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PRESSUPOSTOS DA 
PRESERVAÇÃO

• Brasília: patrimônio de todos

• Construção de Brasília: esforço de todos

• A paisagem natural e a cidade

• Brasília 50 anos: o início de uma cidade



OBSERVAÇÕES INICIAIS

A área abrangida na presente reunião compreende as asas sul e
norte, mais as áreas no seus entornos, seja em direção ao Lago
Paranoá, seja em direção ao limite oeste da área de abrangência
do PPCUB, a Via Epia, além do Parque Nacional de Brasília.
Esta área inclui mais de 40 setores diferentes, sendo excluídos da
RA I apenas aqueles centrais e os do Eixo Monumental, objetos de
outra plenária.
Tendo em vista o número de setores e a sua complexidade, serão
apresentados alguns setores selecionados, seja por representarem
situações exemplares, seja pela problemática envolvida para as
finalidades de um Plano de Preservação.

No entanto, questões que envolvem outros setores também
poderão discutidos.



OBSERVAÇÕES INICIAIS
Todos os quase 80 setores localizados na área tombada foram
examinados e levantamentos de campo embasaram a organização
de uma tabela-resumo de cada um dos setores, com a recuperação
e registro de, entre outros aspectos:

- concepção urbanística, conforme o Relatório do Plano

Piloto, Brasília 57-85 e Brasília Revisitada ;

- a implantação efetuada;
- GT Brasília

- recomendações da Unesco;
- planos e projetos existes pelo GDF;
- normas incidentes;
- histórico do(s) setor(es)
- diagnóstico, pela avaliação de: tipos edilícios, espaços

públicos, áreas livres, padrão das edificações, usos, arborização, e
aspectos relevantes;

- apoio fotográfico
Também serviu como fonte de consulta a extensa produção
bibliográfica existente sobre Brasília.



RA I NO DISTRITO FEDERAL

Fonte: Wikipédia/2010

RA I



LOCALIZAÇÃO DOS 
SETORES INCLUÍDOS



SETORES APRESENTADOS

São os seguintes os setores apresentados:
- SHCS1 – setor de habitações coletivas sul 1
- SHCN2 – setor de habitações coletivas norte 2
- SHIGS – setor de habitações individuais sul
- SGAS1 – setor de grandes áreas sul 1
- SHLN – setor hospitalar local norte
- SHTN-TR2 – setor de hotéis de turismo norte
- SEPN – setor de edifícios públicos norte
- SHCGN – setor de habitações coletivas e 

geminadas norte.



Localização dos Setores

SHCS1

SHCN2
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SHCGN
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SEPN
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CONCEPÇÃO URBANÍSTICA

A utilização dos princípios urbanísticos adotados em Brasília,
ajustando-os à necessidade da construção de uma capital
nacional e cidade nova resultou numa concepção que
identifica quatro escalas:
1 – a escala monumental, ressaltando os espaços
simbólicos e de representação de uma capital nacional;
2 – a escala residencial, enfatizada na solução dada à
superquadra:
3 – a escala gregária, representada pelas áreas de
comércio, serviço e lazer do centro da cidade;
4 – a escala bucólica, representada pelo cinturão verde no
entorno do Plano Piloto e áreas ao longo do Lago Paranoá.



ESCALAS



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA

A concepção urbanística de Brasília é descrita pela
geração de dois eixos que se cruzam entre si e que são
responsáveis pela estruturação de todo o conjunto: o
Eixo Monumental e o Eixo Rodoviário-Residencial.



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA
O Eixo Monumental foi proposto como o elemento de marcação do

espaço simbólico e de representação da cidade capital nacional.
A Esplanada dos Ministérios culmina com a Praça dos Três
Poderes, onde são instalados os edifícios que representam os
poderes Executivo, Judiciário e o Legislativo.



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA

Ao longo do Eixo Rodoviário-Residencial, as asas Sul e Norte,
são dispostas as áreas destinadas à moradia, organizadas
pela repetição de uma solução-tipo: a Superquadra e a
Unidade de Vizinhança.



