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                 O Distrito Federal é uma unidade
especial da federação brasileira, criada em 1957
e inaugurada em 1960, com o objetivo principal
de abrigar os Três Poderes da República,
quando, certamente, havia a percepção de que a
cidade pudesse ser, no futuro, a base para o
desenvolvimento da Região Central do Brasil. Ao
longo do tempo, a cidade não somente se
afirmou como Capital do país, mas também vem
assumindo, paulatinamente, as funções de
Centro Regional e Centro Metropolitano, sendo
hoje a quinta cidade do país em população,
depois das centenárias São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.

A cidade foi construída no auge do
“nacional-desenvolvimentismo”, período em que
o Brasil apresentou altas taxas de crescimento
econômico e vertiginosa expansão urbana.
Tendo sido projetada e construída por
brasileiros, houve um esforço sem precedentes
para sua concretização, pois se tratava de um
projeto vinculado à afirmação do Brasil como
nação moderna.

Brasília é, de fato, uma cidade
peculiar dentro do território brasileiro, não só no
que diz respeito à sua estrutura urbana, mas,
sobretudo, quanto ao planejamento territorial,

sempre presente desde a sua construção até os
dias de hoje. Desde o desenho do Plano Piloto,
pode-se dizer que praticamente todas as
localidades urbanas do DF, com exceção das já
existentes (Planaltina e Brazlândia), foram
elaboradas previamente nas pranchetas. Neste
processo, onde o poder público teve papel
fundamental, dois fatores foram preponderantes: a
proteção do Plano Piloto, de modo a mantê-lo
isolado como uma espécie de “obra de arte”; e o
tratamento especial dado ao patrimônio ambiental,
sobretudo, a proteção dos mananciais e do Lago
Paranoá.

O fato de o poder público deter a
propriedade de grande parte dos terrenos
destinados à urbanização, além de exercer papel
central no processo de planejamento, não impediu,
entretanto, que ocorresse uma segregação
residencial expressiva, com a população pobre
instalando-se cada vez mais distante da Área
Central e a população de alta e média renda
morando na própria Área Central (Plano Piloto) e
suas adjacências, onde se concentram os
empregos e os grandes equipamentos e serviços
urbanos básicos.

Ao longo do tempo, observa-se que a
cidade que se pretendia formada por diversos
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núcleos separados, foi-se transformando,
paulatinamente, em uma estrutura urbana mais
contínua e mais complexa, embora ainda bastante
distante das cidades tradicionais do Brasil. Ao
mesmo tempo em que se trata de uma única
cidade, sob a perspectiva do planejamento, Brasília
é, também, um conjunto de localidades interligadas
por vias urbanas de trânsito rápido apropriadas
para automóveis e para a instalação de transporte
de massa. Entre estas localidades, algumas muito
populosas, apenas o Plano Piloto e Taguatinga
mostram autonomia econômica. A grande maioria
funciona como bairro periférico que necessita ser
integrado à estrutura urbana das localidades mais
dinâmicas, o que não parece fácil diante do
isolamento físico do Plano Piloto e das grandes
distâncias entre as localidades urbanas.

Nesse contexto, alguns problemas
relacionados ao planejamento territorial parecem
evidentes. Entre eles, destacam-se as dificuldades
de acesso aos locais de trabalho por parte da
população pobre, devido aos altos custos do
transporte; os custos excessivamente altos da
habitação para as faixas de renda média e baixa;
as dificuldades de acesso às escolas, aos hospitais
e às áreas de lazer pelas populações pobres que
residem em áreas distantes do Plano Piloto; e a
baixa oferta de terrenos urbanos destinados à
população de baixa renda, em áreas que permitam
o fácil acesso ao maior centro de emprego, o Plano
Piloto. As transgressões às normas urbanísticas no
Distrito Federal, vêm constituindo importante
problema, sobretudo no que diz respeito ao uso e

ocupação do solo e à degradação ambiental,
retratado nos inúmeros parcelamentos informais
destinados a diferentes faixas de renda.

Como nas demais cidades brasileiras,
mas em menor escala, em Brasília persistem
problemas de infra-estrutura urbana, sobretudo
de esgotamento sanitário e de coleta de lixo
doméstico, de acessibilidade física à habitação,
de condições inadequadas das vias destinadas a
veículos e pedestres, além dos relativos à
qualidade e segurança do transporte coletivo, à
segurança pública, à saúde e à educação.
Problemas de lazer e recreação têm sido
relegados ao segundo plano, em vista da
prevalência de outras questões mais urgentes,
como o emprego e a acessibilidade da
população aos locais de interesse público.

Finalmente, é necessário observar
que o Distrito Federal apresenta excessiva
centralização de atividades na Área Central, ou
seja, no Plano Piloto, e isto é a causa de boa
parte dos problemas de acessibilidade. Não é
uma questão que possa ser resolvida facilmente,
sobretudo porque a grande oferta de empregos
na área central decorre do fato de que nela estão
instalados os organismos federais e de serviços
que lhe dão apoio, isto sem mencionar os
grandes shoppings, rodoviária, bancos,
organismos internacionais, complexos médicos,
entre outras atividades atrativas. Como serviços
atraem serviços e o acesso ao centro é
relativamente fácil, devido à própria estrutura
viária proposta por Lúcio Costa, este processo

tende a se afirmar para o futuro. Além disso, não
convém esquecer que, no centro e ao redor dele,
está a parcela de população que detém o grosso
da renda, formando uma demanda por serviços
nada desprezível.

Nesse cenário estrutura-se a revisão do
Plano Diretor de Ordenamento Territorial.
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1. FUNDAMENTOS LEGAIS

A revisão do PDOT, no que se refere
aos fundamentos legais, está embasada na
seguinte legislação:

● na Constituição Federal, no art. 182, § 1º,
que estabelece o Plano Diretor como
instrumento básico da política de
desenvolvimento urbano do Município, e no
caso, do Distrito Federal; deve ser aprovado
pela Câmara Legislativa do Distrito Federal,
sendo obrigatório para esta Unidade da
Federação;

● na Lei Orgânica do Distrito Federal, que se
refere ao Plano Diretor de Ordenamento
Territorial e aos Planos Diretores Locais (art.
312), consignando a sua obrigatoriedade e
conceituando-os como instrumentos básicos
das políticas de ordenamento territorial e
desenvolvimento urbano, a serem aprovados
por lei complementar;

● na Lei Federal n° 6.766/79 alterada pela Lei
Federal n° 9.785/99, que trata das normas
gerais sobre o parcelamento do solo urbano,

e institui, em seu art. 1º, parágrafo único, que
os Estados, Municípios e, por conseguinte, o
Distrito Federal, poderão estabelecer normas
complementares a esta legislação, relativas ao
parcelamento do solo para adequação às
peculiaridades locais; e

● no Estatuto da Cidade – Lei n° 10.257/2001 –
que detalha o art. 182 da Constituição Federal,
estabelecendo o Plano Diretor como
instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana, que deve
conter um conjunto de princípios e regras
orientadoras da ação dos agentes que
constróem e utilizam o espaço urbano.

Com o objetivo de incluir os diferentes
aspectos da situação real do DF envolvendo temas
e questões urbanos, rurais, sociais, econômicos e
ambientais, procedeu-se à análise das diretrizes e
princípios apresentados pelas legislações acima
citadas, observando o que de fato encontra
respaldo para uma efetiva construção das diretrizes
de desenvolvimento e adequação do uso e
ocupação do território.

A revisão do PDOT buscou adequar-se
aos principais elementos que o Estatuto da Cidade
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estabelece como necessários aos Planos Diretores,
tais como delimitação das áreas de aplicação de
instrumentos urbanísticos, parâmetros de uso e
ocupação do solo urbano e a incorporação da
participação da sociedade no processo de
elaboração e implementação do Plano.

Além disso, a revisão do PDOT procurou
incorporar elementos que o convertam em um
instrumento que define as estratégias para solução
dos principais problemas detectados,
estabelecendo as ações, os planos e projetos a
serem desenvolvidos pelo Poder Público, sempre
com base na gestão democrática da cidade.

A expectativa é que o Plano Diretor
traduza o anseio da população aliado ao
planejamento urbanístico adequado ao
desenvolvimento sustentável do Distrito Federal e
dos seus municípios limítrofes, com respeito às
diretrizes do Estatuto da Cidade e a toda legislação
de ordem superior, nos termos constitucionais.

2. PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DO
PDOT

O Plano Diretor de Ordenamento
Territorial como instrumento básico da política
urbana do Distrito Federal baseia-se em princípios
– subjacentes às propostas de planejamento e de
intervenções sobre o território –, que buscam
fortalecer seu papel no desenvolvimento territorial
urbano e rural do Distrito Federal.

