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Resumo

Palavras-Chave

Abstract:

O crescimento desordenado das cidades é um 
dos mais graves problemas sociais e ambientais 
da atualidade. A situação do Distrito Federal 
(DF) é emblemática, pois Brasília foi concebida 
sob os paradigmas urbanísticos do modernismo 
e o DF sempre contou com planos de ordena-
mento territorial. Em tese, o DF não deveria 
apresentar os mesmos problemas vividos em 
outras cidades brasileiras, mas o “DF real” é 
muito diferente do “DF planejado”. O presen-
te trabalho visa refletir sobre as incongruências 
entre crescimento urbano e planejamento ur-
banístico, com foco específico no caso do DF. 
Examina-se os aspectos relevantes da legislação 
urbanística federal, o histórico do ordenamento 
territorial no DF, os desafios para a revisão do 
plano diretor vigente e as principais dificuldades 
para implantação dos planos diretores distritais. 
Conclui-se com algumas sugestões para tornar 
o planejamento urbano no DF mais eficaz.

Palavras-chave: Ordenamento urbano; plano 
diretor; Brasília; Distrito Federal.

The disordered growth of the cities is one of the 
most serious social and environmental proble-
ms of the present time. The situation of Dis-
trito Federal (DF) is symbolic, because Brasilia 
was conceived under the urban paradigms of 
Modernism and DF always counted on terri-
tory plans. Theoretically, DF shouldn´t have 
the same problems of the other brazilian cities, 
but “real DF” is very different from “planned 
DF”. This paper intends to make some remarks 
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Urban ordering; marter plan; Brasília; Distrito 
Federal

Keywords:

on the incongruities between urban growth 
and urban planning, specially focused on DF. 
The relevant aspects of the federal urban le-
gislation, a historical description of DF terri-
tory ordering, the challenges of reviewing the 
present master plan and the main difficulties 
in the implementation of the district master 
plans are analysed. It concludes with some 
suggestions to make DF urban planning 
more efficacious.
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1. Introdução

As cidades não são um fenômeno recente na história humana, mas seu 
crescimento vertiginoso adveio com a revolução industrial. O processo 
industrial exigia a concentração de mão-de-obra, o que provocou, ra-
pidamente, o aparecimento de novos núcleos urbanos e o crescimento 

dos já existentes. Estima-se que, hoje, mais de 50% da população mundial seja 
urbana e que, em 2030, esse percentual será de 60% (UNFPA Brasil, 2007).

No Brasil, o processo de urbanização foi o fenômeno mais marcante do ponto 
de vista demográfico no século XX, devido à transferência maciça de população 
rural para as cidades. Se, no início desse século, um brasileiro em cada cinco vivia 
na cidade, hoje a relação é inversa (THERY, 2001). A expansão das principais 
cidades brasileiras resultou, entre outros fatores, do aumento populacional decor-
rente da imigração européia no fim do século XIX, e, em meados do século XX, do 
estímulo à industrialização, por meio da política de substituição de importações, e 
da construção de rodovias. Hoje, 81,21% da população brasileira reside em zona 
urbana e estima-se que esse índice será de 88,94% em 2025 (MMA, 2000).

O planejamento urbano foi concebido como uma ferramenta de controle 
da expansão desordenada e da melhoria da qualidade de vida nas cidades. No 
Brasil, o planejamento urbano e regional constitui uma das formas de resolução 
de problemas sociais, pois envolve a implantação de uma pauta urgente de ge-
renciamento das carências mais agudas da população (LEAL, 2003).

Em última instância, o planejamento urbano visa o desenvolvimento de 
cidades sustentáveis, por meio da organização da ocupação humana no territó-
rio. Se a urbanização é um processo irreversível, deve-se ao menos considerá-la 
administrável, buscando-se soluções criativas, com vistas a mudanças sociais e 
ambientais (CAMARGO, 2002).

O conceito de sustentabilidade no meio urbano foi consolidado na Confe-
rência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos (Habitat II), em 
1996, quando foi aprovada a Agenda Habitat. A sustentabilidade urbana inclui 
o desenvolvimento local, eqüidade e justiça social, gestão urbana democrática, 
moradia adequada para todos etc. Daí as dificuldades para alcançá-la num país 
como o Brasil, onde a urbanização apresenta-se muito rápida e calcada num 
quadro crescente de exclusão, desigualdade e discriminação social, desemprego, 
pobreza e violência (CAMARGO, 2002).

O tamanho desse desafio pode ser muito bem exemplificado com uma aná-
lise do processo de planejamento urbano no Distrito Federal (DF). Como se 
verá adiante, a transferência da capital para o interior do País envolveu, desde 

Cadernos ASLEGIS | 34 • maio/agosto • 200882



83Artigos & Ensaios

o início, a elaboração de diversos trabalhos técnicos para escolha do sítio para 
construção de Brasília. Utilizando-se essa base técnica, e erguida a cidade, foi 
elaborada uma seqüência de planos de ordenamento territorial do DF, os quais, 
em alguma medida, orientaram o seu crescimento urbano. Entretanto, as auto-
ridades públicas nunca alcançaram um controle efetivo da expansão das cidades 
e, hoje, pode-se afirmar que o DF vive um verdadeiro caos urbano.

Este trabalho tem por fim apresentar os diversos planos e discutir sua eficácia. 
Para tratar do caso específico do DF, examinamos os aspectos relevantes da legis-
lação urbanística federal sobre os planos diretores. Em seguida, apresentamos um 
histórico dos planos de ordenamento territorial do DF e os desafios para a revisão 
do plano diretor vigente. Discutimos as principais dificuldades para implantação 
e a falta de estabilidade dos planos diretores distritais. Por fim, concluímos com al-
gumas sugestões para que o planejamento urbano no DF alcance maior eficácia.

