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1.  HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL

Antes da construção de Brasília
apenas as cidades de Planaltina e Brazlândia,
datadas de 1859 e 1933, respectivamente,
ocupavam o que viria a ser o território do
quadrilátero do Distrito Federal. À época da
definição da área do quadrilátero, o Governo
Federal iniciou o processo de desapropriação
das 92 fazendas que existiam no local,
ocupadas, em sua maioria, por posseiros. Partia-
se da idéia de que o controle das terras por parte
do poder público contornaria muitos dos
problemas enfrentados por outras cidades no
que diz respeito ao acesso à moradia e aos
processos de urbanização.

Brasília foi projetada com base no
Plano Piloto, formulado por Lúcio Costa, em
1957, dentro da mais pura tradição do
“urbanismo racionalista”. A proposta de Lúcio
Costa enquadrava-se nas recomendações da
Carta de Atenas, incluindo a separação radical
de usos e a estruturação urbana a partir das

quatro funções básicas: habitar, trabalhar, recrear e
circular.

Embora a idéia original para o território
era de que somente após o Plano Piloto ter
atingido 500 mil habitantes é que ocorreria a
implantação de cidades-satélites, a dinâmica da
realidade social modificou esta concepção inicial,
antecipando, mesmo antes da inauguração da
Capital, o surgimento de cidades-satélites para
abrigar os operários que trabalhavam nas obras da
capital e os moradores das invasões que se
localizavam nas imediações dos canteiros de
obras.

Em 1958, foi implantada Taguatinga,
com a transferência da Vila Amauri, localizada na
área que seria inundada pelo Lago Paranoá, e
Sobradinho, em maio de 1960, construída para
alocar os moradores dos acampamentos das
empresas empreiteiras do DNOCS e populações
residuais da Vila Amauri. Em seguida, foi
implantada a cidade do Gama, em outubro de
1960, para abrigar os moradores dos
acampamentos do Paranoá, Vila Planalto e
remanescentes da Vila Amauri. Em 1961, é fixada
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a “Cidade Livre” – que servia de apoio à construção
de Brasília e deveria desaparecer após sua
inauguração –, surgindo o Núcleo Bandeirante.
Planaltina e Brazlândia seguiram com sua estrutura
original, e permaneceram distanciadas das
dinâmicas da Capital Federal.

Embora o processo de desapropriação
das terras tenha apresentado dificuldades desde a
implantação de Brasília, as terras do DF foram
consideradas públicas e seu gerenciamento coube
inicialmente à NOVACAP – Companhia
Urbanizadora da Nova Capital. Os problemas na
desapropriação decorreram do posicionamento da
Vara da Fazenda Pública, que negou ao Distrito
Federal o direito de desapropriação das terras, pois
considerou que era a União a legítima proprietária
da área.

No Plano Piloto, a distribuição de terras
pela NOVACAP era feita principalmente para
outros organismos públicos do Governo do Distrito
Federal e Governo Federal, IAPs (Institutos de
Aposentadorias), FCP (Fundação da Casa
Popular), Ministérios Militares, Câmara dos
Deputados, Senado Federal, entre outros. A maior
parte destes terrenos era simplesmente doada e
tais organismos, normalmente, realizavam
convênios com outros órgãos para construção de
moradias ou eventualmente contratavam empresas
privadas para a construção.

Entre 1960 e 1970, foram organizadas
as primeiras medidas de ordenamento do uso e

ocupação do solo: o Decreto 163, de 26.02.1962
e o Código Sanitário do DF, lei 5.027/66.

Em 1966, foi implantado o Guará para
absorver a população oriunda de invasões,
acampamentos e servidores públicos e, em
1970, foi criada a Ceilândia com o objetivo de
abrigar os moradores transferidos das Vilas
Tenório, Esperança, IAPI, Morro do Querosene e
outras.

No Plano Piloto, a ocupação urbana
ocorreu principalmente na Asa Sul do Plano Piloto
e em algumas poucas superquadras na Asa Norte,
no entorno da Universidade que já funcionava
desde 1961. Neste período o Plano Piloto já
contava com infra-estrutura e serviços urbanos na
área do centro-administrativo da nova capital

FIGURA 11 – OCUPAÇÃO URBANA EM 1958
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A estratégia de monopólio público das
terras para resolver o problema habitacional
complementava-se com a intenção de produzir
moradias prontas no Plano Piloto para a população
pobre, em conformidade com os parâmetros
determinados por Lúcio Costa. Este fato mostrou-
se inviável e a principal oferta habitacional de baixa
renda ocorreu nas cidades-satélites.

Em 1964, o Distrito Federal se
configurava como um território formado por oito
núcleos urbanos: o Plano Piloto de Brasília, Gama,
Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina,
Paranoá e Jardim, que mais tarde viria a ser
substituído pelo Núcleo Bandeirante.

Entre 1970 e 1985, Brasília foi se
consolidando como capital do país, com a
transferência maciça de órgãos e servidores
públicos do Rio de Janeiro, com uma taxa de
crescimento anual em torno de 8,2%. A estrutura
urbana, por sua vez, continuava a se expandir com
a ocupação de novas áreas como o Lago Sul e o
Lago Norte, mais próximas ao centro e de maior
renda, mas a periferia já representava 78,54% da
população pelo Censo de 1980, quando o Distrito
Federal ultrapassou a casa de 1 milhão de
habitantes.

Com base nesta realidade territorial, foi
elaborado, em 1970, o Planidro - Plano Diretor de
Água, Esgoto e Controle da Poluição – que definiu
o Zoneamento Sanitário para o Distrito Federal e
estabeleceu o primeiro macrozoneamento para o
DF. Sua principal recomendação era a proteção da

Bacia do Paranoá: seus mananciais e o Lago
Paranoá propriamente dito, definindo um limite
populacional para o território, premissa básica
para a organização, ocupação e uso do solo do
DF. Da mesma forma o Zoneamento Sanitário do
Distrito Federal, de 1975, regulou a ocupação da
bacia do Lago Paranoá.

Assim, as ações neste período foram
norteadas pelo entendimento de que havia
escassez dos recursos hídricos no território de
modo que era fundamental coibir a formação de
novas cidades-satélites na bacia do lago Paranoá –
com exceção do Núcleo Bandeirante que já existia
e do Guará, criado em 1969.

