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• PMAD - pesquisa domiciliar que busca retratar a dinâmica existente entre o
DF e os 12 municípios goianos que compõem a Área Metropolitana de Brasília (AMB). 

• Objetivo - fornecer subsídios aos gestores públicos para um melhor planejamento das
políticas que colaborem na melhoria de vida do cidadão metropolitano. 

• Domicílio Particular Permanente - é o domicílio que foi construído a fim de servir 
exclusivamente para habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir de 
moradia a uma ou mais pessoas. 

• Período da Coleta – de junho a agosto de 2015

• Forma da Coleta – a coleta dos dados é fruto de um ACT celebrado entre a Codeplan e a 
Associação dos Municípios Adjacentes à Brasília. Fica a cargo das  Prefeituras Municipais a 
disponibilização dos agentes de coleta. 

• Amostra Planaltina – 750 domicílios
• Amostra de Valparaíso – 1100 domicilios



Planaltina
Amostra – 750 domicílios pesquisados



Características gerais da população
Planaltina - PMAD 2015

• Perfil médio:
mulheres com idade

entre 15-59 anos

• População jovem, baixa 
taxa de dependência 

• Excedente de mulheres 
nas faixas acima de 30 

anos



População por cor/raça e população por estado civil/situação conjugal
Planaltina - PMAD 2015

• Maioria negros e vivendo em união
• Grande proporção de solteiros



População por religião e por frequência religiosa
Planaltina - PMAD 2015

• Maioria católica,  praticante regular
• Evangélicos proporcionalmente mais regulares
• Religiões cristãs são quase totalidade



População segundo a naturalidade e dinâmica migratória
Planaltina - PMAD 2015

• DF é a UF que mais 
contribui

• Dois fluxo: 1995-2000 
e 2010-2015

• Muitas das pessoas 
que nasceram no DF 

tinham as famílias 
residindo em 

Planaltina

• Motivo principal: 
acompanhar 

familiares



População por utilização de hospital, posto de saúde e planos de saúde
Planaltina - PMAD 2015 

• A maioria utiliza os serviços públicos de saúde no próprio município
• Poucos declaram ter plano de saúde
• Estima-se que 9.578 pessoas utilizam os serviços públicos de saúde do DF



População por escolaridade, frequência escolar e local que frequenta a escola
Planaltina - PMAD 2015

• População tem baixa 
escolaridade

• A maior parte da 
população tem ensino 

fundamental 
incompleto

• A maioria não estuda, 
os que estudam têm o 

fundamental 
incompleto 



População segundo a ocupação e o setor da atividade econômica
Planaltina - PMAD 2015 

• Levando-se em conta a PIA 
(corte em 10 anos ou mais), 

45% têm trabalho remunerado 

• O setor terciário é o que mais 
emprega

• Destaque para o comércio que   
absorve a maioria dos 

trabalhadores



População ocupada segundo o local onde trabalha e tempo para deslocamento
Planaltina - PMAD 2015

• Cerca de 53% 
trabalham no DF

• Cerca de 44% 
trabalham no Plano 

Piloto

• o tempo gasto para o 
deslocamento até o 

trabalho é, em 
média, de 73min



População ocupada segundo o local de trabalho e utilização de transporte para o trabalho

Planaltina - PMAD 2015 

• Os que trabalham fora do município, utilizam ônibus para deslocamento
• Os que trabalham no próprio município, vão a pé para o trabalho, ou de automóvel



Distribuição da renda domiciliar per capita, curva de Lorenz e nível de desigualdade
Planaltina - PMAD 2015 

• Perfil de renda baixa (mediana 466,70)

• Alta desigualdade (GINI 0,422)

• Concentração nos valores inferiores da cauda. 