2. O plano diretor
O plano diretor é um dos principais instrumentos de desenvolvimento da 

política urbana. Sua elaboração está prevista na Constituição Federal, que conta 
com capítulo específico sobre a matéria (arts. 182 e 183). O art. 182 preceitua 
que o plano diretor é instrumento obrigatório da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana de cidades com mais de vinte mil habitantes. Diz a Carta Magna 
que essa política tem o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes. Determina, ainda, que 
o plano diretor deve ser aprovado por lei municipal e deve definir o conteúdo da 
função social da propriedade, com base nas exigências do ordenamento urbano.

Essas disposições constitucionais foram regulamentadas pela Lei nº 10.257/2001, 
o Estatuto da Cidade. O Estatuto trabalha com um sistema integrado de instrumen-
tos, sendo o plano diretor o “coração” da política urbana, que orienta a aplicação 
dos demais. É nas suas diretrizes que se definirá os objetivos da política urbana e o 
destino específico que se quer dar a cada uma das regiões da cidade. O plano diretor 
define as normas imperativas aos agentes públicos e particulares, com vistas ao pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e ao cumprimento da função social 
da propriedade (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2001).

Além das cidades com mais de vinte mil habitantes, o Estatuto da Cidade de-
termina a obrigatoriedade de elaboração de plano diretor para aquelas integrantes 
de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas ou de áreas de especial interes-
se turístico, bem como as cidades inseridas na área de influência de empreendi-
mentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou 
nacional. O Estatuto exige plano diretor também dos municípios onde o Poder 
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Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no art. 182, § 4º, 
da Constituição Federal (o parcelamento ou edificação compulsórios; o imposto 
sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; e a desa-
propriação com pagamento mediante títulos da dívida pública), com o intuito de 
promover o adequado aproveitamento de propriedades urbanas não edificadas1.

O plano diretor deve delimitar as áreas urbana e rural do município e as 
zonas onde se pretende incentivar, coibir ou qualificar a ocupação, com base 
nas condições de infra-estrutura e do meio físico, nas necessidades de proteção 
ambiental e nas características da ocupação existente. O zoneamento proposto 
no plano diretor deve prever, por exemplo, as regiões de esvaziamento popula-
cional que se quer povoar; aquelas com infra-estrutura completa e muitos vazios 
urbanos que se quer adensar e as regiões de interesse ambiental ou paisagístico a 
serem preservadas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2001).

O plano diretor deve ser aprovado por lei, sendo, portanto, imperativo ao Poder 
Público e à coletividade. Porém, para que tenha legitimidade, o processo de formu-
lação deve contar com ampla participação social, por meio de audiências e debates, 
quando devem ser avaliadas todas as demandas da sociedade. Os documentos e in-
formações produzidos na formulação do plano diretor devem ser tornados públicos 
e estar acessíveis à população. Para Leal (2003), a não observância dessa regra pode 
implicar nulidade do plano diretor. Entretanto, o plano diretor não é um instrumen-
to de “engessamento” da cidade, pois deve ser revisto a cada dez anos.

3. Histórico do planejamento territorial no Distrito Federal
Pode-se afirmar que, mesmo antes de sua criação, o Distrito Federal (DF) 

contou com diversos estudos técnicos destinados ao planejamento de sua ocu-
pação. A idéia de transferir a capital para o interior do País é bastante antiga. Se-
gundo Bertran (1994), ela foi defendida pelos inconfidentes mineiros, no século 
XVIII, e por Hipólito José da Costa, fundador do Correio Braziliense, em 1813. 
Em 1891, a primeira Constituição Federal republicana determinou à União que 
delimitasse uma área de 14.400 km2, para estabelecimento da futura Capital Fe-
deral, determinação essa que foi reafirmada nas Cartas de 1934, 1937 e 1946.

Em 1892, foi instituída a Comissão Exploradora do Planalto Central, co-
nhecida como Missão Cruls, liderada pelo Chefe do Observatório Astronômico 
do Rio de Janeiro, Luiz Cruls. Essa foi a primeira expedição científica organizada 

1 O Estatuto da Cidade remete às diretrizes de ordenamento urbano expressas no plano diretor a 
aplicação desses instrumentos e de outros, previstos na lei, como o direito de preempção, a outorga 
onerosa do direito de construir, as operações urbanas consorciadas e a transferência do direito de 
construir, os quais não serão objeto de análise neste texto
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para identificar o local de implantação da futura capital e seu relatório ainda 
hoje constitui importante fonte de dados sobre a região (GDF, 1986).

Segundo Villas Bôas e Villas Bôas (1994), a tese da mudança foi esquecida entre 
as duas grandes guerras e relembrada na Segunda Guerra Mundial. Na década de 
1940, para os brasileiros situados no litoral, o Brasil Central ainda era um mundo 
distante e desconhecido. Em 1943, Getúlio Vargas criou a Fundação Brasil Central 
e organizou a expedição Roncador-Xingu, a Marcha para o Oeste, cuja missão era a 
de “entrar em contato com os ‘brancos’ de nossas cartas geográficas”, isto é, com as 
áreas do interior desconhecidas (VILLAS BÔAS e VILLAS BÔAS, 1994).

Em 1946, o projeto de transferência da capital foi retomado, com a criação 
da Comissão de Estudos para Localização da Nova Capital. Essa Comissão con-
tratou o levantamento aerofotogramétrico de uma área de 50.000 km2, execu-
tado pela empresa norte-americana Donald J. Belcher. Foram estudados cinco 
sítios, dos quais um foi escolhido pela Comissão para implantação de Brasília 
(GDF, 1986). Esse sítio, de 5.800 km2, abrangia duas cidades – Planaltina, fun-
dada em 1859, e Brazlândia, de 1933 – e 92 fazendas, que foram desapropriadas 
pelo Governo Federal para implantação do DF (SEDUMA, 2007).

