importação; 

 
• Alavancar o desenvolvimento rural, com 

integração das atividades consolidadas 
na região; 
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 • Áreas compreendidas: 
áreas de empreendimentos e 
cooperativas de produtores 
(flores, plantas ornamentais 
entre outros) 

 
• Áreas de influência: área 

produtiva rural da Bacia do 
Rio Preto e áreas urbanas de 
das Regiões Administrativas 
de Planaltina, Sobradinho I, 
São Sebastião e Plano Piloto 

 • Promover a capacitação de produtores 
rurais. 

 

Naturezas de Atividades Produtivas 
existentes na subzona SZDPSE 4: N2. 

 

Natureza proposta para esta ADP: N5 e 

N2. 

 