• Auto-declaração da renda pode comprometer 
conclusões



Jovens “nem-nem” e vulnerabilidade juvenil 
Planaltina - PMAD 2015 



Domicílios ocupados segundo a condição de ocupação, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e energia elétrica

Planaltina - PMAD 2015

• Redes de água e luz 
praticamente 

universalizadas

• Esgotamento sanitário 
ainda conta com fossas 
rudimentares, mas em 

baixa proporção

• Maioria de imóveis 
próprios quitados



Responsáveis pelo domicílio segundo situação de vulnerabilidade por sexo, idade e 
cor/raça

Planaltina - PMAD 2015 



Valparaíso de 
Goiás

Amostra – 1100 domicílios pesquisados



Características gerais da população
Valparaíso de Goiás - PMAD 2015

• Perfil médio:
mulheres com idade

entre 15-59 anos

• População jovem, baixa 
taxa de dependência 

• Excedente de mulheres 
nas faixas acima de 30 

anos



População por cor/raça e população por estado civil/situação conjugal 
Valparaíso de Goiás - PMAD 2015

• Maioria negros e vivendo em união
• Grande proporção de solteiros



População por religião e por frequência religiosa
Valparaíso de Goiás - PMAD 2015

• Maioria católica,  praticante regular
• Evangélicos proporcionalmente mais regulares
• Religiões cristãs são quase totalidade



População segundo a naturalidade e dinâmica migratória
Valparaíso de Goiás - PMAD 2015

• DF é a UF que mais 
contribui

• Fluxo contínuo: 2000-
2015

• Muitas das pessoas 
que nasceram no DF 

tinham as famílias 
residindo em 

Valparaíso de Goiás

• Motivo principal: 
acompanhar 

familiares



População por utilização de hospital, posto de saúde e planos de saúde
Valparaíso de Goiás - PMAD 2015 

• A maioria utiliza os serviços públicos de saúde no próprio município
• Poucos declaram ter plano de saúde
• Estima-se que 16.394 pessoas utilizam os serviços públicos de saúde do DF



População por escolaridade, frequência escolar e local que frequenta a escola Valparaíso de 
Goiás - PMAD 2015

• População tem baixa 
escolaridade

• A maior parte da 
população tem ensino 

fundamental 
incompleto

• A maioria não estuda, 
os que estudam têm o 

fundamental 
incompleto 



População segundo a ocupação e o setor da atividade econômica 
Valparaíso de Goiás - PMAD 2015 

• Levando-se em conta a PIA 
(corte em 10 anos ou mais), 

48% têm trabalho remunerado 

• O setor terciário é o que mais 
emprega

• Destaque para o comércio que   
absorve a maioria dos 

trabalhadores



População ocupada segundo o local onde trabalha e tempo para deslocamento 
Valparaíso de Goiás - PMAD 2015

• Cerca de 54% 
trabalham no DF

• Cerca de 42% 
trabalham no Plano 

Piloto

• o tempo gasto para o 
deslocamento até o 

trabalho é, em 
média, de 79min



População ocupada segundo o local de trabalho e utilização de transporte para o trabalho

Valparaíso de Goiás - PMAD 2015 

• Os que trabalham fora do município, utilizam ônibus para deslocamento
• Os que trabalham no próprio município, vão a pé para o trabalho, ou de automóvel



Distribuição da renda domiciliar per capita, curva de Lorenz e nível de desigualdade 
Valparaíso de Goiás - PMAD 2015 

• Perfil de renda baixa (mediana 551,40)

• Alta desigualdade (GINI 0,474)

• Concentração nos valores inferiores da cauda. 

• Auto-declaração da renda pode comprometer 
conclusões



Jovens “nem-nem” e vulnerabilidade juvenil
Valparaíso de Goiás - PMAD 2015 



Domicílios ocupados segundo a condição de ocupação, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e energia elétrica

Valparaíso de Goiás - PMAD 2015

• Rede elétrica 
praticamente 

universalizada

• Esgotamento sanitário 
ainda conta com fossas 

rudimentares e esgoto a 
céu aberto, mas em 

baixa proporção

• Maioria de imóveis 
próprios quitados



Chefes de família segundo situação de vulnerabilidade por sexo, idade e cor/raça
Valparaíso de Goiás - PMAD 2015 



www.codeplan.df.gov.br

(61) 3342 1752

http://www.codeplan.df.gov.br/


GEREM/DIEPS

Abril de 2016

Pesquisa Metropolitana por 
Amostra de Domicílios (PMAD 2015)