FIGURA 12 – OCUPAÇÃO URBANA EM 1964
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Em 1977, foi elaborado o PEOT – Plano
Estrutural de Ordenamento Territorial (Decreto
4.049/78), que embora procurasse legitimar as
tendências de ocupação do solo, vinculava a
ocupação futura com as condições de infra-
estrutura (abastecimento d’água e eliminação de
esgotos) e as possibilidade de oferta de sistema de
transporte de massa. O PEOT reforçou o
crescimento urbano na direção sudoeste, e
manteve as restrições para a ocupação urbana da
bacia do Paranoá, coibindo também a ocupação
nas bacias dos rios São Bartolomeu e Descoberto,
mananciais de abastecimento de água do DF.

Essa política de ordenamento territorial,
baseada na premissa de preservação de recursos
hídricos, legitimou a localização dos demais
núcleos urbanos em um raio mínimo de 15km de
distância do Plano Piloto, instituindo um processo
planejado de segregação socioespacial.

Para a política habitacional, os anos 70
foram aqueles que mais exigiram a atuação do
poder público, que conseguiu atingir cerca de 60%
da demanda resultante do crescimento
demográfico. Verifica-se nos anos 70 extensa
produção de lotes urbanos, entregues pelo governo
local, e de moradias em conjuntos habitacionais,
financiadas pelo Banco Nacional de Habitação
(BNH). A demanda habitacional para todas as
faixas de renda, no período, indicava a
necessidade de construção de 156.726 moradias.
A produção habitacional da época apresentava
enorme diferenciação em termos da qualidade das
residências.

Nesse período, é criada a Terracap
(1974), empresa pública que passa a ser
responsável pela comercialização das terras do
DF. Nota-se a prioridade dada às construções no
Plano Piloto, com o apoio do BNH, destinada a
atender  a    classe       média      de     servidores

públicos. Também ocorreram investimentos na
construção de moradias populares por parte da
SHIS (Serviço de Habitações de Interesse Social)
do GDF, fornecendo 49.380 residências para
famílias de baixa renda e 44.112 lotes urbanizados
na Ceilândia.

FIGURA 13– OCUPAÇÃO URBANA EM 1975
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O monopólio da oferta de novos terrenos
urbanos exercido pela TERRACAP, tinha uma
vinculação mais direta com a disponibilidade de
recursos do SFH (principalmente depois de 1969),
assim como havia o interesse estratégico
(sobretudo dos militares) em consolidar a cidade.
Nesta fase, os preços de terrenos urbanos sofrem
acréscimos significativos, principalmente aqueles
destinados à população pobre. A reduzida oferta de
terrenos no Plano Piloto, devido naturalmente a
maior lucratividade na venda de terrenos para a
população de alta e média renda e, também, ao
fato de que o poder público insistia na venda de
casas prontas no contexto do modelo prevalecente
no SFH, influenciaram o aumento de preços. Em
1974, o m2 de um terreno na Ceilândia (área mais
pobre da Capital, na época) tinha preço superior ao
m2 no Lago Norte (bairro de classe média alta).

A partir de 1975, são identificados os
primeiros parcelamentos irregulares. O “Quintas da
Alvorada”, localizado em área onde seria instalado
o futuro Lago do São Bartolomeu, é o primeiro
parcelamento constatado como irregular.

Entre 1985 e 1995, o planejamento do
território foi orientado pelo POT – Plano de
Ordenamento Territorial, aprovado pela Resolução
31/86 do Conselho de Arquitetura, Urbanismo e
Meio Ambiente – Cauma e pelo POUSO – Plano de
Ocupação e Uso do Solo. Este Plano confirma a
área de expansão urbana no eixo sudoeste e
apresenta proposta de estruturação básica de um
Sistema de Planejamento da Ocupação Territorial.
Entretanto, o POT não foi homologado em virtude

das políticas e descontinuidade dos programas
do governo. Em 1986, foi elaborado o POUSO
que ratifica o entendimento firmado pelo POT,
que foi aprovado pela Resolução n° 31/86 do
Cauma. Em 1987, contrariando os planos
anteriores o relatório Brasília Revisitada
(aprovado pelo Decreto Distrital n° 10.829/87),
de Lucio Costa,       propôs     o    adensamento

da bacia do Paranoá, criando seis novas áreas
habitacionais dentro da Bacia do Paranoá,
próximas ao Plano Piloto e ao longo dos principais
eixos de ligação viária do DF. Incorporando as
propostas do “Brasília Revisitada”, o POUSO foi
homologado em 1990 pelo Decreto n° 12.898 de
13.12.1990.

FIGURA 14 – OCUPAÇÃO URBANA EM 1986
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Nos anos 1980, a política habitacional,
anteriormente compartilhada entre o governo
federal e o GDF, sofreu uma mudança drástica com
a retirada dos investimentos por parte do BNH, que
viria a ser extinto em 1986. O governo local, então,
teve que assumir a oferta de moradias com
recursos próprios.

Entre 1989 e 1994 foi executado um dos
maiores programas de assentamento para a
população de baixa renda já realizados no DF, com
a oferta de aproximadamente 100 mil lotes
urbanizados, promovendo uma mudança
importante no mercado de terras urbanas. A rigor,
até aquela data (1989), a oferta de lotes urbanos
para as famílias pobres era bastante escassa em
termos anuais, permitindo a formação de uma
demanda reprimida, que já comprava terrenos na
periferia do Distrito Federal, mas que, sobretudo
pagava aluguéis extorsivos em fundos de lotes,
aumentando também o número de moradores em
invasões (favelas).

No final da década de 1980, tem início a
ocupação das manchas definidas pelo PEOT e são
criadas as cidades de Samambaia, Recanto das
Emas, Águas Claras, além de Riacho Fundo e
Santa Maria. Foi também implantado o Setor
Sudoeste e as Quadras Econômicas do Guará,
junto à EPTG, conforme indicação do relatório
Brasília Revisitada. Começou a se configurar uma
conurbação ao longo do eixo formado pelo Plano
Piloto / Guará / Águas Claras / Taguatinga /
Ceilândia.

Fora desse eixo foi criada a cidade de
São Sebastião, foi fixada a vila Planalto e
transferida a Vila Paranoá, além de terem
ocorrido adensamentos e expansões em todas
as cidades-satélites, inclusive naquelas
localizadas em região de proteção de mananciais
como Sobradinho, Planaltina e Brazlândia.