O projeto foi assumido por Juscelino Kubitschek, que, logo depois de tomar 
posse, em 1956, lançou o Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital 
do Brasil, vencido por Lúcio Costa. O projeto vencedor foi elaborado confor-
me os princípios da Carta de Atenas2, inspirada no modelo modernista, cuja 
característica principal é a setorização urbana, segregando os espaços conforme 
seus usos residencial, institucional, comercial, de circulação etc. Essa proposta 
visava contornar os problemas observados à época nas cidades tradicionais, sani-
tários e de circulação, decorrentes da excessiva sobreposição de usos. Brasília foi 
inaugurada em 21 de abril de 1960 e, por ser o exemplo mais expressivo desse 
modelo no mundo, seu plano-piloto foi reconhecido como patrimônio cultural 
da humanidade pela Unesco, em 1987, e tombado pela União em 1990.

Com as terras desapropriadas e sob controle do Estado, esperava-se poder 
controlar também o processo de urbanização. O plano inicial era o de implan-
tar cidades-satélites somente quando o Plano Piloto atingisse 500.000 habitantes. 
Entretanto, já durante a construção de Brasília, a necessidade de abrigar o contin-
gente de operários e demais imigrantes levou ao surgimento precoce das cidades-
satélites. Assim surgiram Taguatinga (1958), Gama (1960), Núcleo Bandeirante 
(1961), Guará (1966) e Ceilândia (1970). Em 1980, o DF possuía 1 milhão de 

2 A Carta de Atenas resultou do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), reali-
zado em Atenas, Grécia, em 1933, e explicitou os fundamentos do urbanismo modernista. Mediante 
preceitos dogmáticos, propunha-se a “cidade funcional” no lugar das cidades tradicionais



86 Cadernos ASLEGIS | 34 • maio/agosto • 2008

habitantes, 78,5% dos quais residentes na periferia, isto é, fora do centro de maior 
renda formado pelo Plano Piloto e Lagos Sul e Norte (SEDUMA, 2007).

Após a inauguração da cidade, o primeiro documento de zoneamento do 
DF foi aprovado por meio do Decreto Federal nº 163/1962, que dividiu suas 
terras em área metropolitana, área das cidades satélites e área rural. Essa divi-
são territorial foi posteriormente reafirmada, no Decreto n.º 2.739/1974. Já no 
Decreto nº 163/1962, foi feita a primeira referência legal ao Plano Diretor do 
Distrito Federal, mencionado como incumbência da Assessoria de Planejamen-
to da Prefeitura do Distrito Federal.

Ainda na década de 1960, foi aprovado o Código Sanitário do DF, pela Lei 
Federal n.º 5.027/1966, e, em 1970, foi elaborado o Plano Diretor de Água, 
Esgoto e Controle da Poluição (Planidro). Esse plano propôs a restrição da ocu-
pação na bacia do Paranoá - o lago e seus rios formadores (SEDUMA, 2007).

A primeira medida administrativa concreta, objetivando o ordenamento 
territorial do DF, foi o Plano Estrutural de Organização Territorial (Peot), ela-
borado em 1977 e homologado pelo Decreto n.º 4.049/1977. Em linhas gerais, 
o Peot identificava as áreas mais adequadas à urbanização, buscando conciliar 
o uso do solo com as melhores alternativas para serviços, transportes, sistema 
viário, abastecimento d’água e coleta de esgotos. O Peot definiu o vetor de cres-
cimento urbano do DF em direção a Taguatinga e Gama, até o entorno. Duas 
áreas, entre as três indicadas como as mais adequadas à expansão urbana, situa-
vam-se onde hoje estão implantadas as cidades de Águas Claras e Samambaia. 

Em 1985, foi elaborado o segundo plano de ocupação para o Distrito Federal, o 
Plano de Ordenamento Territorial (POT), que consolidou as propostas de expansão 
urbana contidas no Peot e serviu de subsídio para todos os demais planos de orde-
namento do DF. O POT apresentou uma proposta de macrozoneamento, com usos 
predominantes e exclusivos, abrangendo zonas rurais, urbanas, de urbanização prio-
ritária (destinadas a novos loteamentos urbanos), de ocupação restrita (áreas ainda 
não desapropriadas e sujeitas a pressões urbanas) e de interesse ambiental.

Em 1987, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (Cauma) aprovou o 
novo projeto de Lúcio Costa, o “Brasília Revisitada”, que passou a ter efeitos 
jurídicos concretos  por meio do Decreto n.º 10.829/1987. Contrariamente às 
diretrizes vigentes até então, as novas propostas de Lúcio Costa visavam o aden-
samento da bacia do Paranoá, com a criação de seis novas áreas habitacionais 
na região (SEDUMA, 2007). Entre as novas áreas propostas por ele, figuram: o 
Bairro Oeste Sul, que hoje corresponde ao Setor Sudoeste; o Bairro Oeste Norte, 
onde será implantado o Setor Noroeste; e a Asa Nova Norte, que hoje abriga o 
Setor Habitacional Taquari.
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Em 1986, foi elaborado o Plano de Ocupação e Uso do Solo (Pouso), que 
incorporou as diretrizes do Brasília Revisitada. O Pouso foi aprovado pela Reso-
lução n.º 31/86, do Cauma, e pelo Decreto nº 12.898/1990.

Em meados da década de 1980, já eram elevados, no DF, o preço do imóvel 
urbano e a demanda por moradias para as classes de média e baixa renda. A 
partir de 1989, foram iniciados os programas de formação de assentamentos 
urbanos e ampla distribuição de lotes para população de baixa renda, dando 
origem às cidades de Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Santa 
Maria (SEDUMA, 2007).