Embora a concepção da superquadra admitisse a variedade na
disposição dos blocos residenciais, dois princípios gerais
deveriam permanecer:
1 – o gabarito máximo uniforme, sendo sugeridos seis
pavimentos sobre pilotis e;
2 – a separação do tráfego de veículos do de pedestres, tendo
em vista a segurança no acesso às atividades locais.

CONCEPÇÃO URBANÍSTICA



A Unidade de Vizinhança compreende o grupamento de quatro
superquadras, com seu anel de vegetação externo, em cujo
interior são implantados os equipamentos comunitários
básicos. Entre as unidades de vizinhança são implantadas
as áreas comerciais locais, em vias que permitem as
ligações transversais ao Eixo Rodoviário-Residencial.

CONCEPÇÃO URBANÍSTICA



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA

Os espaços livres propostos como a Escala Bucólica
atuam como elementos de contenção ao crescimento e,
ao mesmo tempo, como área de amortecimento,
reforçando o reconhecimento do desenho e da
identidade do Plano Piloto no seu local de implantação e
da sua escala bucólica.



A CONSTRUÇÃO DA CIDADE 
E A PRODUÇÃO DE VALORES

- As superquadras
- Os conjuntos urbanísticos do Eixo Monumental. 
- A arquitetura de Brasília
- O sentido de Unidade e de Ordenação 
- O tratamento dos espaços abertos 
- O Lago Paranoá 
- A visão do horizonte e do céu 
- Brasília como local de encontro de culturas do Brasil 
- O esforço histórico da construção de Brasília 
- Os acampamentos e as ocupações populares



DINÂMICA POPULACIONAL
Depois de um período quando o crescimento demográfico da área,

bem como do Distrito Federal foi muito acentuado, os últimos
dados de população apontam para uma situação de estabilização
do crescimento. Isto indica que essas áreas tendem a se
caracterizar por um processo de urbanização em conclusão, com
a redução da pressão demográfica por novas ocupações, podendo-
se destinar os investimentos públicos e privados para melhorias
qualitativas dos assentamentos ao invés de sua expansão. A RA I
apresenta uma população mais idosa do que a média do DF,
sendo que as faixas de idade acima de 15 anos são sempre acima
da média do DF e a população na faixa etária de 0 a 14 representa
quase metade da proporção verificada no DF. A implantação e
ocupação do Setor Noroeste deverá alterar os dados absolutos de
população da RA I como um todo nos próximos anos.



DIAGNÓSTICO SHCS 1
SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL 1:



DIAGNÓSTICO SHCS 1
Tipos Edilícios:

- Varia dependendo da superquadra. A maior parte é 
composta de prédios com seis pavimentos sobre pilotis. 
- Na superquadra SQS407/408, mais extensa que o 
geral, os prédios são de 3 pavimentos sobre pilotis e de 
4 pavimentos, sem pilotis, semelhantes aos edifícios 
propostos pela Fundação Casa Popular.
- garagens em sub-solo.
- pilotis mais livres, tendendo à solução proposta na 
concepção original do Plano.



DIAGNÓSTICO SHCS 1



DIAGNÓSTICO SHCS 1



DIAGNÓSTICO SHCS 1
Espaços Públicos:

- na maior parte verifica-se a manutenção dos princípios 
definidos pela concepção urbanística original: cinturão 
verde, arborização de porte, áreas livres bem 
conservadas, separação de circulação de veículos e de 
pedestres. Pouca ênfase na área ocupada por sistema 
viário.



DIAGNÓSTICO SHCS 1

Padrões das Edificações:
- varia, dependendo da superquadra. No geral,
observam-se prédios bem mantidos e muitos edifícios
reformados recentemente ou em fase de reformas.