No início dos anos 1990, o GDF
continuou  ampliando    a    oferta   de   moradias

populares mediante a entrega de lotes semi-
urbanizados em novas localidades, surgindo,
então, Santa Maria, Recanto das Emas e São
Sebastião. A política habitacional adotada pelo
governo local permitiu o atendimento da demanda
de grande parte da população que morava em
invasões e fundos de lotes e, gerou, por
conseqüência, uma remodelação do espaço
urbano do DF.

FIGURA 15 – OCUPAÇÃO URBANA EM 1991
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A política habitacional enfatizou o
segmento de famílias de classe baixa. Um exemplo
é o caso de Samambaia cujo projeto apontava para
um bairro com diferentes classes sociais e ênfase
na classe média, mas o GDF acabou priorizando a
distribuição de lotes para as famílias de baixa
renda, que começaram a ser transferidas para a
localidade a partir de 1985.

Em relação à classe média, em 1992, os
imóveis mantidos pelo governo federal no Plano
Piloto foram vendidos aos moradores que fossem
servidores públicos ou para terceiros. Os imóveis
vendidos abaixo do valor de mercado ofereceram
grande oportunidade para a classe média, mas não
contemplou alguns segmentos da população, como
por exemplo, os militares.

Dois novos setores habitacionais
começaram a ser implantados, o Sudoeste, na área
central, e Águas Claras, a 22km. Entretanto
tratavam-se de moradias a serem adquiridas
mediante financiamentos bancários, com altos
juros, em situação de alta inflação.

Neste contexto, entra em cena a
iniciativa privada com a oferta de terrenos
destinados principalmente à classe média. Em
1985, os loteamentos irregulares em área urbana e
rural eram cerca de 150. Ofertavam um tipo de
moradia – o lote unifamiliar – não mais oferecido
pela TERRACAP, já que os últimos lotes no Lago
Sul foram vendidos em 1985. O êxito dos
loteamentos irregulares com a classe média resulta
de uma série de fatores, entre eles o baixo custo

dos lotes, a possibilidade de construir a
residência em um ritmo compatível com os
recursos familiares e não com base em
financiamentos bancários e, finalmente, um valor
cultural – a preferência pelo modelo da
residência unifamiliar, com amenidades como
áreas de lazer, privacidade e acesso
relativamente fácil ao centro de trabalho, o Plano
Piloto.

Entre 1985 e 1995, foram
contabilizados 529 parcelamentos irregulares em
terras públicas griladas ou em terras particulares,
especialmente na APA do rio São Bartolomeu,
na direção oposta aos eixos de crescimento
estabelecidos nos planos de ordenamento do
território. A situação fundiária indefinida no DF
estimulou este processo. Quase metade da área
do DF (46,7%) continua sendo de propriedade
privada e a delimitação desses imóveis ou as
indenizações não ocorreram integralmente,
gerando litígios na justiça até hoje.

Estes parcelamentos,
autodenominados “condomínios”, configuraram
uma nova forma de organização do espaço
habitacional, formando pequenos aglomerados
de moradias individuais devidamente cercados e
desvinculados do seu entorno imediato. A
entrada no mercado destes terrenos teve e
continua tendo papel importante sobre os preços
dos terrenos, sobretudo daqueles destinados à
população de alta e média renda.

Configura-se, então, uma nova periferia,
que orientou diretrizes do planejamento territorial
dos anos 90.

Em 1992, em cumprimento ao que
estabelece a Constituição Federal de 1988, foi
formulado o primeiro PDOT – Plano Diretor de
Ordenamento Territorial. O PDOT/1992 reforça o
modelo polinucleado, bem como consolida a
bipolaridade entre Plano Piloto e Taguatinga como
centros complementares. A realidade dos
parcelamentos irregulares foi reconhecida desde o
PDOT/1992, sob a forma de um anel semi-radial
envolvendo o Plano Piloto de Brasília, que embora
não incentivado, passou a configurar importante
vetor de crescimento em direção ao interior da
bacia do São Bartolomeu, vindo a reforçar os
elevados custos sociais da organização territorial
do DF e a degradação ambiental provocada por
estas ocupações.

Em 1995, os trabalhos relativos à
revisão do PDOT/1992 foram iniciados, culminando
na edição da Lei Complementar n° 17, de 28 de
janeiro de 1997. O PDOT/1997 confirma o eixo
sudoeste como ocupação prioritária, reconhece o
vetor nordeste/sudeste a ser monitorado e
controlado na área de maior incidência de
condomínios; propõe um Centro Regional; introduz
a premissa de flexibilização de usos e atividades e
estabelece instrumentos de política urbana como
Outorga de Direito de Construir e a criação do
FUNDURB – Fundo de Desenvolvimento Urbano.
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Desde 1997, observa-se o aumento da
ocupação extensiva do solo urbano. Por um lado,
os vazios entre o Plano Piloto e Taguatinga foram
ocupados quase integralmente com o modelo de
residência unifamiliar em áreas com maior ou
menor intensidade de ocupação. A nordeste, na
direção de Sobradinho e Planaltina, o processo de
dispersão da residência se acentua, assim como na
Bacia do São Bartolomeu. Observam-se também
tendências de parcelamentos de baixa densidade,
em um modelo ex-urbano de chácaras de recreio
em diferentes áreas rurais. Tratam-se entretanto de
espaços diferentes dos condomínios da bacia do
São Bartolomeu, em Vicente Pires ou em torno de
Sobradinho e Planaltina.

Principalmente, observa-se o
crescimento populacional e urbano significativo dos
municípios limítrofes do DF, que vem recebendo
um afluxo populacional emigrado em grande parte
das áreas urbanas do DF. A população destes
municípios trabalha e utiliza os serviços do DF.

Por outro lado, surgiram várias
ocupações ao longo das principais rodovias que
articulam o DF e seu entorno em função dos fluxos
derivados dos deslocamentos casa-trabalho tanto
da população residente nos municípios limítrofes
como da população moradora dos núcleos urbanos
e dos diferentes parcelamentos dispersos no
território.

Nesta realidade que incorpora a visão
das manchas urbanas do DF e seu entorno
imediato configura-se o embrião da realidade
metropolitana de Brasília.