São princípios do Plano:

● garantir o cumprimento da função social da
propriedade urbana e rural e a justa
distribuição dos benefícios e ônus
decorrentes do processo de urbanização,
como forma de redistribuir os ganhos
resultantes de iniciativas públicas para a
sociedade, promovendo, assim, a eqüidade
das ações no território;

● reconhecer os atributos fundamentais de
Brasília como Capital Federal, Centro
Regional e Metrópole Nacional em formação
e do Conjunto Urbanístico do Plano Piloto de
Brasília como Patrimônio Cultural da
Humanidade, tendo em vista sua
singularidade, resultante da aplicação dos
preceitos espaciais do Movimento Moderno
de Arquitetura, e a conseqüente necessidade
de preservação do seu sítio e de direcionar,
definir e potencializar as ações setoriais
nessa temática;

● assegurar a distribuição justa e equilibrada
das oportunidades de emprego e renda no
Distrito Federal, como forma de reverter o
quadro de concentração de riqueza,
decorrente do histórico do processo de
ocupação e de desenvolvimento econômico
do DF, que se traduz na concentração de
emprego e de renda na região do Plano
Piloto;

● promover a gestão compartilhada entre os
setores públicos, privados e sociedade civil,

envolvendo os municípios limítrofes ao Distrito
Federal, de modo a viabilizar a integração das
ações de planejamento e gestão do território,
diante da concentração, não somente de
empregos, mas, também, de serviços e de
equipamentos públicos e da redução das
oportunidades de moradia para a população de
baixa renda no DF, que resultou em intensiva e
indisciplinada ocupação dos municípios
limítrofes do DF;

● assegurar a participação da sociedade no
planejamento, gestão e controle do território,
buscando a co-responsabilidade da população
por meio de sua participação nas decisões
relacionadas ao planejamento e gestão
territorial, como fator de fortalecimento da
cidadania; e

● assegurar o uso sustentável do território, a
partir da convergência das dimensões social,
econômica e ambiental, com reconhecimento
do direito de todos à cidade sustentável e a
construção de uma visão sistêmica e integrada
do processo de urbanização considerando as
dimensões econômica, social, ambiental,
cultural e espacial, como forma de mitigar os
impactos e as externalidades negativas
decorrentes do processo de urbanização para a
sociedade.

Com a finalidade de direcionar as
políticas setoriais e de planejamento urbano, o
Plano estabelece dois níveis de objetivos: os gerais
e os específicos. Os objetivos gerais delineiam a
linha mestra da atuação pública e privada para o
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ordenamento territorial, observando os princípios
norteadores do Plano.

No desenvolvimento territorial e urbano
no Distrito Federal serão observados, como
objetivos gerais do Plano:

● a promoção da melhoria da qualidade de vida
da população e a redução das desigualdades
socioespaciais, buscando minimizar a
disparidade econômica, social, ambiental,
espacial e de infra-estrutura entre as
localidades do Distrito Federal a partir da maior
interligação entre as centralidades existentes e
o fomento de novas. Ainda, como forma de
consecução desse objetivo, é imperiosa a
distribuição equilibrada da população, dos
equipamentos e serviços básicos e das
atividades econômicas no território, de modo
que as relações predatórias de concorrência
entre localidades sejam mitigadas, promovendo
uma melhoria qualitativa das condições de
urbanidade e cidadania para a população; e

● a integração da política de ordenamento
territorial com as demais políticas setoriais que
tenham reflexo no processo de planejamento e
gestão do território do Distrito Federal e de seus
municípios limítrofes, reconhecendo a relação
entre o Distrito Federal e seu Entorno, e seus
impactos na demanda por serviços e empregos
e no meio ambiente natural e construído. Dessa
forma, as iniciativas públicas setoriais do
Distrito Federal devem estar em consonância
com as respectivas ações promovidas pelos
Estados de Goiás e de Minas Gerais, na

medida em que se percebe a conformação de
uma área metropolitana de Brasília,
envolvendo a complexidade de fatores e
agentes envolvidos na dinâmica do território.

A preocupação com a integração das
políticas públicas setoriais, associada aos
princípios adotados para o Plano, conduz à
proposição de um elenco de objetivos
específicos, que definem o caráter estratégico ao
Plano. Assim, os objetivos específicos incidem
em áreas temáticas: Ordenamento Territorial,
Patrimônio Cultural e Meio-Ambiente, Economia,
Transporte Urbano, Habitação e Regularização
Fundiária e Participação Popular.

Com a finalidade de direcionar as
ações de ordenamento territorial, e
conseqüentemente, da ocupação urbana para o
pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e bem-estar de seus cidadãos, colocam-
se como objetivos específicos do Plano, segundo
os citados temas:

1. Ordenamento Territorial

● A otimização e priorização da ocupação
urbana em áreas com infra-estrutura
implantada e em vazios urbanos de áreas
consolidadas, respeitada a capacidade de
suporte socioeconômica e ambiental do
território.

● A promoção do desenvolvimento de novas
centralidades no território do Distrito Federal.

● A garantia da implantação de infra-estrutura e
equipamentos públicos adequados para
atendimento da população.

2. Patrimônio Cultural e Ambiental do Distrito
Federal

● A consolidação, resguardo e valorização do
Conjunto Urbanístico do Plano Piloto de Brasília
como sítio urbano tombado e Patrimônio
Cultural da Humanidade.

● A proteção, recuperação, valorização e
aproveitamento das potencialidades do
patrimônio cultural do Distrito Federal.

● A proteção, preservação e recuperação do
patrimônio ambiental do Distrito Federal.

3. Economia

● A ampliação das oportunidades de trabalho,
equilibrando sua localização em relação à
distribuição da população no território do
Distrito Federal e a promoção do
desenvolvimento territorial e econômico do
Distrito Federal, articulado ao desenvolvimento
metropolitano e regional.

4. Transporte Urbano

● A melhoria das condições de acessibilidade aos
serviços urbanos e aos equipamentos públicos
e comunitários.

● A promoção da mobilidade urbana de modo a
garantir a circulação da população por todo o
território do Distrito Federal.
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5. Habitação e Regularização Fundiária

● A diversificação da oferta de imóveis
residenciais compatíveis com as demandas da
sociedade.

● A valorização da ordem urbanística como
função pública, com a promoção da
regularização e a integração dos
assentamentos informais à cidade legal.

6. Participação Popular

● A promoção da participação da sociedade no
planejamento, gestão e controle das políticas
de ordenamento territorial.

3. BASES CONCEITUAIS E
METODOLÓGICAS

O PDOT pode ser definido como um
conjunto de princípios e regras que deverão ser
obedecidas pelos agentes que constróem e utilizam
o território. A idéia central é que o plano seja capaz
de orientar a expansão urbana e de contribuir para
o crescimento econômico da Capital, tendo em
vista o crescimento do emprego. Obviamente, o
PDOT tem um enfoque eminentemente territorial,
ou seja, trabalha com a base física sobre a qual se
assentam as diversas atividades urbanas.

Como a localização, a definição de usos
e parâmetros de ocupação do solo é importante
fator no desenvolvimento das empresas, as
proposições do PDOT acabam por influenciar o

processo de expansão econômica e, por
conseguinte, interferem na renda das famílias,
refletindo-se sobre os problemas sociais.

O conceito de Plano Diretor é,
portanto, muito mais abrangente do que
transparece à primeira vista, uma vez que atua
sobre a base física onde estão instaladas as
habitações, os serviços, indústrias,
estabelecimentos comerciais, e unidades de
produção rural, tendo como pano de fundo os
sistemas de transporte, as infra-estruturas de
abastecimento de água e eliminação de esgotos,
energia elétrica, lixo, entre outras. O PDOT/2006,
tendo em vista as particularidades do Distrito
Federal, procurou desenvolver, também,
estratégias no sentido de propiciar a
regularização de áreas urbanas que vem sendo
ocupadas paulatinamente, de forma irregular.

O PDOT/2006, refletindo o avanço do
planejamento urbano em todo o mundo, incluiu
no seu conteúdo, a temática estratégica. Tal
tema tem entrado no debate urbano e regional
tendo como referência os chamados Planos
Estratégicos que, na maioria dos casos,
vinculam-se a uma visão liberal/competitiva da
economia, onde as cidades, diante do processo
de globalização, lutariam por investimentos
privados em um contexto competitivo. Entretanto,
a temática estratégica tem assumido também
outros significados, destacando-se a visão
democrático-distributiva com ênfase sobre a
deterioração de parte do território urbano, as
grandes desigualdades, no que se refere à

qualidade do espaço urbano e, sobretudo, ao
problema das infra-estruturas urbanas que tende a
ser gerenciado numa escala que extravasa os
limites territoriais dos municípios ou estados.

3.1 As bases técnicas para a elaboração do
PDOT – 2006

O exercício relativo à elaboração de um
Plano como o PDOT – Plano Diretor de
Ordenamento Territorial é similar a um jogo que se
desenvolve em arenas diversas, sem que se
consiga estabelecer regras equânimes quanto à
participação dos agentes. Embora todos sejam
afetados pelo resultado do jogo, uns participam
ativamente, outros sofrem passivamente suas
conseqüências. Neste processo, o poder público ao
mesmo tempo em que participa, também é o
mediador dos diferentes interesses. Cabe-lhe
desenvolver esforços para que todos os
interessados possam participar em condições
equilibradas.