Direcionados à classe média, no início da década de 1990, teve início a 
implantação dos setores habitacionais Sudoeste e Águas Claras, cujos imóveis 
seriam adquiridos por financiamentos bancários com juros altos. Por essa época, 
entretanto, já estavam em expansão os condomínios irregulares, os quais avan-
çavam sobre áreas urbanas e rurais, em terras particulares ou públicas griladas. 
Os condomínios fixaram principalmente na Área de Proteção Ambiental (APA) 
do Rio São Bartolomeu, direcionando a expansão urbana para uma região não 
prevista nos planos diretores (SEDUMA, 2007).

Na década de 1990, foi elaborado o primeiro plano nos termos da nova Cons-
tituição Federal, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (PDOT), 
aprovado pela Lei Distrital nº 353/1992. O PDOT/1992 reforçou duas áreas de 
concentração urbana: a primeira, abrangendo o Plano Piloto, Guará, Taguatinga, 
Ceilândia, Samambaia e Águas Claras, e a segunda, em direção a Samambaia, Re-
canto das Emas, Gama e Santa Maria. Os parcelamentos irregulares foram reconhe-
cidos como um anel semi-radial em torno do Plano Piloto (SEDUMA, 2007).

Com a emancipação política do Distrito Federal, foi promulgada a Lei Or-
gânica, em 08 de junho de 1993. Em relação ao ordenamento territorial, a Lei 
Orgânica (LODF, arts. 316, 317 e 319), reproduzindo o espírito da Constitui-
ção Federal de 1988, determinou a elaboração do Plano Diretor de Ordenamen-
to Terrritorial, abrangendo todo o Distrito Federal, e de Planos Diretores Locais 
(PDLs) para cada região administrativa. O PDOT/1992 foi, então, revisado e 
aprovado por meio da Lei Complementar nº 17/1997, ainda em vigor.

Para a definição do macrozoneamento do PDOT/1997, foram avaliados os 
aspectos ambientais, a dinâmica demográfica do DF, a disponibilidade de infra-
estrutura e de equipamentos de uso público, a capacidade dos principais eixos 
de transportes, a situação fundiária e os problemas de habitação. Foram estabele-
cidas três grandes categorias de zonas de uso do solo: urbanas (de consolidação, 
de uso controlado e de dinamização), rurais (de dinamização, de uso controlado 
e de uso diversificado) e de conservação ambiental (composta por unidades de 
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conservação destinadas à preservação dos recursos naturais, como o Parque Na-
cional de Brasília e a Estação Ecológica de Águas Emendadas). Sobrepondo-se a 
essas zonas, foram estabelecidas áreas com características diferenciadas que exi-
giam parâmetros específicos de ocupação, como as Áreas Especiais de Proteção 
(áreas de proteção de mananciais, áreas rurais remanescentes, áreas próximas de 
unidades de conservação e áreas de lazer ecológico), as Áreas de Monitoramento 
Prioritário (trechos de zonas urbanas e rurais onde ocorrem parcelamentos irre-
gulares) e a Área do Centro Regional (localizada na confluência das cidades de 
Taguatinga, Ceilândia e Samambaia).

Atualmente, o PDOT/2007 está em processo de revisão e tem o desafio de 
estimular a consolidação das áreas já ocupadas. As áreas mais densas do DF abran-
gem o oeste (as cidades de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo I e 
II e Recanto das Emas) e o sudoeste (as cidades de Gama e Santa Maria), o que 
consolida os eixos de expansão previstos nos primeiros planos de ordenamento 
territorial distritais. Mas, dois outros conjuntos urbanos também se consolida-
ram: a região mais próxima de Brasília, formada pelas regiões administrativas do 
Cruzeiro, Guará, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Lagos Sul e Norte, e a 
aglomeração nordeste, que engloba as cidades de Planaltina e Sobradinho e os lo-
teamentos clandestinos nas zonas rurais lindeiras. Além disso, há novas tendências 
de ocupação urbana no DF e Entorno, em direção ao lago formado pela barra-
gem Corumbá IV e à cidade de Santo Antônio do Descoberto (município goiano 
lindeiro ao limite sudoeste do DF). Assim, embora continue poli-nucleada, a es-
trutura urbana do DF tende à compactação, com o preenchimento gradativo dos 
vazios urbanos presentes entre os diversos núcleos (SEDUH, 2005).

Existem, também, os novos projetos governamentais, como: a implantação 
da Cidade Digital, limítrofe ao Parque Nacional de Brasília; a construção da nova 
rodoviária e da estação do trem-bala, na ponta da Asa Sul; e a implantação da via 
Interbairros, que fará a  interligação de Águas Claras e Guará ao Plano Piloto. Es-
ses projetos constituirão pólos de adensamento urbano e geradores de tráfego (SE-
DUH, 2005). O novo PDOT deverá fornecer as estratégias de controle das novas 
frentes de ocupação urbana e de proteção das áreas ambientalmente sensíveis.

Outro desafio é o adensamento urbano dos municípios do Estado de Goi-
ás limítrofes ao DF, especialmente nas poções sul e sudoeste, que crescem em 
função das dinâmicas que estabelecem com o DF. Além de Santo Antônio do 
Descoberto, já mencionado, estão em forte crescimento os Municípios de Águas 
Lindas, Novo Gama, Valparaíso e Cidade Ocidental, cuja população de baixa 
renda trabalha no DF (SEDUH, 2005).
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A confrontação do histórico de documentos técnicos e planos diretores ela-
borados no DF com a realidade da ocupação do espaço urbano e o tamanho 
dos desafios a serem enfrentados no processo de revisão do PDOT evidenciam 
o descompasso entre o planejamento e o crescimento urbano desordenado. De 
fato, o esforço dos planejadores não conseguiu evitar o caos urbano.