FIGURA 16 – OCUPAÇÃO URBANA EM 1997

FIGURA 17 – OCUPAÇÃO URBANA EM 2004
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MAPA 1 –EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO URBANA NO DF E ENTORNO
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2. ASPECTOS FÍSICO-
AMBIENTAIS DO TERRITÓRIO

A localização do sítio para a implantação
de Brasília foi antecedida por estudos, análises e
levantamentos físico-ambientais. Subsidiaram a
definição da localização da nova capital do Brasil e
do quadrilátero do Distrito Federal, a Missão Cruls
(1894), a Missão Polli Coelho (1948) e o "Relatório
técnico sobre a nova capital da república" (1955),
conhecido como "Relatório Belcher".

O "Relatório Belcher" depois de analisar
uma área de 50 mil km2, destacando a
sensibilidade dos solos à erosão e a capacidade
limitada dos recursos hídricos dessa região –,
realiza estudos pormenorizados de cinco sítios
considerados adequados para receber a nova
capital contemplando topografia, drenagem,
classificação de solos, geologia, microclima,
hidrografia, abastecimento de água, fornecimento
de energia, transportes e acidentes naturais para
fins de recreação.

A escolha da área para a localização da
nova capital recaiu sobre o sítio situado entre o
ribeirão Bananal e o córrego Riacho Fundo, sendo
então definidos os limites do Distrito Federal com
superfície de cerca de 5,8 mil km2.

O quadrilátero do Distrito Federal está
totalmente inserido no domínio do bioma Cerrado,
comunidade biológica característica de grande
parte da porção central do país, aproximadamente
23% do território nacional, abrangendo extensa

área do Planalto Central. A paisagem do cerrado
é bastante heterogênea, com formações
florestais, savânicas e campestres, que se
desenvolvem de acordo com as características
do solo e a proximidade com corpos d’água. O
cerrado também dispõe de vasta diversidade
biológica, tanto de flora como de fauna, com
mais de 160 mil espécies, muitas delas
endêmicas.

No Distrito Federal encontra-se ampla
coleção das variações fitofisionômicas da
vegetação do Cerrado, desde áreas com
predomínio de gramíneas e arbustos pequenos e
esparsos (Campo Cerrado), até matas fechadas
com árvores de grande porte (matas ciliares e de
interflúvio). A fauna nesta região é bastante
diversificada e abriga várias espécies típicas do
bioma.

Estudo promovido pela UNESCO
(2002), para avaliação multitemporal da
ocupação do solo no Distrito Federal e seu efeito

sobre a cobertura vegetal, constatou uma perda de
58% da cobertura vegetal nativa no DF, no período
de 1954 a 2001, conforme dados da Tabela 3. Esta
perda é mais acentuada nas áreas de cerrado
típico, cuja redução chega a 73%. Especialmente
no caso das matas e cerrado restam apenas
fragmentos de vegetação, que estão associados às
áreas legalmente protegidas e àquelas de difícil
acesso.

Os principais componentes das
transformações territoriais ocorridas, que
implicaram significativa redução da vegetação
nativa e conseqüente perda da biodiversidade no
Distrito Federal, são o intenso processo de
urbanização e o crescimento da ocupação agrícola,
neste particular com a expansão da cultura de soja
e outras de caráter exportador, em toda a região
Centro-Oeste. No período de 1954 a 2001, as
áreas de ocupação urbana evoluem de 0,02% para
7,39% do território do Distrito Federal, e as áreas
de ocupação agrícola passam de 0,02% para
47,56%, alcançando aproximadamente metade do
território.

TABELA 2 – QUANTIFICAÇÃO MULTITEMPORAL DAS ÁREAS DE COBERTURA VEGETAL E
USO DO SOLO NO DISTRITO FEDERAL EM VALORES RELATIVOS
Classes Mata Cerrado Campo Reser-

vatório
Agrícola Urbana Reflores-

tamento
Solo

exposto
Total
(%)

1954 18,82 37,84 43,28 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 100
1964 16,25 34,18 47,35 0,70 0,44 0,80 0,00 0,28 100
1973 15,14 30,29 43,79 0,82 6,06 2,10 0,00 1,80 100
1984 12,57 18,11 38,22 0,99 20,80 3,68 3,33 2,31 100
1994 11,94 17,29 24,90 1,02 36,79 4,84 2,06 1,16 100
1998 9,94 9,91 22,45 0,92 46,32 6,57 1,59 2,30 100
2001 9,91 9,91 22,54 0,92 47,56 7,39 1,13 0,74 100

Fonte: UNESCO, 2002
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MAPA 2 – USO DO SOLO E VEGETAÇÃO DO DF EM 2001
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A vegetação nativa remanescente, 42,36% do DF,
em 2001, refere-se em grande parte àquela
inserida em unidades de conservação, constituindo
fragmentos isolados de difícil conectividade com
outras áreas de cerrado, o que compromete o fluxo
de material genético. (mapa 2)

Formado, predominantemente, por áreas
planas e elevadas, o Distrito Federal, com cerca de
57% do seu território situado acima da cota de
1.000m, incide sobre estrutura morfológica com
diferentes níveis de superfícies planas, que,
segundo Novaes Pinto (1986), pode ser
compartimentada em três unidades
geomorfológicas específicas descritas a seguir e
representadas na Figura 18:

a)Região de Chapadas – Esta unidade é
caracterizada por apresentar topografia plana e
plana-ondulada, acima da cota de 1.000m, e
segmento retilíneo das encostas, ocupando cerca
de 34% da área do Distrito Federal. As chapadas
constituem divisores da drenagem da região,
circundando a bacia do Paranoá e entre as bacias
do rio Preto e São Bartolomeu. Com cobertura de
latossolos e de laterita - solos profundos, bem
drenados, friáveis, intemperizados e onde a
infiltração supera o escoamento superficial das
águas pluviais - a região das chapadas constituem
áreas de recarga de lençol freático e aqüíferos,
exercendo importante papel na alimentação de
mananciais subterrâneos e de nascentes que se
originam em suas encostas.

b)Áreas de Dissecação Intermediária – Ocupando
aproximadamente 31% do território, esta paisagem

apresenta duas subunidades geomorfológicas
distintas em virtude da estruturação geológica: a
Depressão do Paranoá e o Vale do Rio Preto. A
Depressão do Paranoá constitui uma área
deprimida com variação topográfica suave acima
da cota 1.000m, composta por uma estrutura em
domo central (forma convexa), que orienta a
drenagem de padrão anelar, tendo como única
saída o vale do rio Paranoá. Pela singularidade
do sítio e condições oferecidas, a bacia do
Paranoá foi escolhida para a implantação da

capital, às margens de um lago construído
artificialmente. A subunidade do Vale do rio Preto é
ocupada por tributários da margem direita do curso
superior do rio Preto, afluente do rio Paracatu, da
bacia do rio São Francisco. Esta região caracteriza-
se por uma topografia plana de declives inferiores a
8%, recobertos por latossolo e laterita, com
encostas suaves de perfil côncavo.