Esta mediação implica em tomar
decisões que nem sempre agradam a todos os
participantes. Contudo, o papel do planejador é
tomar decisões quanto ao futuro, baseado em
juízos de valor, fundamentados em análises
técnicas, tentando compatibilizar todos os
interesses em jogo, que não são poucos. No caso
de uma realidade peculiar como a do Distrito
Federal, os diversos grupos de interesses ainda
não se organizaram adequadamente, sobretudo
porque apenas recentemente a cidade adquiriu o
direito de eleger seus representantes.
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Nesses termos, o processo de revisão
do PDOT iniciou-se com o planejamento da
participação dos diversos agentes interessados no
desenvolvimento do Distrito Federal,
simultaneamente, com a produção de um conjunto
representativo de trabalhos técnicos coordenados
pela SEDUMA-DF – Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do
Distrito Federal e financiados pelo BID – Banco
Interamericano de Desenvolvimento e BIRD –
Banco Mundial, entre os quais cabe citar os
seguintes:

● Gestão Estratégica do Território do Distrito
Federal;

● Estudo da Demanda Habitacional no DF;

● Estudo das Invasões no Distrito Federal;

● A Legislação Urbanística do DF e o Estatuto da
Cidade;

● Análise do Preço da Terra Urbana no Distrito
Federal;

● Macro análise da Habitação Informal no Distrito
Federal;

● Cenários Territoriais e Demográficos para o
Distrito Federal (2004-2006-2010-2020-2030);

● Avaliação dos custos unitários dos lotes e infra-
estrutura dos Assentamentos Urbanos no DF
(Caso do Paranoá);

● Indicadores da Política Urbana e Habitacional
do DF.

Com o objetivo de agilizar os trabalhos
de revisão do PDOT e agregar suporte técnico
na condução do processo participativo, a
SEDUMA-DF contratou, em 2005, o IBAM –
Instituto Brasileiro de Administração Municipal,
organismo com grande experiência em planos
participativos. O IBAM organizou e promoveu,
juntamente com a SEDUMA-DF, inúmeras
reuniões com a população residente nas
localidades urbanas do Distrito Federal.

No processo de revisão do PDOT,
embora tenha sido feito um esforço singular para
obtenção da participação de cidadãos e de
organismos públicos e privados, certamente
houve alguns desequilíbrios entre as forças que
atuam, legitimamente, no sentido de convencer
os técnicos responsáveis quanto à melhor
decisão sobre a ocupação do território. Neste
caso, foi preciso que os agentes com maior
poder de argumentação compreendessem que
existem outros aspectos importantes, além do
meio ambiente natural, com papel histórico na
definição das diretrizes do planejamento do DF,
e da proteção do patrimônio cultural, que em
Brasília se reveste de certas particularidades,
confundindo-se, muitas vezes, com a defesa da
função de Capital do Brasil e com a defesa das
condições prevalecentes no Plano Piloto.

Entre os setores de importância igual
ou maior do que a dos patrimônios cultural e
ambiental, sob o ponto de vista da ocupação do
território, cabe destacar a questão habitacional,
do transporte, da economia e do emprego. Em

busca de melhores condições de vida, muitos
brasileiros migraram para Brasília. Esta migração
proporcionou acréscimos de população e
aumentou a demanda por habitação e, por
conseguinte, expandiu as áreas urbanas.

Os dados demográficos disponíveis na
SEDUMA-DF indicam que a população do Distrito
Federal passará de 2,383 milhões de habitantes,
em 2006, para 2,574 milhões, em 2010, chegando
a 2020 com um número de habitantes próximo a
3,0 milhões. A população dos municípios limítrofes
(Valparaíso, Cidade Ocidental, Águas Lindas,
Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama,
Planaltina), que de certo modo já estão integrados
ao território do Distrito Federal, será, em 2010, da
ordem de 700 mil pessoas e em 2020, de 930 mil
habitantes. Considerando tais condições, a questão
do preço da terra urbana, da acessibilidade da
população pobre ao emprego e aos demais
equipamentos urbanos são fundamentais no
planejamento territorial do Distrito Federal.

Nesse contexto, o setor de transporte do
DF tem trabalhado a partir das bases estabelecidas
pelo estudo elaborado pela SEDUMA-DF,
denominado “CENÁRIOS TERRITORIAIS E
DEMOGRÁFICOS NO DF (2006-2010-2020-2030),
assim como pelas propostas de revisão do PDOT.
Ou seja, foi possível estabelecer uma conexão
produtiva com o setor de transporte, o que é vital
para qualquer Plano Territorial.

Com a área da economia, também foi
possível estabelecer uma articulação produtiva,
sendo evidente que a economia do Distrito Federal
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vem perdendo o ritmo histórico nos últimos trinta
anos, sobretudo pela competição com outras
cidades do país e pelas dificuldades na ampliação
de investimentos privados, tendo em vista o
tombamento da Área Central, onde se concentra o
interesse maior do empresariado e, também, pela
queda do setor de construção civil. Além disso, a
capital vem perdendo o lugar de importância na
intermediação financeira, por força da
concentração bancária em São Paulo. Ainda assim,
a economia do DF persiste como uma das mais
dinâmicas do Brasil, mantendo, entretanto, a
dependência estreita em relação a sua principal
atividade de sede dos três poderes da República.

Com os representantes do setor rural,
houve uma articulação adequada, com a
compreensão, de ambos os lados, de que as áreas
rurais funcionam, quase sempre, como barreiras à
expansão urbana e que não parece interessante a
redução de suas dimensões, sobretudo, quando há
produção rural expressiva.

3.2 O acesso à terra e à habitação pelas
famílias pobres

Uma das poucas coisas sobre a qual há
quase total concordância entre especialistas que
trabalham com o desenvolvimento urbano, é o fato
de que a localização das famílias no interior da
cidade é decorrência direta da
distância/tempo/custo da moradia ao “centro”, ou
do “lugar central”.

Significa dizer, que os preços dos
terrenos e das habitações mais próximas ao

“centro” (ou no próprio centro), são muito mais
altos do que nas áreas periféricas. As exceções
são causadas por algum tipo de atributo do
espaço, por exemplo, um lago, uma praia ou um
parque, que podem, eventualmente, exercer
grande atração sobre as famílias, gerando
pequenas anomalias neste modelo. Há o caso de
áreas degradadas que interferem
contrariamente, baixando os preços dos terrenos
que estejam localizados em suas proximidades.

É importante ressaltar que as áreas
degradadas (favelas), nada mais são do que
tentativas da população pobre em se estabelecer
próximas ao centro ou dentro dele (Plano Piloto),
passando por cima das proibições urbanísticas,
ambientais e do mercado imobiliário (vide caso
da Estrutural, Varjão e Itapuã).

É por esta razão (distância / tempo /
custo relacionados ao centro) que os mais ricos
podendo pagar mais pelos terrenos e moradias
tendem a residir nas áreas mais próximas à
região central das cidades, ou nos bairros com
maior acessibilidade ao centro (Asa Sul, Asa
Norte, Sudoeste, Lago Sul e Norte, Park Way
etc.) e os mais pobres, por não poderem pagar
um custo mais alto pela sua localização, tendem
a morar nas áreas mais distantes.

Algumas áreas de classe média e
média baixa, como o Guará, Cruzeiro e Núcleo
Bandeirante, localizadas próximas ao Plano
Piloto, foram instaladas ali há muito tempo e,
note-se, pouco a pouco estes bairros, vão-se

transformando, e ”expulsando” os residentes mais
pobres, em um processo irreversível.

Significa dizer, que a localização das
famílias no contexto da estrutura urbana decorre,
essencialmente, dos preços da terra urbana e da
habitação, que serão sempre mais altos nas áreas
centrais (Plano Piloto e centro de localidades de
maior porte) ou nas áreas de maior acessibilidade
ao centro, no caso de Brasília, o Plano Piloto.
Sendo que, quanto mais equipado for o centro (ou
centro de bairro), mais o modelo se radicaliza,
como ocorre com Brasília, cujo centro é o maior
fornecedor de empregos (cerca de 70%) e onde se
localizam os equipamentos de maior qualificação
(universidades, hospitais de grande porte,
shoppings, igrejas, etc.).

Em Brasília, embora a cidade tenha sido
planejada desde seus primórdios e o poder público
tivesse o controle sobre a terra, exercendo forte
influência por meio de normas e regulamentos de
uso e ocupação do solo, esse processo não foge à
regra geral presente nas demais cidades brasileiras
e estrangeiras. Pode-se mesmo afirmar que o
modelo de planejamento adotado pelo poder
público no passado reforçava a idéia de uma
cidade onde os mais ricos e a classe média alta
morariam próximos ao centro (Asa Sul e Norte) e
os pobres na periferia distante (cidades-satélites),
tendo como justificativa a proteção à bacia do
Paranoá.