Reportagem do Correio Braziliente, de 12 de outubro de 2008, exibe esse 
caos de forma dramática. A matéria aponta que: a superfície urbana no DF cres-
ceu 132%, de 1986 até o presente; a população do DF está em 2,4 milhões de 
habitantes e deverá chegar a três milhões, em 2020; até 1986, a taxa de ocupação 
urbana era de 1.087 ha/ano, passando, a partir de então, a 1.698 ha/ano; entre 
janeiro e agosto de 2008, foram realizadas 1.465 operações para retirada de ocu-
pações ilegais, mas, ainda assim, as invasões não param de crescer; a cidade de 
Águas Lindas (GO), limítrofe ao DF, atingiu a cifra de 240.000 habitantes em 
quinze anos. Os autores destacam, entre as causas principais que levaram a essa 
desordem urbana, uma política pública agressiva de distribuição de lotes para 
as camadas mais pobres da população, a partir de 1991, e a grilagem de terras 
para implantação de assentamentos irregulares e condomínios de classe média. 
Esses fatores não só acarretaram o surgimento de cidades destituídas de infra-es-
trutura urbana mínima, mesmo nos assentamentos oficiais, como estimularam 
o processo imigratório, com conseqüente aumento da demanda por moradias 
(TAHAN et al., 2008). Tudo isso se passou ao largo dos inúmeros planos de 
ordenamento territorial elaborados e aprovados durante os quase cinqüenta nos 
que marcaram a história de Brasília, desde que a cidade foi inaugurada.

4. Dificuldades para implantação dos planos diretores do Distrito Federal
Segundo o diagnóstico elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urba-

no e Meio Ambiente do DF, para revisão do PDOT/1997 (SEDUMA, 2007), 
grande parte das diretrizes de planejamento desse plano não foi implantada. 
Entre as causas apontadas pela Seduma, da incongruência entre o planejamen-
to e a realidade instaurada, destaca-se a falta de rebatimento dos programas 
do PDOT/1997 com os demais instrumentos de planejamento, como o plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano de desenvolvimento eco-
nômico e social. Não houve previsão de recursos orçamentários para execução 
dos programas do PDOT e, tão pouco, a articulação necessária dos órgãos urba-
nísticos com aqueles responsáveis pelas políticas setoriais, embora o Estatuto da 
Cidade, visando evitar problemas desse tipo, preveja expressamente a articulação 
da legislação orçamentária com o plano diretor.
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Ressalte-se que os órgãos urbanísticos tiveram dificuldades, no ambiente 
intragovernamental, de estabelecerem-se como instituições coordenadoras do 
planejamento. Afirma-se que, de fato, as atribuições da atual Seduma3 não al-
cançam os procedimentos que possibilitam essa coordenação e que a Secretaria 
de Planejamento e Gestão, órgão responsável pela articulação das diversas políti-
cas de governo, integra o Sistema de Planejamento na simples condição de mais 
um órgão setorial (SEDUMA, 2007).

Outra questão mencionada pela Seduma (2007), que dificulta a implanta-
ção do PDOT/1997, refere-se à sobreposição de zoneamentos. O problema é 
interno ao próprio plano, com a sobreposição das diversas zonas com as áreas de 
diretrizes especiais, que exigem parâmetros diferenciados de ocupação. Cita-se, 
como exemplo mais grave, a colônia agrícola Vicente Pires, área rural remanes-
cente imersa em zona urbana, cujas chácaras foram parceladas irregularmente. 
A ocupação atual tornou-se praticamente irreversível e requer a implantação de 
infra-estrutura de alto custo.

Existe, ainda, a sobreposição das diretrizes do PDOT, a cargo do Governo do 
Distrito Federal, com os zoneamentos das unidades de conservação (UCs) fede-
rais, que são administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Bio-
diversidade (ICMBio). Cerca de 93% do território distrital está coberto por UCs, 
especialmente as APAs do São Bartolomeu, do Descoberto e do Planalto Central, 
todas federais. A não implantação dessas unidades acarreta prejuízos socioambien-
tais graves. Como ressalta a Seduma (2007), a parte oeste da APA do São Bartolo-
meu, por exemplo, foi ocupada irregularmente com a expansão da cidade de São 
Sebastião e o surgimento dos condomínios próximos à Escola Fazendária.

A APA do Planalto Central é um exemplo emblemático da falta de articu-
lação entre as diferentes instâncias de governo responsáveis pelo planejamento 
territorial. Criada em 2002, ela abrange grande parte do território do DF e as 
nascentes do rio Maranhão, no Estado de Goiás. Apesar de sua grande extensão, 
a APA do Planalto Central ainda não conta com plano de manejo, onde deve-
riam ser definidos o seu próprio zoneamento e as condicionantes ambientais 
orientadoras do macrozoneamento do PDOT.

Ocorre que os planos de manejo das UCs federais devem ser aprovados por 
meio de ato normativo do ICMBio. O PDOT, por sua vez, deve ser elaborado 
pelo Poder Executivo, submetido a audiências públicas e aprovado por lei comple-
mentar do DF. A ausência de diretrizes comuns de planejamento territorial entre 

3 Anteriormente à criação da Seduma, em 2007, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habita-
ção (SEDUH) era o órgão responsável pela política urbana no DF.
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os órgãos distritais e o ICMBio, anteriormente à revisão do PDOT, pode acarretar 
conflitos futuros entre as instituições e prejuízos à conservação da cobertura vege-
tal, do solo e dos recursos hídricos em áreas ambientalmente sensíveis do DF.