FIGURA 18 – UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DO DF
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c)Região Dissecada de Vale - Ocupando
aproximadamente 35% das terras do Distrito
Federal, as unidades desse tipo de paisagem
correspondem às depressões de litologias de
resistências variadas, ocupadas pelas principais
drenagens da região, das bacias dos rio São
Bartolomeu, Maranhão, Descoberto e Alagado.
Apresentam relevo muito acidentado, encosta de
perfil convexo-côncavo e de perfil complexo que
inclui o segmento retilíneo. A rede de drenagem,
que se mostra discreta nos domínios de planos
mais elevados, adensa-se significativamente
nestas áreas rebaixadas, onde a dissecação de
rochas menos resistentes permitiu o
desenvolvimento de um modelado marcado pela
presença de grande número de cursos d’água
curtos, muitas vezes temporários, cujo arranjo
inicia-se nos rebordos erosivos das chapadas.

As classes de solos predominantes no
Distrito Federal são os latossolos vermelho-escuro
e vermelho-amarelo e o cambissolo, representando
mais de 85% da área total de seu território. São
solos tipicamente encontrados em regiões onde
existe o predomínio de temperaturas e
precipitações relativamente elevadas. Os latossolos
são solos ácidos, profundos e bem drenados,
pobres em minerais primários e de baixa relação
silte/argila, submetidos a intenso processo de
lixiviação em sua formação. O cambissolo é mais
comum em superfícies topográficas de declive mais
acentuado, onde os processos erosivos são mais
intensos, constituindo em um solo pouco profundo,
de grande incidência de rocha matriz, pouco

drenado, impróprio à agricultura e altamente
susceptível a erosão.

Sete bacias hidrográficas compõem a
estrutura hídrica superficial do Distrito Federal:
Bacia do rio São Bartolomeu; Bacia do lago
Paranoá; Bacia do rio Descoberto; Bacia do rio
Corumbá; Bacia do rio São Marcos; Bacia do rio
Preto e Bacia do    rio    Maranhão.    Também

fazem parte do sistema hidrológico os lagos
Paranoá, Descoberto e Santa Maria, todos
concebidos por represamento, sendo que o
primeiro, dentre outras funções, tem o
aproveitamento hidroelétrico e os demais são
utilizados para atender às necessidades de
abastecimento de água. (figura 19)

FIGURA 19 – BACIAS HIDROGRÁFICAS
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Além dessas peculiaridades do Distrito
Federal, outras devem ser destacadas por seu
reflexo mais imediato na disponibilidade hídrica do
território, tanto em quantidade como em qualidade
dos recursos. As terras elevadas do planalto são
dispersoras de águas, constituindo uma drenagem
basicamente de nascentes, pequenos riachos e
poucos rios medianos.

Por outro lado, as características
climáticas, com um longo período de estiagem,
afetam a disponibilidade hídrica, concorrendo para
significativa redução de vazão dos rios nos
períodos mais críticos. O clima, segundo a
classificação de Köppen, enquadra-se entre os
tipos “tropical de savana” e “temperado chuvoso de
inverno seco”. Distingue-se claramente em duas
estações: uma chuvosa e quente, que se prolonga
de outubro a abril, e outra, fria e seca, de maio a
setembro. Os meses mais chuvosos são novembro,
dezembro e janeiro, com precipitação total anual
média de 1.600mm, sendo que praticamente não
chove na estação seca. A temperatura média anual
varia de 18ºC a 20ºC, sendo os meses de setembro
e outubro os mais quentes, com temperaturas
variando de 20ºC a 22ºC. Julho é o mês mais frio
com temperaturas médias de 16ºC a 18ºC.

A preocupação com a água para
abastecimento remonta ao Relatório Belcher e
permanece, ainda hoje, de forma bastante enfática.
A capacidade limitada dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos para fins de
abastecimento da população, confere a estes

recursos a condição de atributo ambiental
estratégico.

A capacidade hídrica do Distrito
Federal e de sua região é, de um modo geral,
suficiente para atender à demanda de água,
tanto para abastecimento da população, como
para as atividades econômicas e de lazer e
turismo, segundo dados do Plano de
Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos
do Distrito Federal – PGIRH. No entanto,
ressalta-se, já são enfrentadas situações de
conflitos relativos ao uso múltiplo da água,
decorrentes de dificuldades para o atendimento
de demandas em aspectos quantitativos e
qualitativos.

No Distrito Federal, entre as bacias
hidrográficas que já evidenciam estresse hídrico
encontram-se, especialmente, aquelas ocupadas
por atividade agrícola com uso intenso de água,

como as bacias do rio Preto e do rio São Marcos,
como pode ser observado na tabela 3. Em geral a
disponibilidade hídrica atende às demandas atuais
e projetadas para 2025.

Quanto à quantidade de recursos
hídricos disponíveis, a questão está na sua
distribuição espaço-temporal, devido aos extensos
períodos de estiagem e à concentração da
demanda em algumas bacias hidrográficas. No
aspecto qualitativo, o processo de ocupação do
solo urbano e rural, tem causado poluição das
águas superficiais e subterrâneas pela descarga de
esgotos domésticos e industriais, efluentes de
origem animal, utilização de agrotóxicos e
lançamentos de drenagem pluvial, comprometendo
alguns de seus usos, especialmente para o
abastecimento da população e para as atividades
de lazer e turismo.