Outro ponto importante a ressaltar,
também consensual, é que as terras rurais quando
se tornam pouco rentáveis para a agropecuária e
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adquirem valorização por sua localização, tendem
a se transformar em urbanas, a menos que tais
terras sejam de propriedade governamental. Neste
caso, o governo pode mantê-las para proteger o
bem estar coletivo. Caso a terra rural pertença a
particulares e os preços dos terrenos sejam
atraentes para vendedores e compradores, ela
será, certamente, loteada, cabendo ao poder
público estabelecer as regras adequadas em cada
caso.

O caso do Distrito Federal é exemplar.
Devido a sua dimensão, sua produção agrícola é
reduzida, incapaz de competir com seus vizinhos.
Ao mesmo tempo, aqui se localiza a maior cidade
do Centro-Oeste, quinta do Brasil em população.
Pode-se dizer que o Distrito Federal é um centro de
clara propensão para a atividade de serviços
urbanos, sobretudo devido à sua função de capital
do país. Sendo assim, existe uma pressão para
ocupação urbana e uma perda de força do setor
rural, embora a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do DF venha
se empenhando para ativar a produção rural.

Diante deste quadro, na revisão do
PDOT, é proposta a criação e expansão de áreas
urbanas, prioritariamente, ao longo das rodovias,
tentando direcionar a ocupação urbana do Distrito
Federal, nos próximos anos, para áreas mais
acessíveis à sua região central (Plano Piloto) ou
aos centros urbanos mais proeminentes como
Taguatinga, por exemplo.

Há clara intenção de viabilizar um
sistema de transporte com custos mais baixos, em

que é a necessária a compatibilização de
diretrizes de transporte com as de ocupação do
solo urbano.

Naturalmente, a localização de novas
áreas urbanas em qualquer plano é sempre um
problema de difícil solução. No PDOT-2006 a
estratégia prevalecente, como foi indicada acima,
é a acessibilidade da população às Áreas
Centrais, seja do Plano Piloto, de Taguatinga, ou
de novas centralidades que pouco a pouco vão
aparecendo, onde estão os empregos,
equipamentos de lazer, hospitais, universidades,
entre outros atrativos. Taguatinga coloca-se
como segundo pólo mais importante, exercendo
papel polarizador sobre a região sudoeste, a
mais populosa do DF.

3.3 O processo de elaboração do PDOT 2006

O processo de elaboração do PDOT
pode ser subdividido em cinco grandes etapas,
cada uma delas contendo fases específicas em
conformidade com o fluxo apresentado no final
do capítulo. A primeira etapa tratou do
estabelecimento de um plano de trabalho e da
metodologia a ser utilizada ao longo da
elaboração do plano, estabelecendo-se, então, a
seqüência de ações previstas e os prazos
indicados para cada grande etapa.

A segunda grande etapa cuidou da
elaboração de estudos especiais, da
sistematização dos dados já disponíveis, entre
os quais os dados da população, a organização
do processo de participação popular, o

planejamento da participação dos agentes públicos
e privados.

A seguir foram realizadas numerosas
reuniões com a população nas diversas localidades
urbanas do DF. O resultado dessas reuniões foi um
conjunto de propostas e diretrizes relativas ao
território, denominado leitura comunitária.

Para estruturar a leitura técnica do
trabalho foi criada uma Comissão de Articulação
Institucional por meio do Decreto nº 25.766, de 25
de abril de 2005, para suporte e acompanhamento
técnico do processo de revisão do PDOT, reunindo
todos os órgãos do Governo do Distrito Federal,
cujas políticas setoriais são afetas ao ordenamento
do território, e ampliada com a participação de
instâncias do Governo Federal e de órgãos
colegiados.

Esta Comissão desempenhou papel
importante na produção e sistematização das
informações necessárias à fundamentação técnica
do PDOT e na confirmação das propostas, que
permeou todas as etapas de trabalho.

Na estratégia de trabalho para
articulação dos integrantes da CI foram promovidos
seminários institucionais e reuniões técnicas
específicas, realizadas por afinidades temáticas:
Mobilidade urbana e transportes; Infra-estrutura e
saneamento ambiental; Patrimônio ambiental e
cultural; Habitação e regularização fundiária;
Desenvolvimento econômico e social; e Sistema de
planejamento e gestão territorial.
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A terceira grande etapa teve início com o
levantamento de problemas centrais que interferem
no território, juntamente com as demandas de
organismos públicos e privados acumulados nos
últimos anos. Tais dados, associados com a leitura
técnica, resultante da avaliação dos trabalhos
técnicos e com a leitura comunitária, resultante das
propostas da população, culminaram com o
estabelecimento de diretrizes gerais e de um
zoneamento ainda superficial do território. A
concretização da terceira etapa permitiu, então, a
formalização da Primeira Audiência Pública do

PDOT/2006. As repercussões obtidas na
Audiência Pública serviram, então, como base
para a retomada dos trabalhos.

A partir desses elementos iniciou-se,
então, a quarta etapa, com o processo de
discussão com os organismos técnicos das
diversas agências interessadas no planejamento
territorial. A idéia era que tais discussões
resultassem numa proposta preliminar,
concretizada por um anteprojeto de lei a ser
apresentado na Segunda Audiência Pública,
como de fato ocorreu. Ao mesmo tempo, deu-se

continuidade, via INTERNET e, também, com
reuniões em diversos locais, à apresentação de
propostas para representantes da população. Todo
o processo descrito culminou com a 2ª Audiência
Pública. (Figuras 1, 2 e 3)

As mudanças decorrentes das propostas da 1ª
e 2ª Audiências Públicas e dos debates com
organismos públicos e privados, ensejaram a
elaboração de uma proposta preliminar de Lei do
PDOT a ser apresentada na 3ª Audiência Pública.
O fluxo exposto a seguir, indica em linhas gerais o
caminho percorrido para a elaboração do PDOT
2006 do Distrito Federal (Figura 4).

FIGURAS 1, 2 E 3 – IMAGENS DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PDOT
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4. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

A estratégia de participação da
sociedade foi concebida com o intuito de propiciar a
mobilização da sociedade para um debate amplo e
democrático em torno das prioridades e das
propostas de desenvolvimento a serem
contempladas e pactuadas no PDOT, tendo como
requisitos fundamentais:

● o envolvimento da sociedade na identificação
de demandas, definição de prioridades e
construção coletiva de propostas que visam à
promoção do desenvolvimento sustentável;

● a garantia da transparência das ações de
governo;

● o aperfeiçoamento do planejamento e da
gestão urbana territorial a partir de uma visão
multisetorial sobre a organização do território;

● a incorporação de práticas e mecanismos
que viabilizem a continuidade da participação
da sociedade durante a implementação da
política urbana;

● a cooperação e co-responsabilidade entre os
agentes sociais para a efetivação das
propostas do plano.

A estratégia de participação da
sociedade foi organizada de forma a contemplar os
diversos agentes representativos locais e alcançar
a totalidade do território do Distrito Federal.
Envolveu a realização de eventos destinados à
mobilização da sociedade, tais como reuniões,
audiências, consultas públicas e debates, além de
seminários sobre a temática territorial, visando a
criar insumos que subsidiassem as propostas do
Plano Diretor.

A leitura comunitária desenvolveu-se a
partir de reuniões locais, audiências regionais e de
audiências públicas, em diferentes níveis de
aproximação com a comunidade. (Figuras 5 e 6)

FIGURA 4 – METODOLOGIA GERAL DO PDOT
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FIGURA 7 – ESTRATÉGIA DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADEFIGURA 5 E 6 – IMAGENS DAS AUDIÊNCIAS LOCAIS DO PDOT
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a) Reuniões locais

As reuniões locais tiveram por objetivo
mobilizar a sociedade e recolher contribuições e
leituras das comunidades locais, da maneira mais
ampla possível. Nesta etapa, as Administrações
Regionais foram responsáveis pela convocação da
sociedade, através das associações, entidades e
organizações locais representativas dos diferentes
segmentos sociais. As reuniões locais ocorreram
em dois momentos:

● Reuniões Locais de Mobilização: visavam
fomentar a participação da sociedade no
processo de revisão do PDOT, divulgando os
eventos programados, esclarecendo o conteúdo
e a abrangência do PDOT e recolhendo
informações sobre demandas locais. Foram
realizadas 64 reuniões, em todas as 29 Regiões
Administrativas e em algumas
Subadministrações, conforme solicitação das
lideranças locais. Participaram destas reuniões,
moradores, associações e entidades locais,
além de representantes de organizações não
governamentais e movimentos sociais.