Ainda referente à sobreposição de zoneamentos, outro problema do PDOT 
é sua relação com o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), cuja elaboração 
está prevista na Lei Orgânica e deveria ter sido concluído até junho de 1995, 
conforme estipula o art. 26, do Ato das Disposições Transitórias. A necessidade 
de realização do ZEE no Distrito Federal apresenta diferentes entendimentos. 
Alguns acreditam que o macrozoneamento do Plano Diretor deve funcionar 
como o próprio ZEE; outros defendem que os zoneamentos das unidades de 
conservação são muito mais eficazes e suprem a necessidade de execução do 
ZEE. Há, também, os que sustentam que a elaboração de um plano urbanístico-
ambiental solucionaria o conflito e, por fim, existem aqueles que acreditam ser 
possível uma adaptação do ZEE da Região Integrada de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno (Ride) à realidade local do DF 4.

Desnecessário dizer que o momento atual, de revisão do PDOT, não cons-
titui o foro nem a instância correta para discussões conceituais acerca do ZEE 
do DF. Mas, urge uma tomada de posição por parte das instâncias competentes, 
uma vez que as decisões relativas ao desenvolvimento territorial e urbano encon-
tram-se intimamente ligadas e afetam, direta ou indiretamente, as decisões na 
esfera ambiental. Todavia, até o presente momento, poucos foram os avanços no 
sentido de efetivamente realizar o ZEE.

Outra questão importante, que dificulta a implantação do PDOT, é a ausên-
cia dos planos diretores locais. Além do PDOT/1997, foram elaborados e aprova-
dos apenas sete PDLs, das cidades de Candangolândia, Ceilândia, Gama, Guará, 
Sobradinho, Taguatinga e Samambaia 5. As demais cidades não contam com pla-
nos diretores locais. A não elaboração de todos os PDLs causou diversos conflitos, 
como a indefinição das normas de ocupação do solo e a persistência e proliferação 
de usos indesejados. Ressalte-se que o PDOT abrange o macrozoneamento e não 
oferece os detalhamentos necessários para planejamento das cidades.

4 A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride) foi criada pela 
Lei Complementar Federal nº 94/1998. O Ministério do Meio Ambiente elaborou o diagnóstico 
ambiental da Ride, na escala de 1:250.000. Embora seja possível identificar áreas propícias para a 
conservação, ainda não foi concluída a definição das zonas de intervenção (Ganem, 2007).

5 Todos aprovados por lei complementar (LC) distrital, quais sejam LC n.º 56/1997 (Sobradinho), 
LC n.º 90/1998 (Taguatinga), LC nº 97/1998 (Candangolândia), LC n.º 314/2000 (Ceilândia), LC 
n.º 370/2001 (Samambaia), LC nº 728/2006 (Gama) e LC nº 733/2006 (Guará).
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A Seduma (2007) ressalta que a subdivisão de regiões administrativas (RAs) 
nos últimos anos contribuiu para dificultar a elaboração dos PDLs. Anterior-
mente ao PDOT/1997, havia correspondência entre os limites das regiões ad-
ministrativas e as aglomerações urbanas. Hoje, o DF conta com 29 RAs, cujos 
limites já não têm a necessária correspondência com a organização urbana do 
território. Na verdade, o que se observa é que as novas RAs legitimam os lotea-
mentos irregulares como potenciais aglomerações urbanas (SEDUMA, 2007).

Com o objetivo de sanar os problemas decorrentes da incongruência en-
tre os limites das RAs e a organização urbana do território, foi a aprovada a 
Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal nº 49, em 28 de setembro de 2007. 
Na nova redação, a LODF remete ao plano diretor, o PDOT, e aos planos de 
desenvolvimento local (também abreviados como PDLs), que substituem os an-
tigos planos diretores locais. Os “novos PDLs” passaram a constituir planos de 
ação, devendo apenas conter minimamente os projetos especiais de intervenção 
urbana, indicar as prioridades e metas das ações a serem executadas e também 
conter as previsões orçamentárias relativas aos serviços e às obras a serem realiza-
dos. Espera-se, como resultado da emenda, uma maior agilidade no processo de 
planejamento, uma vez que os atuais PDLs serão realizados em menor número, 
pois serão referidos a regiões de planejamento, e não mais às Regiões Adminis-
trativas. As questões relativas ao ordenamento territorial, uso e ocupação do solo 
e estabelecimento de índices urbanísticos das diversas RAs serão definidas em 
uma Lei de Uso e Ocupação do Solo.

A ausência dos antigos PDLs deu ensejo à aprovação de um volume expres-
sivo de leis sobre aumento de potencial construtivo, desafetação de áreas e alte-
ração de uso do solo 6 (SEDUMA, 2007). A incidência de leis pontuais, fora dos 
prazos de revisão do PDOT e dos PDLs elaborados, gera instabilidade ao pró-
prio instrumento, uma vez que, somadas, essas leis acabam tendo reflexo direto 
no macrozoneamento do DF (ALMEIDA NETO e CAVALCANTE, 1998).

Ressalte-se que a Lei Orgânica estabeleceu prazo de vigência (dez anos) para o 
plano diretor semelhante àquele estipulado pelo Estatuto da Cidade. Além disso, 
a Lei Orgânica estipula o prazo de revisão a cada cinco anos. Essa definição não se 
deu ao acaso, mas tem por fim conferir estabilidade mínima para que as diretrizes 
previstas no plano possam ser executadas. A estabilidade do plano diretor busca 
resguardar a necessidade de intervenção continuada no espaço urbano de modo a 

6 Atualmente, a edição de novas leis sobre aumento de potencial construtivo, desafetação de áreas e 
alteração de uso, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal encontra-se suspensa, temporariamen-
te, em decorrência da promulgação da Emenda n.º 40 à Lei Orgânica, em 30/12/2002, que incluiu o 
art. 56 na LODF, proibindo a edição de novas leis até a aprovação dos planos diretores locais.
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garantir que sejam realizadas as funções urbanas básicas para todos os seus habi-
tantes. A necessidade de garantir maior estabilidade ao plano diretor justifica até a 
exigência de lei complementar para aprovação dessa norma, como foi inscrito na 
Lei Orgânica do DF (ALMEIDA NETO e CAVALCANTE, 1998).