   TABELA 3 - DISPONIBILIDADE E DEMANDA HÍDRICA NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO
IMEDIATO

Demanda (m³/s)Bacia
Hidrográfica Q regularizada

(m³/s)
Q 7,10 natural
na bacia dos
reservatórios

(m³/s)

Q 7,10
natural da

bacia (m³/s)

Disponibili
-dade²
(m³/s) 2004 2025

São Bartolomeu¹ 10,5 5,07 12,8 18,2 3,56 9,78
Paranoá 10,5 5,07 5,20 10,6 2,09 6,35
Descoberto 7,20 2,43 6,43 11,2 5,21 6,33
Corumbá - - 4,24 4,24 0,415 2,11
Preto - - 5,61 5,61 3,83 8,18
São Marcos - - 0,228 0,228 0,421 0,897
Maranhão - - 7,69 7,69 0,600 1,06
Total 17,7 7,50 37,0 47,2 14,0 28,4
¹ Os valores apresentados para a bacia do rio São Bartolomeu já incluem aqueles referentes à bacia do rio Paranoá;
² A disponibilidade foi calculada considerando-se a vazão Q 7,10, nos casos de regularização substitui-se a vazão Q 7,10  a
montante do reservatório pela vazão regularizada, somada à vazão Q 7,10 da bacia incremental.
Fonte: PGIRH do Distrito Federal-2006
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As características de relevo, de solos e
de entalhe dos cursos de água do Distrito Federal
condicionaram, sobremaneira, a dinâmica de uso e
ocupação do solo. A grande disponibilidade de
áreas planas nas chapadas e nas áreas de
dissecação intermediária atraiu, naturalmente, os
assentamentos urbanos e a implantação de
grandes glebas de agricultura irrigada (Figura 20).

Os aspectos físicos e naturais do
território indicam, em maior ou menor medida, os
elementos de fragilidade e sensibilidade dos
espaços diante das intervenções antrópicas. A
identificação destes elementos traz informações
relevantes para a conformação da ocupação do
território, que é responsável por importantes
modificações nos ambientes e no equilíbrio de
sistemas naturais, especialmente considerando
que, em certas situações, estas modificações se
revertem em limitações para a própria ocupação.

A suscetibilidade à erosão é um dos aspectos a ser
observado no uso e ocupação do solo no Distrito
Federal. Cruzando dados de pedologia e de
declividade para identificação das áreas de risco à
erosão,        conforme                ilustrado             no
Mapa 3, verifica-se que as áreas de maior risco
concentram-se nos vales dos rios São Bartolomeu,
Descoberto e Alagado e dos afluentes do rio
Maranhão, correspondentes à unidade
geomorfológica da Região Dissecada de Vales.
Tratam-se de espaços de difícil ocupação tanto
para atividades urbanas como rurais.

Algumas dessas áreas de risco são
cabeceiras de drenagem, onde naturalmente há

FIGURA 20 – SIMULAÇÃO EM 3D DO TERRITÓRIO DO DF
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MAPA 3 – ÁREAS DE RISCO À EROSÃO
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 uma dissecação mais intensa do relevo, uma vez
que o recuo dos rebordos das áreas cismeiras
planas faz parte da dinâmica natural desta forma
de relevo. No entanto, a potencialização das
descargas hídricas superficiais e subsuperficiais
nestas feições, decorrentes da ocupação do solo,
ao mesmo tempo em que reduzem a infiltração,
produzem efeitos de verdadeiras bombas
hidráulicas no desmonte de estruturas de solos e
no arraste destes sedimentos para compartimentos
mais baixos.

Quanto à capacidade de sustentação da
drenagem e das águas subterrâneas, a ocupação
intensa das chapadas tem representado o aumento
de áreas impermeabilizadas, limitando o aporte de
água para o lençol freático e para aqüíferos mais
profundos, oferecendo riscos de contaminação
hídrica, particularmente, em áreas não atendidas
por sistemas de coleta e tratamento de esgotos.
Onde já existe ocupação urbana ou ex-urbana, são
necessários cuidados especiais com relação à
drenagem e ao esgotamento sanitário, como
demonstrado nas áreas de risco muito alto à
contaminação apresentadas no Mapa 4. Áreas
como o Lago Oeste ou os parcelamentos
embrionários do Tororó, por exemplo, requerem,
mais do que outras áreas no território,
preocupações com o saneamento ambiental. Além
disso, a baixa densidade de drenagem das
chapadas dificulta o deságüe das estruturas de
macrodrenagem urbana, onerando as obras e
causando erosões nos cursos de água receptores.

No Mapa 5, estão reunidas as
diversas situações de sensibilidade do ambiente
observadas no território do Distrito Federal (tais
como risco de erosão e de contaminação hídrica,

as bacias de captação de água para
abastecimento, e presença de matas e cerrado
típico), contrapostas à situação da ocupação
urbana, em 2005.

Para elaboração do mapa de risco à erosão, foram adotados procedimentos
semelhantes aos utilizados no PDOT/97, no que se refere às classes utilizadas e ao
cruzamento de temas efetuado:

• foram utilizados os mapas temáticos de pedologia (Mapa de reconhecimento dos Solos
do Distrito Federal-1978-EMBRAPA- Escala 1:100.000) e de declividades do terreno
(CODEPLAN - Escala 1:100.000 – 1989).

• no mapa de declividades, foram destacados os intervalos mais íngremes - duas classes
de caimento dos terrenos: entre 10% e 20%  e acima de 20%.

• no mapa pedológico, utilizou-se os tipos de solo mais suscetíveis a processos erosivos –
na categoria de suscetíveis foram destacados os solos brunizem avermelhados; e na
categoria de muito fortemente suscetíveis a processos erosivos foram destacados os
cambissolos e as areias quartzosas.

Desta sobreposição resultou o mapa de delimitação de áreas de maior suscetibilidade à
degradação ambiental de superfície.



Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - Documento Técnico – Versão Final – Novembro/ 2007 44

MAPA 4 – RISCOS À CONTAMINAÇÃO HÍDRICA SUPERFICIAL
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MAPA 5 - SÍNTESE DAS PRINCIPAIS VARIÁVEIS QUE COMPÕEM A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
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Da interpretação dos aspectos físicos ambientais,
sintetizados no mapa 6, percebe-se a conformação
de dois sistemas ambientais relevantes no contexto
da estrutura do território no Distrito Federal:

a) Sistema Ambiental Preservado do Cerrado

Corresponde a espaços naturais com
manchas contínuas de cerrado ainda preservado;
esses espaços naturais são representativos do
bioma, com importantes funções ecológicas
mantidas, especialmente devido à extensão das
áreas abrangidas. Os espaços componentes desse
sistema são elementos fundamentais na
sustentação ambiental do território, exigindo
manejo compatível para manutenção dessa
condição.