● Reuniões Locais de Operacionalização: tinham
por objetivo agregar as contribuições das
comunidades ao processo de revisão do PDOT,
cujas propostas foram sistematizadas de
acordo com 6 temas.

b) Audiências Regionais

As Audiências Regionais foram
planejadas para abranger seis unidades territoriais

delimitadas com base nas semelhanças dos
problemas, proximidade territorial e correlação
de dinâmicas urbanas, contemplando o
agrupamento das, à época, 28 Administrações
Regionais que integram todo o território do
Distrito Federal. Na concepção original, foi
planejado como um ciclo de 6 eventos. No
entanto, durante as reuniões locais de
operacionalização, as RAs do Lago Norte e
Varjão pleitearam a realização de uma Audiência
Regional própria, independente da Audiência
Regional da Área Central Adjacente, que
integrava originalmente as RAs do Lago Sul,
Park Way, Lago Norte e Varjão, criando assim
uma sétima Audiência Regional.

Durante a semana de realização das
Audiências Regionais planejadas ocorreram
outras alterações na agenda, com a marcação
de um novo ciclo de Audiências Regionais por
reivindicação de grupos sociais representantes
das Áreas Oeste, Central e Central Adjacente
Norte. Foram realizadas ao todo 10 Audiências
Regionais em junho de 2005.

Os principais insumos da realização
das Audiências Regionais foram:

● a sistematização dos resultados obtidos nas
reuniões locais realizadas nas etapas
anteriores; e

● a consolidação de um diagnóstico síntese,
abordando aspectos ambientais, urbanos e
rurais que caracterizam a ocupação territorial
do Distrito Federal.

O objetivo central das Audiências
Regionais foi confirmar e construir as diretrizes
preliminares para a revisão do PDOT, com base
nas propostas e sugestões encaminhadas pelas
lideranças locais e pelos moradores das áreas
contempladas, em cada uma das Audiências
Regionais.

QUADRO 1  -  UNIDADES DE TRABALHO -
AUDIÊNCIAS REGIONAIS

Unidade de trabalho Região
Administrativa

Área Norte/ Nordeste Planaltina
Sobradinho

Sobradinho ll

Área Sudeste
Itapoã

Jardim Botânico
Paranoá

São Sebastião

Área Sul/Sudoeste

Gama
Núcleo Bandeirante
Recanto das Emas

Riacho Fundo
Riacho Fundo ll

Santa Maria

Área Oeste

Águas Claras
Brazlândia
Ceilândia

Guará
Samambaia

SCIA
Taguatinga

Área Central Adjacente
Sul

Lago Sul
Park Way

Área Central
Candangolândia

Cruzeiro
Plano Piloto

Sudoeste/Octogonal

Área Central Adjacente
Norte Lago Norte e Varjão
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c) Audiências Públicas Gerais:

As Audiências Públicas Gerais
constituíram momentos de consolidação de todas
as etapas do processo de discussão com a
sociedade. As Audiências Públicas objetivam a
construção e aprovação das propostas a serem
contempladas no Anteprojeto de Lei do PDOT.

A 1ª Audiência Pública Geral esteve
voltada à aprovação dos Objetivos e Diretrizes
Gerais do Plano e a 2ª Audiência Pública Geral foi
voltada à apresentação do Anteprojeto de Lei.

Estiveram presentes à 1ª Audiência
Pública, 886 participantes e as principais questões
abordadas nas manifestações verbais e escritas
foram: transformação de área urbana em área rural
e vice-versa; regularização fundiária (Sol Nascente,
São Sebastião, Altiplano, Jardim Botânico, dentre
outros condomínios), Plano Diretor Local, e
preservação do meio ambiente, foco das maiores
polêmicas.

Na 2ª Audiência Pública, estiveram
presentes um total de 1.289 participantes e as
principais questões abordadas durante a Sessão
Plenária de Manifestação Pública, referem-se a
questionamentos relacionados à classificação das
áreas rurais; à preocupação com a densidade
humana versus moradia; áreas e habitações de
interesse social; área urbana versus área rural;
regularização ambiental; regularização fundiária;
ilegalidade dos condomínios horizontais, dentre
outras. Como resultado da 2ª audiência, foram
encaminhados 430 formulários com sugestões ao
PDOT, sendo 115 deles via Administrações

Regionais. O Título III, que trata do Planejamento
do Território, foi o que recebeu o maior número
de propostas, num total de 249. Todas as
sugestões apresentadas foram analisadas pelos
técnicos da SEDUMA.

4.1 Resultados obtidos do processo
participativo

Todas as demandas e propostas
apresentadas pelas comunidades, sejam elas
resultantes das reuniões locais, Audiências
Regionais, Audiências Públicas Gerais ou
apresentadas em forma de documento escrito,
foram recebidas, tabuladas e sistematizadas de
acordo com os temas apresentados a seguir.

TEMA 1: Desenvolvimento Econômico e
Social

Relacionado com as alternativas de geração de
emprego e renda através da atração de
atividades econômicas diversificadas e
complementares, compatíveis com as
singularidades ambientais, econômicas, sociais e
culturais que caracterizam a ocupação do
território, bem como a inserção da população
menos favorecida no mercado de trabalho.

TEMA 2: Mobilidade Urbana e Transportes

Relacionado com o problema da circulação da
população em todo o território do Distrito Federal
a partir de um sistema de mobilidade que priorize
os modos de transportes coletivos e a
incorporação dos preceitos da acessibilidade:

inclusão social, equiparação de oportunidades, e o
exercício pleno da cidadania.

TEMA 3: Sistema de planejamento e gestão
territorial

Relacionado com o aprimoramento do Sistema de
Planejamento e Gestão Territorial, para que
constitua um processo contínuo, democrático,
participativo e dinâmico de qualificação das
funções inerentes ao próprio sistema, visando à
ampliação da cidadania e do controle social.

TEMA 4: Habitação e regularização
fundiária

Relacionado com a problemática da habitação e da
regularização fundiária sustentável, de forma a
promover a qualidade de vida de toda a população
e a reconfiguração da paisagem urbana através da
otimização da infra-estrutura existente e
democratização do acesso à terra urbana e à
moradia digna.

TEMA 5: Proteção do patrimônio ambiental e
cultural

Relacionado com a qualificação do território do
Distrito Federal, mediante a proteção e valorização
de seu patrimônio urbano e ambiental (cultural e
natural), visando à mitigação dos processos de
degradação do meio ambiente, decorrentes da
poluição, usos incompatíveis e saneamento
deficiente.
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TEMA 6: Uso e ocupação do território -
macrozoneamento

Relacionado com a organização e regulamentação
do uso e da ocupação do território do Distrito
Federal, otimizando a infra-estrutura existente,
redistribuindo os benefícios da urbanização e
garantindo espaços para o desenvolvimento
sustentável de atividades urbanas e rurais.

Foi registrado um total de 14.878
participantes a todos os eventos. A tabela abaixo
especifica as participações por unidade de trabalho
no caso das reuniões locais e Audiências
Regionais.

Em uma análise das propostas
encaminhadas e apresentadas pela comunidade,
observou-se que do total de 5792 propostas feitas
pela população ao longo das reuniões locais e das
audiências regionais, cerca de 69% delas foram
classificadas como pertinentes aos Planos
Diretores Locais, dado que tratavam-se de
intervenções mais de caráter local, como é o caso
de destinação de áreas para construção de
equipamentos públicos comunitários, mostrando a
urgência com que questões mais próximas se
apresentam a população.

Das propostas mais diretamente afetas
ao PDOT identificou-se que no tema Habitação,
Equipamentos Públicos e Infra-Estrutura
concentram cerca de 41% do total de proposições,
seguidas por propostas referentes à Mobilidade
Urbana (18,9%), especialmente nas propostas da
Área Oeste, Sistema de Planejamento e Gestão

Territorial (16,3%) e Desenvolvimento
Sustentável e Geração de Empregos (12,1%).

Pode-se afirmar que o processo de
participação popular na revisão do PDOT traduz,
em termos socioespaciais, como que a
população pensa o território do Distrito Federal,
ao identificar quais são os seus principais
anseios e necessidades. Pôde-se concluir pelo
caráter das propostas que a principal
preocupação da população refere-se à qualidade
de vida, seja em termo de condições de moradia
e do acesso a equipamentos urbanos e
comunitários, seja em termos de mobilidade
urbana.

Outro ponto a ser destacado é a emergência de
demandas referentes à necessidade de novos
canais de comunicação entre os gestores urbanos
e a população como um todo, o que demonstrou a
importância de um novo desenho para o Sistema
de Planejamento e Gestão Territorial do Distrito
Federal.

Por fim, a participação popular refletida
no processo de revisão do PDOT representa um
grande avanço na tentativa de aproximação da
gestão territorial e da população possibilitando,
dessa forma, a construção de um novo paradigma
de gestão e ordenamento territorial baseado na
maior aderência à cidade real e inclusiva.