No caso do DF, houve o total desrespeito aos prazos para alteração do 
PDOT e dos PDLs aprovados. Em levantamento ainda inconcluso da Assessoria 
Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, constatou-se que, de 1995 
até outubro de 2008, 96 leis ordinárias e 212 leis complementares relativas a 
mudança de destinação de área e alteração de gabarito urbano foram declaradas 
inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e pelo 
Supremo Tribunal Federal7.

Escusado dizer que, mesmo uma análise superficial desse brick-a-brack jurídico 
revela que tais interferências propiciam um verdadeiro caos urbanístico, privando os 
moradores de um ambiente que propicie uma qualidade de vida, no mínimo, aceitá-
vel. Acresça-se a isso o fato de o espaço urbano do Distrito Federal ter se constituído 
em objeto privilegiado de lucros, advindos ilicitamente, seja por meio de ostensiva 
invasão de áreas públicas, seja pelo indiscriminado aumento do potencial construti-
vo dos terrenos ou mesmo pela desenfreada alteração do uso dos lotes.

Essas formas de intervenção alteram o valor econômico dos terrenos, em 
benefício exclusivo, muitas vezes, de particulares, proprietários ou “grileiros”. 
A contrapartida à coletividade é a sobrecarga de toda a infra-estrutura urbana e 
os prejuízos que isso acarreta à qualidade da vida urbana. Mais ainda, as inter-
venções pontuais, sem uma visão geral da cidade, comprometem todo o esforço 
de se garantir um desenho urbano compatível com as exigências mínimas de 
salubridade, luminosidade e conforto ambiental, para não se falar no compro-
metimento estético da cidade.

A ordem urbanística é estabelecida essencialmente por meio de planos. Uma 
vez aprovados os planos, torna-se possível a elaboração de projetos específicos 
(de obra pública, loteamento ou edificação). Qualquer operação de transforma-
ção do ambiente urbano precisa ser previamente planejada e projetada. Esse é 
o significado mais profundo da expressão constitucional segundo a qual a pro-
priedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências funda-
mentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Para Pinto (2002), 
ao submeter a propriedade ao plano, o direito urbanístico consagra o interesse 
dos moradores como o único a ser legitimamente perseguido na modelagem 

7 Extraído do Levantamento sobre Declaração de Inconstitucionalidade das Leis do Distrito Federal, 
trabalho realizado pelo Consultor Legislativo da Câmara Legislativa do DF, Orivaldo Simão de Mello 
(MELLO, 2008).
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da ordem urbanística, uma vez que o plano é elaborado com a participação da 
população e aprovado por seus representantes.

A reforçar esse entendimento, o Parecer nº 103/95 - GAB/PRG, elaborado pela 
Procuradoria Geral do Distrito Federal, em resposta a uma consulta da Câmara 
Legislativa acerca da desafetação de áreas, afirma ser imprescindível a oitiva prelimi-
nar dos órgãos técnicos responsáveis pela política ambiental e pelo planejamento e 
controle do espaço urbano, antes de ser elaborado o projeto de lei específico de desa-
fetação, seja a iniciativa do Poder Executivo, seja do Legislativo. Esses órgãos teriam 
a incumbência de demonstrar, mediante laudo circunstanciado, a viabilidade ou 
inviabilidade técnica da desafetação pretendida, levando em consideração os aspec-
tos urbanísticos, ecológicos, arquitetônicos, ambientais, paisagísticos e outros. Ob-
serve-se que a consulta aos órgãos deverá preceder a audiência pública, pois não faz 
sentido algum se mobilizar toda uma comunidade quando estudos pormenorizados 
ainda não foram efetuados para embasar os debates que serão travados na audiência. 
Tais estudos com certeza representam valioso subsídio para evitar desafetações que 
poderiam, por exemplo, provocar graves danos ao meio ambiente.

Assim, conforme ressalta Meirelles (1994), “toda cautela que vise a resguar-
dar o plano diretor de levianas e impensadas modificações é aconselhável” (p. 
395). Infelizmente, o que observamos no DF é que a cautela não tem sido o 
componente principal, nem do setor privado, nem das ações públicas que orien-
tam a ocupação do território.

Na já citada reportagem do Correio Braziliense, a falta de fiscalização sobre 
ocupações irregulares no DF juntamente com a busca por um futuro melhor, 
aliada à farta distribuição de lotes, são fatores que contribuem sobremaneira 
para o crescimento desordenado da capital. Na mesma reportagem, o professor 
Frederico Flósculo, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universi-
dade de Brasília, corrobora esse entendimento ao afirmar que “a política de dis-
tribuição de lotes é a causa da desorganização de hoje. O DF ficou escancarado 
para receber migrantes. [...] com mais de dois séculos de existência, Washington 
(uma das cidades usadas como inspiração por Lúcio Costa) tem menos morado-
res que Taguatinga e Ceilândia juntas. Lá foi feito o que faltou aqui: um efetivo 
planejamento de ocupação”.

5. Conclusões
Embora o território do Distrito Federal tenha sido objeto de inúmeros trabalhos 

voltados para o planejamento de sua ocupação, mesmo antes da transferência da 
capital para o interior do País, Brasília não conseguiu escapar da desordem urbana. 
Em parte, essa desordem reflete o caos característico das grandes cidades brasileiras, 
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submetidas a um processo imigratório intenso ao longo do século XX, em virtude 
das transformações econômicas do País. Reflete, também, o engano dos primeiros 
planejadores da cidade, que não esperavam um crescimento populacional vertigi-
noso nos seus primeiros anos. Supunha-se que o controle das terras pelo Estado 
pudesse evitar a expansão urbana, mas o Estado não conseguiu concluir o processo 
de desapropriação e muitas terras permaneceram em mãos de particulares.