A conformação deste sistema guarda
estreita correlação com as principais Unidades de
Conservação de Proteção Integral instituídas no
Distrito Federal, demonstrando a eficácia deste
instrumento na manutenção de grandes extensões
de espaços preservados. Compõem ainda este
sistema alguns parques e outras categorias de
unidades de conservação, que requerem políticas
específicas de incentivo a manutenção da
cobertura vegetal.

b) Sistema Ambiental Frágil (ou Sensível)

Corresponde às áreas com maior risco a
processos erosivos. Compõem esse sistema áreas
contínuas nas bacias dos rios São Bartolomeu,
Maranhão e baixo Descoberto (do domínio
geomorfológico da região dissecada de vale),
caracterizadas pela declividade mais acentuada,

onde a cobertura com vegetação nativa contribui
para a manutenção das encostas. Tratam-se de
ambientes, que pela própria dificuldade de
exploração por atividades rurais ou urbanas,
ainda se apresentam bastante conservados.

A conformação desse sistema
ambiental, como um conjunto de espaços
naturais pouco antropizados distribuídos pelo
território como manchas bem definidas, requer a
identificação de conectores ecológicos. A
conectividade ecológica entre sistemas naturais
responde à necessidade de manutenção dos
aspectos funcionais dos ecossistemas, onde a
fragmentação e isolamento destes espaços vêm
ocorrendo pela expansão das ocupações
urbanas e rurais, muitas vezes de forma difusa, e
pela proliferação de infra-estruturas.

O potencial de determinados
elementos, como vales fluviais e fragmentos de
vegetação nativa, em conectar espaços naturais,
contribuindo para o fluxo biótico e outras funções
ecológicas importantes, orienta o
reconhecimento e a configuração de possíveis
conectores junto aos sistemas ambientais.

A configuração de conectores aponta
para a necessidade de um tratamento adequado
destes espaços a partir da própria ambiência –
urbana ou rural – em que se encontram.

Os conectores em espaços urbanos
devem ser compreendidos como um conjunto de
espaços lineares – parques, unidades de
conservação e outras categorias possíveis – que

podem compor um sistema, mas que hoje estão
conformados de maneira fragmentada. Em
ambiência urbana, estes espaços trazem mais
qualidade de vida para as comunidades vizinhas,
uma vez que podem contribuir para o lazer.

Os conectores configurados em
ambiência rural deveriam ser indicados para
conservação e para o desenvolvimento de
atividades compatíveis com a proteção do meio
ambiente, tais como ecoturismo, agroecologia,
entre outras.

A visualização desse conjunto de
elementos permite a análise das principais
variáveis que compõem a problemática ambiental
do DF a ser considerada na revisão do PDOT,
fornecendo subsídios para a orientação da
ocupação do território e para medidas especiais de
controle e mitigação de impactos ao meio
ambiente.
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MAPA 6 – SISTEMAS AMBIENTAIS
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2.1 Patrimônio Ambiental

O Distrito Federal tem cerca de 265 mil
hectares – 93% de todo o seu território – protegidos
na forma de diversas categorias de unidades de
conservação. A ampliação do percentual de áreas
protegidas, que anteriormente era de 45% para a
percentagem atual, deve-se à criação, em 2001,
por meio de Decreto Presidencial, da Área de
Proteção do Planalto Central, cuja delimitação
compreende terras do Estado de Goiás e do
Distrito Federal.

As unidades de conservação são
concebidas pelo poder público com o desígnio de
proteger espaços significativos, onde exista alguma
manifestação da biodiversidade e/ou de elementos
históricos e culturais. Instrumentos legais próprios
especificam o tipo de gestão recomendado para
cada unidade de acordo com suas características.

 A definição de unidades de conservação
é essencial para o aproveitamento sustentável dos
recursos naturais. As unidades de conservação
presentes no Distrito Federal, por categoria, são:
Estações Ecológicas (3); Reservas Ecológicas (4);
Parque Nacional (4),Reservas Biológicas (2);
Floresta Nacional (1); Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (3); Áreas de Proteção
Ambiental (6); e Áreas de Relevante Interesse
Ecológico (6).

Além dessas unidades de conservação,
o Distrito      Federal    ainda    conta    com    outras
categorias de áreas  protegidas. Entre elas estão
os 62 Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo, além

do Jardim Botânico de Brasília e do Jardim
Zoológico de Brasília.

Em face dessa condição especial de
proteção a que se encontra submetida a maior
parte do DF, a gestão territorial assume
característica peculiar pela forte interface com a
gestão ambiental. Assim, há que se interpretar
as diretrizes de ocupação territorial expressas no
Plano Diretor, em conjunto com as restrições de
ocupação em função das unidades de
conservação. O quadro se torna mais complexo
pelo fato de que a criação e gestão de unidades
de conservação, ao contrário do que ocorre com
os planos diretores urbanos, são de competência
concorrente entre União, Estados e Municípios.

A criação e implantação de unidades
de conservação no Distrito Federal extrapolam,
em algumas situações, seu papel como
instrumento da política ambiental, uma vez que
não se justificam pela constatação de atributos
ambientais relevantes para sua proteção. Estas
unidades se apresentam como instrumentos de
contenção da ocupação urbana, com função
mais contundente de disciplinadora do uso do
solo e, portanto de maior interface com a gestão
urbana.

É neste contexto que deve ser
compreendida a criação da APA do Planalto
Central, em 2001, com área de 504.608
hectares, recobrindo aproximadamente 60% do
Distrito Federal, incluindo, ainda, parte dos
municípios de Planaltina de Goiás e Padre
Bernardo, situados ao norte do território distrital.

A APA do Planalto Central, que sobrepõe-se a
algumas unidades de conservação previamente
constituídas, objetiva proteger as nascentes de
tributários de três grandes bacias hidrográficas
brasileiras – Tocantins, Paraná e a do São
Francisco, por meio do controle do uso do solo,
que passa a ser exercido com a tutela do governo
federal por meio do IBAMA. O plano de manejo da
APA do Planalto Central está em fase de
elaboração, a cargo do órgão gestor federal, o
IBAMA.

No disciplinamento da matéria relativa
às áreas protegidas, de que trata o art. 225 da
Constituição Federal, foi promulgada a Lei Federal
9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação – SNUC, estabelecendo
critérios e normas para a criação, implantação e
gestão das unidades de conservação. O SNUC
divide as unidades de conservação em dois
grupos:

• Unidades de Proteção Integral – cujo
objetivo básico é preservar a natureza, sendo
admitido apenas o uso indireto dos seus recursos
naturais;

• Unidades de Uso Sustentável – cujo objetivo
básico é compatibilizar a conservação da natureza
com o uso sustentável de parcela dos seus
recursos naturais.