TABELA 1 – TOTAL DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, SEGUNDO AS UNIDADES DE
TRABALHO – DISTRITO FEDERAL, 2006
Unidade Trabalho Reuniões N° de Participantes

Central 14 711

Central Adjacente 31 1.458

Norte Nordeste 23 1.401

Oeste 22 2.750

Sudoeste 12 2.619

Sul Sudoeste 60 3.753

1ª Audiência Pública 1 886

2ª Audiência Pública 1 1.300

3ª Audiência Pública 1 ***

Total 165 14.878
Fonte: Seduh, 2006
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5. ANÁLISE DA PROBLEMÁTICA
TERRITORIAL FACE AO
PDOT/1997

A identificação dos principais problemas
e conflitos detectados no âmbito do monitoramento
do PDOT/1997 e de seus rebatimentos na
ocupação do território do Distrito Federal constitui
uma etapa relevante para adequar o instrumento –
Plano Diretor – à realidade atual e às intenções do
planejamento.

O Plano Diretor de Ordenamento
Territorial do Distrito Federal, Lei Complementar n°
17, de 28 de janeiro de 1997, foi concebido como
um dos instrumentos das políticas de ordenamento
territorial e de desenvolvimento urbano, conforme
dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal. O
PDOT/1997 abrange objetivos, estratégias e
diretrizes setoriais do ordenamento territorial; o
macrozoneamento do território; as ações,
programas e projetos prioritários; os instrumentos
da política de desenvolvimento urbano; e o Sistema
de Planejamento Territorial e Urbano.

Ao longo desses anos de
implementação, observa-se o distanciamento entre
o planejamento e a realidade que se instaura, entre
os planos e programas e os processos sociais de
apropriação do espaço. Esta situação é decorrente
da própria dinâmica da urbanização no Distrito
Federal, que exige a constante avaliação e reflexão
acerca do planejamento, a fim de que suas

propostas sejam capazes de responder às
demandas relativas ao desenvolvimento da
cidade.

Para a análise dos conflitos do
PDOT/1997 com a realidade, foram analisados
dois grupos temáticos. O primeiro trata os temas
afetos à estrutura administrativa do poder
executivo, que são as estratégias setoriais; as
ações, programas e projetos prioritários; e o
processo implantação do Sistema de
Planejamento Territorial e Urbano. A
implementação destes temas dependeu desde
1997 da estrutura do governo, e da prevista
compatibilização do PDOT com os demais
instrumentos de planejamento governamental,
questões que envolvem a capacidade
institucional, a destinação de recursos, a
formulação de políticas setoriais compatíveis e,
enfim, a própria articulação intragovernamental.

O segundo grupo de temas refere-se
ao controle do uso e ocupação do solo, incluindo
o macrozoneamento e os instrumentos de
política de desenvolvimento urbano, elementos
que determinam regras a serem cumpridas por
todos, afetando a conduta não apenas do setor
público, mas, também, do particular. As
desconformidades relativas a este campo de
atuação se estabeleceram pela via da
irregularidade e da informalidade, alterando a
conformação de espaços que foi estabelecida no
ordenamento do território com o PDOT/1997.

5.1 As proposições do PDOT/1997 para o
planejamento governamental

O PDOT/1997, mais do que um plano
estritamente físico-territorial, aborda estratégias de
ordenamento territorial e diretrizes setoriais para
transportes, saneamento básico, habitação e
desenvolvimento econômico, além da proposição
de ações, programas e projetos prioritários. São
elementos que, por um lado, visam orientar a
formulação das políticas e projetos setoriais e, por
outro, já definem aquelas medidas que são
prioritárias no sentido de que as estratégias
estabelecidas venham a ser de fato
implementadas.

A articulação das políticas setoriais e
sua compatibilização com o PDOT é função do
planejamento governamental, conforme previsto na
Lei Orgânica, art. 162. No entanto, observou-se
que não tem existido o devido rebatimento das
estratégias, diretrizes e programas do PDOT nos
demais instrumentos de planejamento, como: o
Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
e o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social.
Há que se considerar que o art. 3º, do PDOT, inclui
entre estes instrumentos o Zoneamento Ecológico
e Econômico, que sequer foi elaborado até o
momento, lacuna que persiste a despeito do prazo
de elaboração fixado na Lei Orgânica do Distrito
Federal, em 24 meses após sua promulgação,
ocorrida em junho de 1993 (art. 26 do Ato das
Disposições Transitórias).

Por outro lado, grande parte das Ações,
Programas e Projetos Prioritários instituídos pelo
PDOT, referidos no art. 36 da LC n° 17/97, não
foram convenientemente implantados ou não foram
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sequer implementados. Nestas situações, está a
implantação do Centro Regional; o adensamento
da faixa de domínio do metrô; a regularização
fundiária nas áreas urbanas; a regularização de
parcelamentos; o monitoramento integrado do
território; o reassentamento de agricultores e
produtores rurais; o gerenciamento integrado de
resíduos sólidos; e o tratamento sistêmico das
águas pluviais.

Constata-se que as poucas ações
efetivadas, de fato, referem-se, em sua maioria,
àquelas mais ligadas às atribuições da própria
SEDUMA, sem que tenha havido a correlação,
pretendida pelo PDOT, com políticas setoriais, nem
a sua articulação com as ações desempenhadas
pelos demais órgãos setoriais. Dentre as
realizações constatadas, grande parte refere-se à
elaboração de projetos urbanísticos, em sua
maioria, voltados para a habitação ou para criação
de Áreas de Desenvolvimento Econômico – ADE, e
a regularização de áreas urbanas de propriedade
da TERRACAP.

Entre as principais causas desta
desarticulação entre planejamento e
implementação, destaca-se a não previsão de
recursos orçamentários para a execução dos
programas; a descontinuidade entre governos,
onde a concepção e a vigência do PDOT/97
deram-se em momentos distintos; e a falta do
estabelecimento de prazos e metas para o
desenvolvimento pleno de uma política.

Observam-se, também, as dificuldades
da SEDUMA, no ambiente intragovernamental, de

atuar junto à coordenação do planejamento do
governo no sentido de que aquelas ações
necessárias à implementação do PDOT sejam
incorporadas nas diversas leis orçamentárias.
Tais dificuldades provêm das atribuições
conferidas à SEDUMA que não alcançam tais
procedimentos. Da mesma forma, constata-se
quase nenhuma relação entre o Plano de
Desenvolvimento Econômico e Social, aprovado
pela Lei n° 2.390/99 e o PDOT/1997.

Com relação ao Sistema de
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito
Federal - SISPLAN, que tem previsão na Lei
Orgânica art. 326 com atribuição de promover a
articulação e compatibilização de políticas
setoriais com vistas ao ordenamento do território,
planejamento urbano, melhoria da qualidade de
vida da população e equilíbrio ecológico do
Distrito Federal, há a necessidade de adequá-lo
à atual estrutura administrativa do Governo,
resultante de sucessivas reestruturações, bem
como de estabelecer sua conexão com novos
Conselhos constituídos (CONPRESB, CONHAB,
CONAM, entre outros) e atender às exigências
quanto ao processo de participação popular,
conforme disposto no Estatuto das Cidades.

O SISPLAN, nos termos do art. 55, do
PDOT, tem como órgão superior o Conselho de
Planejamento Territorial e Urbano - CONPLAN;
como órgão central, a instituição diretamente
responsável pela política de ordenamento
territorial e urbano do Distrito Federal que, na
atualidade, é a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente -
SEDUMA; como órgão executivo, o Instituto de
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito
Federal – IPDF, já extinto; como órgãos setoriais
as entidades da Administração do Distrito Federal
que, direta ou indiretamente, estejam associadas
ao ordenamento territorial e urbano e, como órgãos
locais, as Administrações Regionais.

A reestruturação administrativa, com a
extinção do IPDF, reuniu as competências de
órgão central e executivo do SISPLAN em uma
mesma instituição, a SEDUH, condensando a sua
estrutura hierárquica. Contudo, a integração e
articulação entre órgãos setoriais e locais são
bastante dificultadas pela complexidade da
estrutura administrativa do Distrito Federal.

Constata-se com certa freqüência que
algumas atribuições não estão claramente
definidas, outras são conferidas extrapolando as
competências do órgão e há situações de
sobreposição de competências. A Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, responsável
pelo planejamento do governo, pela elaboração e
acompanhamento das leis orçamentárias e pelo
Plano Plurianual, com atribuição de coordenação e
articulação das políticas setoriais, integra o
SISPLAN na simples condição de órgão setorial, o
que não favorece a compatibilização dos diversos
instrumentos do planejamento governamental.

Por outro lado, a nova subdivisão de
Regiões Administrativas, passando de 19 para 29
RAs, dificulta sua função como órgãos locais do
SISPLAN. A divisão anterior apresentava
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correspondência direta com a estrutura territorial,
de tal forma que cada aglomeração urbana
correspondia a uma Região Administrativa.
Atualmente, a nova divisão promoveu a
fragmentação de certas aglomerações em mais de
uma Região Administrativa, apesar da tentativa de
se manter alguma correspondência com os setores
censitários para manutenção de série histórica de
dados. Além disso, as novas RAs legitimam os
loteamentos irregulares como potenciais
aglomerações.