O crescimento populacional vertiginoso, a demanda por moradias, a in-
definição sobre a propriedades das terras e o seu preço elevado estimularam a 
ocupação irregular, seja pelas “invasões” de comunidades carentes, seja pelos 
“condomínios” de classe média. A falta de fiscalização adequada ensejou a grila-
gem de terras públicas e particulares.

Mas também o Poder Público tem exercido um papel dúbio na política urbana 
do DF. Por um lado, elabora e aprova os instrumentos de planejamento territorial, 
em conformidade com o ordenamento jurídico em vigor, mas não os implanta a 
contento. De outro, executa políticas habitacionais controversas, com a doação de 
lotes sem a oferta dos serviços que garantem qualidade de vida às comunidades 
assentadas, onerando o território com um contingente populacional acima dos 
índices de sustentabilidade previstos nas primeiras propostas de planejamento da 
capital. Por outro, contrariando os preceitos do planejamento urbano, promove 
mudanças pontuais nos parâmetros de uso do solo, corroendo a estabilidade ne-
cessária para que os planos possam ser implantados e avaliados quanto à sua ade-
quação às necessidades da população e aos limites ecológicos do território.

Considerando o quadro atual, superar a desordem constitui um grande 
desafio para os planejadores urbanos. Certamente, o seu êxito depende das já 
repetidas vezes proclamada integração dos diversos setores do governo. Como 
preceitua o Estatuto da Cidade, a implantação do plano diretor depende da in-
ternalização de suas diretrizes pelos demais planos e projetos governamentais.

É preciso reiterar, também, que o PDOT constitui um macrozoneamento 
e, conforme previsto pela Emenda nº 49 à LODF, deverá definir os limites má-
ximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento nas áreas urbanas. 
Espera-se que a Lei de Uso e Ocupação do Solo venha a detalhar os parâmetros 
de uso do solo em escala suficiente para orientar a gestão urbana, e também 
definir os índices de controle urbanístico de acordo com a legislação atual. Além 
disso, aprovada a revisão do PDOT, o Poder Público possuirá todas as condições 
para acelerar a elaboração e aprovação dos Planos Diretores Locais.

Também é dever do Poder Público respeitar os prazos de vigência dos planos 
diretores. É insustentável e constitui desperdício de recursos públicos elaborar 
e aprovar planos diretores que são rotineiramente alterados por leis pontuais. 
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Alterações pontuais aos planos diretores deveriam ser realizadas apenas quando 
justificadas por estudos técnicos e submetidas à aprovação em audiência pública, 
com ampla participação da população interessada.

O crescimento urbano do DF e sua conurbação com as cidades lindeiras 
do Estado de Goiás justificam a consolidação da Região Metropolitana do DF 
e Entorno (Ride) e apontam a necessidade de um macrozoneamento em es-
cala mais ampla. A Lei Orgânica do DF exige a elaboração do Zoneamento 
Ecológico-Econômico do DF, paralelamente ao Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial e Urbano, o que afigura-se uma sobreposição complexa e ineficaz, 
podendo tornar-se um desperdício de recursos humanos e financeiros. Além 
disso, é preciso considerar peculiaridades do Distrito Federal, principalmente 
suas dimensões reduzidas, quando comparadas aos estados brasileiros, a biomas 
ou a regiões, para cujas escalas normalmente são feitos os ZEEs.

Talvez possamos obter melhores resultados com a elaboração de um Zone-
amento Ecológico-Econômico em escala regional, da Ride e não do DF. Esse 
trabalho já foi iniciado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, mas precisa 
avançar. O ZEE da Ride, elaborado pela União, poderá estabelecer as diretrizes 
ambientais de ocupação da região, a serem internalizadas no PDOT. Ressalte-
se que a condição de Brasília como Capital Federal justifica a participação da 
União no processo de planejamento territorial do DF. A criação de três APAs 
federais no DF, especialmente da APA do Planalto Central, revela a preocupação 
dos órgãos federais com a ocupação desordenada em torno de Brasília. Enten-
demos, assim, que o ZEE deveria ser elaborado em escala regional e nortear 
o Distrito Federal, na elaboração do macrozoneamento por meio do PDOT. 
Entretanto, para que o PDOT possa sanar, pelo menos temporariamente, a au-
sência do ZEE, deverá ser capaz de contemplar os componentes ambientais de 
modo satisfatório, o que será possível apenas quando sua elaboração constituir 
um trabalho de fato integrado das equipes de urbanismo e de meio ambiente.

Devemos, por último, acrescentar um aspecto não menos importante: a uti-
lização de mecanismos efetivos de fiscalização e controle. O desenvolvimento 
tecnológico dos últimos anos colocou à disposição dos gestores públicos uma 
série de ferramentas, principalmente imagens de satélite, GPS e sistemas de in-
formações geográficas, que fornecem grande auxílio no controle e na tomada de 
decisão acerca de temas como o uso e ocupação do solo, a degradação e a polui-
ção ambiental, as ocupações irregulares etc. A utilização desses instrumentos, de 
capacidade técnica comprovada, relativo baixo custo e grande facilidade de uso, 
permite a observação, praticamente em tempo real, de todo o território do DF. 
Então, é importante incorporar e aprimorar seus usos, de forma a promover um 
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sistema eficaz de monitoramento e fiscalização da ocupação do solo no DF. Tais 
ferramentas, por conseguinte, tornar-se-ão grandes aliadas na gestão territorial e 
na implementação dos planos diretores e do próprio ZEE.
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