O grupo das unidades de Proteção
Integral é composto das seguintes categorias:
Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque
Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida
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Silvestre. E o grupo das Unidades de uso
Sustentável compreende: Área de Proteção
Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico,
Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de
Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e
Reserva Particular do Patrimônio Natural.

O SNUC determina que seja definida
zona de amortecimento para todas as unidades de
conservação, exceto no caso das Áreas de
Proteção Ambiental, definida como área de
“entorno de uma unidade de conservação, onde as
atividades humanas estão sujeitas a normas e
restrições específicas, com o propósito de
minimizar os impactos negativos sobre a unidade”.
Ainda, quando conveniente, devem ser também
definidos corredores ecológicos das unidades de
conservação, que são definidos como “porções de
ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando
unidades de conservação, que possibilitam entre
elas o fluxo de genes e o movimento da biota,
facilitando a dispersão de espécies e a
recolonização de áreas degradadas, bem como a
manutenção de populações que demandam para
sua sobrevivência áreas com extensão maior do
que aquela das unidades individuais.”

Toda unidade de conservação deve
dispor de seu respectivo Plano de Manejo,
instrumento de gestão que define diretrizes quanto
ao uso e à ocupação do solo nessas áreas e
respectivas zonas de amortecimento e corredores
ecológicos, dele integrando o zoneamento
ambiental.

Cumpre ao Distrito Federal realizar o
enquadramento das suas unidades de
conservação ao que dispõe o SNUC. Nesse
sentido, e visando a criação de categorias de
unidades de abrangência distrital, tais como
Áreas de Proteção de Manancial e Parques
Ecológicos, está em tramitação projeto de lei que
cria o Sistema Distrital de Unidades de
Conservação – SDUC.

O SNUC recepciona como
instrumento de gestão a Reserva da Biosfera,
“modelo, adotado internacionalmente, de gestão
integrada, participativa e sustentável dos
recursos naturais, com os objetivos básicos de
preservação da diversidade biológica, o
desenvolvimento de atividades de pesquisa, o
monitoramento ambiental, a educação ambiental,
o desenvolvimento sustentável e a melhoria da
qualidade de vida das populações.”

A criação da Reserva da Biosfera do
Cerrado – Fase 1 foi aprovada pela UNESCO,
dentro de seu Programa “O Homem e a
Biosfera”, em 1992. Esta Reserva da Biosfera foi
a primeira a incluir áreas urbanas e seu objetivo
é conservar a diversidade biológica e promover o
desenvolvimento sustentável. A Lei nº 742, de 28
de julho de 1994, define os limites, as funções e
o sistema de gestão da Reserva da Biosfera do
Cerrado, no Distrito Federal. A Reserva inclui
uma Zona Núcleo composta pelo Parque
Nacional de Brasília, Estação Ecológica de
Águas Emendadas, Fazenda Água Limpa da
UnB, Reserva Ecológica do IBGE e Jardim

Botânico de Brasília e sua Estação Ecológica; além
de uma Zona Tampão, em torno da Zona Núcleo e
uma Zona de Transição, estabelecendo a conexão
entre as áreas da Zona Núcleo.

2.2 Patrimônio arqueológico e espeleológico

O patrimônio arqueológico constitui
testemunho essencial sobre as atividades humanas
do passado, compreendendo a porção do
patrimônio material que engloba todos os vestígios
da existência humana e todos os lugares onde há
indícios de atividades humanas, estruturas e
vestígios abandonados, na superfície, no subsolo
ou sob as águas, assim como o material a eles
associados.

O Distrito Federal possui atualmente 18
sítios arqueológicos catalogados pelo IPHAN que
nunca foram escavados, não permitindo, neste
momento, confirmações científicas mais precisas,
são eles:

1. Sítio arqueológico situado no Parque Nacional
de Brasília;

2. Sítio arqueológico Amarelinho situado próximo
ao ribeirão Ponte Alta na cidade do Gama;

3. Sítio arqueológico Caboclo situado próximo ao
ribeirão Ponte Alta na cidade do Gama;

4. Sítio arqueológico Cantinho situado próximo
ao ribeirão Ponte Alta na cidade do Gama;

5. Sítio arqueológico Marica situado próximo ao
ribeirão Ponte Alta na cidade do Gama;
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6. Sítio arqueológico Retiro situado próximo ao
ribeirão Ponte Alta na cidade do Gama;

7. Sítio arqueológico Zico situado próximo ao
ribeirão Ponte Alta na cidade do Gama;

8. Sítio arqueológico Capoeira situado próximo
ao córrego Capoeira na cidade de Brazlândia;

9. Sítio arqueológico Capão da Onça situado
próximo ao córrego do Capão da Onça, na
cidade de Brazlândia;

10. Sítio arqueológico Melchior situado próximo ao
rio Melchior na cidade de Ceilândia;

11. Sítio arqueológico São Francisco situado
próximo ao rio Melchior na cidade de
Ceilândia.

12. Sítio arqueológico DF-CA-013, DF-PA-13
situado próximo ao rio Melchior na cidade de
Ceilândia;

13. Sítio arqueológico Ipê situado próximo ao
córrego do Ipê na cidade do Núcleo
Bandeirante;

14. Sítio arqueológico Mineiro situado próximo ao
córrego do Ipê na cidade do Núcleo
Bandeirante;

15. Sítio arqueológico Taguatinga situado próximo
ao ribeirão Taguatinga na cidade de
Samambaia;

16. Sítio arqueológico DF-CA-012, DF-PA-12
situado próximo ao ribeirão Taguatinga na
cidade de Samambaia;

17. Sítio arqueológico DF-CA-015, DF-PA-15
situado próximo ao ribeirão Taguatinga na
cidade de Samambaia;

18. Sítio arqueológico Recanto situado próximo
ao ribeirão Ponte Alta na cidade do Recanto
das Emas.

Pela Constituição Federal, os sítios
arqueológicos e paleontológicos constituem o
patrimônio nacional, portanto, a competência
para legislar é da União. A Lei 3.924/1961 dispõe
sobre os monumentos arqueológicos e pré-
históricos e a Lei 9.605/1998 dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
e ao patrimônio arqueológico. Por ser um recurso
cultural frágil e não renovável, a política de
proteção do patrimônio arqueológico deve ser
sistematicamente integrada às demais políticas
setoriais – uso e ocupação do solo, cultura, meio
ambiente e educação, fato que a revisão do
PDOT observa.
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MAPA 7 – AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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