As questões apresentadas indicam a
necessidade de que o PDOT, em sua revisão,
considere a estrutura administrativa existente e
proponha um novo desenho para o planejamento
urbano no Distrito Federal e SISPLAN, e torne mais
explícitas as ações e projetos que devem ser
implementados a fim de que os objetivos do Plano
sejam alcançados.

5.2 Conflitos entre o uso e ocupação do solo
atual e o macrozoneamento definido pelo
PDOT/1997

Da análise do macrozoneamento
constante do PDOT/1997, em confronto com as
tendências observadas quanto à organização dos
espaços àquela época, já se observam
contradições intrínsecas à proposta então
apresentada. A exemplo do vetor de expansão
urbana principal, proposto no eixo sul, destinado à
dinamização preferencial, que está fortemente
sujeito a restrições devido à proteção de
mananciais para abastecimento público e às

diretrizes de manutenção dos espaços rurais
produtivos entremeados às áreas urbanas, fato
que compromete qualquer ação no sentido da
indução ao desenvolvimento urbano na Zona
Urbana de Dinamização. (Figura 8)

A própria introdução das Áreas
Especiais de Proteção – porções do território
sobrepostas ao zoneamento – que exigem
parâmetros e diretrizes relativos ao uso e
ocupação do solo diferenciados daqueles das
zonas onde se inserem e preponderantes a elas
(tais como as Áreas Rurais Remanescentes, que

se referem a espaços rurais em zona urbana)
expõe a contradição na identificação dos espaços
destinados aos usos urbanos e rurais.

Ao inserir áreas rurais em zona urbana,
o PDOT as identifica vocacionadas ao uso urbano,
no entanto exige a manutenção dos usos rurais,
criando o conflito de gestão e favorecendo, em
certa medida, a ocupação irregular. Neste
particular, a situação mais grave é a da Colônia

FIGURA 8 – VETOR DE EXPANSÃO URBANA SEGUNDO PDOT/1997 E LIMITAÇÕES À OCUPAÇÃO
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Agrícola Vicente Pires, cujas chácaras foram em
sua maioria parceladas irregularmente, com uma
ocupação atual praticamente irreversível, sujeita a
altos custos de implantação de infra-estrutura,
devido às limitações impostas pela capacidade de
suporte da Bacia do Paranoá.

Com relação ao eixo de expansão sul,
restando tão poucos espaços que estão de fato
disponíveis ao processo de urbanização, verifica-se
que a sua saturação tem se agravado, ao mesmo
tempo em que os eixos de expansão secundários
em direção às cidades de Águas Lindas e Santo
Antônio do Descoberto, destinados à contenção
preferencial, vêm-se constituindo pela via da
irregularidade, como o Sol Nascente (em local de
alta sensibilidade ambiental) e o Setor Habitacional
Água Quente.

Observa-se, ainda, a expansão
horizontal ao redor das cidades de Planaltina e
Sobradinho, e a consolidação e expansão em um
eixo leste, que se estende ao longo da porção
oeste da APA do São Bartolomeu, incluindo São
Sebastião e os condomínios da região da ESAF.
Ressalta-se que este eixo leste está sujeito às
restrições de saneamento ambiental e a outras
impostas pelo zoneamento ambiental em vigor da
APA do São Bartolomeu, que não permite parte
das ocupações urbanas já implantadas. A
necessária revisão do citado zoneamento
ambiental, em função do grau de consolidação da
ocupação existente, não tem horizonte definido, o
que deixa tais situações com dificuldades para
regularização ambiental.

Por último, na continuidade da
ocupação leste, surge um novo eixo de
expansão urbana de menor magnitude, não
apontado em 1997, ao longo da DF 140, cuja
ocupação vem-se intensificando.

O quadro de expansão da cidade tem-se
configurado de forma fragmentada e dispersa no
território, padrão que se impõe principalmente pela
via da irregularidade. Esta tendência de ocupação
não foi suficientemente explorada no PDOT/1997
e, portanto, não encontra em suas proposições o

FIGURA 9 – NOVO EIXO DE EXPANSÃO URBANA
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devido tratamento mediante a aplicação de
instrumentos adequados. Os custos sociais,
econômicos e ambientais de tal urbanização são
muitos e se traduzem nas dificuldades para ampliar
as infra-estruturas de saneamento ambiental e para
prover adequado sistema de transporte, elementos
que reforçam as deseconomias da urbanização.

Outra contradição importante contida no
macrozoneamento do PDOT/1997 diz respeito à
abrangência da Zona Urbana de Uso Controlado,
que corresponde às áreas urbanas inseridas nas
Áreas de Proteção Ambiental do São Bartolomeu e
do Descoberto. Em observância aos zoneamentos
ambientais de tais unidades, o PDOT/1997 ignorou
ocupações urbanas efetivas, como Lucena Roriz e
Incra 8, no interior da APA do Descoberto, e a força
da dinâmica de expansão e consolidação da
atividade urbana por pressão dos loteamentos
clandestinos e irregulares na APA do São
Bartolomeu. Registre-se que, no caso da APA do
São Bartolomeu, é um aspecto agravante a
indefinição na elaboração dos memoriais
descritivos dos perímetros das Zonas de Uso
Intensivo 1 e 2 - ZUI 1 e ZUI 2 integrantes do
Rezoneamento da APA do São Bartolomeu,
aprovado pela Lei nº 1.149, de 11/07/96, e
assumidas como Zona Urbana de Uso Controlado.
Em todas estas situações, no entanto, as
ocupações se perpetuam sem o necessário
tratamento urbanístico e ambiental, com imensos
prejuízos ambientais e ao ordenamento do
território.

O rebatimento da questão ambiental
no macrozoneamento do PDOT é um grande
desafio a ser enfrentado com objetividade e
realismo, uma vez que a demora na elaboração
dos Planos de Manejo das Unidades de
Conservação e revisão dos zoneamentos
desatualizados e/ou desconformes com a
realidade instalada, aliada ao fato de que a maior
parte do território encontra-se inserida em
alguma categoria de Unidade de Conservação -
UC, acarreta dificuldades na elaboração de
diretrizes de uso e ocupação do solo para
diversas áreas que, em princípio, deveriam estar
submetidas às diretrizes referentes a estas UCs.

Assinaladas as contradições do
PDOT/1997, a avaliação do plano considera
também as ocupações que se contrapõem às
determinações do macrozoneamento e seus
dispositivos, conforme abaixo descritas.

Com relação às já mencionadas Áreas
de Diretrizes Especiais, em particular, as Áreas
Especiais de Proteção - Rurais Remanescentes,
de Proteção de Mananciais, com Restrições
Físico-Ambientais e de Lazer Ecológico –
ocorreram diversas ocupações desconformes
com os parâmetros e diretrizes estabelecidos no
Plano.

Constata-se uma forte tendência de
reparcelamento urbano das chácaras inseridas
em Áreas Rurais Remanescentes, sobretudo
aquelas em Zona Urbana de Dinamização,
situadas próximas aos núcleos urbanos de
Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Guará e

Núcleo Bandeirante. A categoria de Áreas Rurais
Remanescentes foi estabelecida pelo PDOT/1997
visando à preservação dos recursos naturais
existentes ao longo dos córregos situados nas
zonas urbanas. Nestas áreas eram permitidos os
usos compatíveis com a dinâmica rural, visando
resguardar o exercício da atividade agropecuária e
agroindustrial. A gestão destas áreas foi atribuída,
inicialmente, à Fundação Zoobotânica do Distrito
Federal (art. 87, do PDOT) e, posteriormente, foi
transferida à extinta Secretaria de Estado de
Assuntos Fundiários, que pouco realizou. Hoje,
esta atribuição cabe à Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA.
Entre as principais causas atribuídas à ocupação
urbana indesejada nestas áreas destacam-se:

● a extinção da Fundação Zoobotânica;

● a falta de parâmetros e diretrizes claras de
ocupação;

● a valorização imobiliária face à proximidade de
núcleos urbanos consolidados e aos principais
corredores de transporte coletivo;

● a falta de fiscalização eficiente do Poder
Público.

Outra questão refere-se às Áreas de
Proteção de Manancial que, desde a aprovação do
PDOT/1997, vem-se configurando em importante
instrumento na preservação da qualidade dos
recursos hídricos destinados à atividade de captar
e distribuir água de boa qualidade para o
atendimento da população. O avanço do processo
de urbanização por ocupações irregulares, em
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especial o instalado na bacia de captação do
córrego Cachoeirinha, aponta para a necessidade
de aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão
destas áreas. Verifica-se ainda, a necessidade de:

● criação de novas áreas, em função de novos
pontos de captação que entraram em atividade
desde a aprovação do PDOT/1997;

● adequação de áreas que foram englobadas
pela criação de unidades de conservação de
maior restrição;

● instituição de instrumento legal que garanta a
inclusão, nesta categoria, de novos pontos de
captação que entrem em atividade
posteriormente à aprovação do plano. Entende-
se que as Áreas de Proteção de Manancial são
aquelas destinadas à conservação,
recuperação e manejo das bacias hidrográficas
a montante dos pontos de captação da CAESB,
em atividade.

As áreas com Restrições Físico-
Ambientais criadas pelo PDOT/1997 justificam
cuidados especiais quanto ao seu uso e ocupação
devido às suas características ou proximidade com
Zonas de Conservação Ambiental. Compreendem
as faixas de tamponamento no entorno de
unidades de conservação e as áreas suscetíveis à
erosão nas imediações de zonas urbanas. Nestas
áreas, observa-se a intensificação da ocupação por
invasões de baixa renda, em especial nas bordas
de Ceilândia e no entorno do Parque Nacional. A
regularização e/ou remoção de população destas
áreas, está condicionada muito mais pela rígida

obediência aos critérios estabelecidos na
legislação ambiental, do que pela existência
desta categoria no macrozoneamento do PDOT.

As Áreas de Lazer Ecológico criadas
com o objetivo de comportar atividades de lazer
e educação ambiental, compreendem parques
ecológicos, monumentos naturais e cavernas
consideradas de preservação permanente. As
Áreas de Lazer Ecológico estão sujeitas à
legislação específica. Nestas áreas deveria ser
estimulada a implantação de infra-estrutura
adequada ao acesso e à visitação pública. Com
a criação da Secretaria de Estado de Parques e
Unidades de Conservação – COMPARQUES,
algumas dessas ALEs foram absorvidas com a
criação de parques. Cabe ressaltar a
necessidade de publicação, por parte do órgão
responsável pelo gerenciamento das Unidades
de Conservação, dos memoriais descritivos dos
perímetros das unidades criadas. As demais
situadas em áreas particulares não tem sido
objeto de ações do Poder Público.

A concepção da Área de
Monitoramento Prioritário pelo PDOT/1997
indicada no macrozoneamento se mostrou de
pouco êxito, não tendo resultados práticos na
contenção da ocupação irregular. Novas
ocupações irregulares vêm se intensificando ao
longo deste eixo e novos surgiram nas áreas
lindeiras aos principais corredores de transporte,
em continuidade ao tecido urbano consolidado e
ainda em porções isoladas da área rural.
Considera-se, portanto, que as ações de

monitoramento não devem estar voltadas
prioritariamente para uma região, e sim para a
totalidade do território.

O quadro das ocupações irregulares,
marcado pela presença de loteamentos
clandestinos e irregulares, embora já enfrentado
quando da elaboração do PDOT/1997, ainda
persiste.

Outro aspecto que merece destaque é o
aumento de invasões por população de baixa
renda no território do Distrito Federal. Em 2004, O
Sistema de Monitoramento de Invasões de Baixa
Renda, em fase de implementação por esta
SEDUMA, apontou a existência de 181 invasões.
Estes números demonstram que aproximadamente
4,0% da população total do DF reside, atualmente,
em invasões.



Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - Documento Técnico – Versão Final – Novembro / 2007 24

5.3 Avaliação dos instrumentos de política
urbana instituídos pelo PDOT/1997

Entre os principais instrumentos
instituídos pelo PDOT estão os Planos Diretores
Locais. Entretanto, desde a edição do PDOT até o
momento, apenas cinco PDLs foram elaborados:
Sobradinho (Lei Complementar n.º 56, de
30/12/97), Taguatinga (Lei Complementar n.º 90,
de 11/03/98), Candangolândia (Lei Complementar
n.º 97, de 08/04/98), Ceilândia (Lei Complementar
n.º 314, de 01/09/2000), Samambaia (Lei
Complementar n.º 370, de 02/03/2001) e Gama
(Lei Complementar nº728/06). Embora elaborados
os PDLs de Planaltina e do Guará ainda aguardam
aprovação da Câmara Legislativa.

A demora na elaboração dos PDLs vem
causando diversos problemas como a indefinição
das normas de uso e ocupação do solo, a
persistência e proliferação de usos indesejados e a
edição de um volume enorme de leis sobre
aumento de potencial construtivo, desafetação de
áreas e alteração de uso (no presente, a Emenda
n.º 40, à Lei Orgânica, em 30/12/2002, que incluiu
o art. 56, proibindo a edição de novas leis até a
aprovação dos Planos Diretores Locais).

Há que se rever, ainda, a articulação dos
PDLs em relação ao PDOT, redefinindo os papéis
de cada um, tendo em vista a tendência atual de se
criar Regiões Administrativas (atualmente 29 RAs)
em áreas que tem características locais, sem
nenhuma autonomia urbana, que funcionam como
bairros de RAs já consolidadas.

FIGURA 10 – CONFLITOS COM O MACROZONEAMENTO
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Em decorrência, as atuais práticas de
planejamento local devem ser ajustadas. A
elaboração dos Planos Diretores Locais por Região
Administrativa deve ser repensada, no sentido de
se buscar unidades de planejamento mais globais,
que abranjam as Regiões Administrativas que
possuam similaridades, permitindo maior
articulação entre elas e garantindo maior agilidade
ao processo de elaboração dos PDLs.

O quadro do parcelamento do solo
urbano no Distrito Federal também é complexo.
Inexiste até hoje uma Lei Geral que disponha sobre
a matéria. O Distrito Federal conta com uma série
de leis esparsas e sobrepostas, muito mais
voltadas para problemas específicos, incapazes de
racionalizar e agilizar a aprovação dos
parcelamentos privados, que continuam se dando
sem controle do Poder Público. A edição das Leis
Federais nº 9.785/99, que alterou a Lei nº 6766/79,
e nº 10.257/01, introduziram, ainda, alterações
substanciais neste tema, que necessitam ser
acolhidas pela legislação distrital.

No caso dos instrumentos jurídicos e
urbanísticos instituídos pelo PDOT, as Outorgas
Onerosas do Direito de Construir e de Alteração de
Uso, bem como, a aplicação dos recursos com elas
auferidos, junto ao Fundo de Desenvolvimento
Territorial e Urbano do Distrito Federal -
FUNDURB, precisam ser revistos à luz do que
dispõe o Estatuto da Cidade.

O PDOT/1997 previu as macrozonas
onde estes instrumentos teriam aplicação
prioritária, Zonas Urbanas de Dinamização e de

Consolidação, e remeteu aos PDLs e, na falta
destes, à leis específicas o estabelecimento dos
coeficientes de aproveitamento, dos usos a
serem permitidos e das áreas onde incidiriam.
Entretanto, a falta destes PDLs, conforme citado,
acarretou uma grande quantidade de leis
pontuais referentes a aumento de potencial
construtivo e alteração de uso, só interrompida
com a edição da Emenda n.º 40, à LODF.

Outro problema tem sido a aplicação
limitada dos recursos decorrentes da
arrecadação destes instrumentos junto ao
FUNDURB que, atualmente, prevê, apenas, a
promoção de programas habitacionais de baixa
renda, o que entra em confronto direto com o
previsto no Estatuto da Cidade. Para adequar-se
ao art. 31 desta lei, a aplicação dos recursos
provenientes destes instrumentos deve ser
ampliada para o financiamento da execução da
política de desenvolvimento urbano de modo
geral, incluindo outros aspectos, como: a
regularização fundiária, a constituição de reserva
fundiária, o ordenamento e direcionamento da
expansão urbana, a implantação de
equipamentos urbanos e comunitários, a criação
de espaços públicos de lazer e áreas verdes, a
criação de unidades de conservação ou outras
áreas de interesse ambiental, além da proteção
de áreas de interesse histórico, cultural ou
paisagístico.

Aliado a isso, existe enorme
dificuldade na liberação dos recursos do
FUNDURB, que, embora identificados, não

possuem conta específica, sendo recolhidos junto
ao Tesouro do Distrito Federal, o que dificulta o seu
desembolso financeiro.

Há que se estudar, ainda, uma alteração
dos coeficientes de redução estabelecidos pela
legislação que instituiu os citados instrumentos,
que muitas vezes inviabilizam a sua aplicação.
Além disso, faz-se necessário promover uma
estrutura adequada nas Administrações Regionais
que são responsáveis pela cobrança destes
instrumentos.

É importante, assim, que o Plano Diretor
estabeleça não só a estrutura de planejamento e
do processo participativo, como garantia de
controle social, mas ainda, deve estabelecer,
claramente, as instâncias de discussão e decisão,
a sistemática para sua revisão, bem como definir
os casos específicos de interesse público
comprovado e os motivos excepcionais, previstos
no art. 320 da LODF, que permitem alterações na
Lei que o institui antes do prazo de sua revisão.