DIAGNÓSTICO SHCS 1 

Usos:
- habitação coletiva
- comércio
- serviços
- igrejas
- escolas



DIAGNÓSTICO SHCS 1
Arborização:

- Como parte das superquadras mais antigas do
conjunto, é comum encontrar-se vegetação de grande
porte, definindo grandes áreas sombreadas e
agradáveis, compondo com as edificações.
- O anel externo também é composto por vegetação de
grande porte, cumprindo a intenção da concepção.



DIAGNÓSTICO SHCS 1

Observações e aspectos marcantes:
- No geral, os princípios da concepção original de 
superquadra e unidade de vizinhança são bem 
conservadas na Asa Sul.
- Há uma tendência de utilização de cerâmicas em 
reformas de edificações, adotando-se de modo 
exagerado um grafismo desnecessário no tratamento 
das fachadas principais e empenas cegas.
- As edificações implantadas nos lotes comerciais ao 
longo das vias L possuem uma relação de fundos com 
esta. Poder-se-ia verificar alternativas para valorizar a 
frente da via L.



DIAGNÓSTICO SHCN 2
SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NORTE 2:



DIAGNÓSTICO SHCN 2
Tipos Edilícios:

Varia, dependendo da superquadra ou parte da 
superquadra. Por exemplo:
- SQN202 e SQN403 : 3 pavimentos mais térreo sobre 
pilotis
- SQN209 e SQN211: 6 pavimentos mais térreo sobre 
pilotis
- algumas garagens elevadas, ficando aparentes na 
paisagem e acrescentando altura às edificações.
- uso de coberturas em algumas edificações resultando 
num sétimo pavimento.





DIAGNÓSTICO SHCN 2

Espaços Públicos:
- São bem conservados.



DIAGNÓSTICO SHCN 2
Padrões das Edificações:

- predominam prédios bem conservados;
- diversos blocos em fase de reformas.



DIAGNÓSTICO SHCN 2 
Usos:

- habitação
- comércio
- serviços
- comércio informal em áreas públicas



DIAGNÓSTICO SHCN 2
Arborização:

- Geral, as áreas são bem arborizadas e o aspecto 
bastante agradável.



DIAGNÓSTICO SHCN 2
Observações e aspectos marcantes:

- muito uso de cerca-viva como substituto de cercamento dos 
blocos.
- gradeamento dos pilotis
- coberturas como acréscimo de pavimento
- fechamentos excessivos dos térreos
- elevação das garagens, subsolo e térreo, tornando-os aparentes 
na paisagem.
- quanto mais ao norte, mais se perde a noção de superquadra e de 
unidade de vizinhança e se tende a ter o bloco como elemento 
isolado na paisagem. Os blocos são mais próximos entre si e se 
percebe a perda do espaço público como elemento de qualidade, 
tornando-se mais um resíduo entre os blocos. Há a utlização mais 
intensiva de sistema viário. 





DIAGNÓSTICO SHLN
Setor Hospitalar Local Norte:



DIAGNÓSTICO SHLN
Tipos Edilícios:

- 6 pavimentos mais térreo
- 4 pavimentos mais térreo
- prédios isolados, com o terreno cercado
- cada atividade com seu estacionamento próprio.



DIAGNÓSTICO SHLN
Espaços Públicos:

- grandes recuos gramados no eixo da W3
- ruas muito estreitas com estacionamento dos dois 
lados.
- ruas engarrafadas e com veículos estacionados em 
áreas proibidas.
- estacionamentos pagos nas atividades
- calçadas pavimentadas mas estreitas
- poucas áreas vagas para novas atividades





DIAGNÓSTICO SHLN

Padrões das Edificações:
- prédios novos e em bom estado



DIAGNÓSTICO SHLN 

Usos:
- Hospitais
- Pronto-socorro
- Centros Clínicos



DIAGNÓSTICO SHLN
Arborização:

- passeios sem ou com pouca arborização
- arborização no interior dos lotes, mas rarefeita.
- arborização nos estacionamentos



DIAGNÓSTICO SHLN

Observações e aspectos marcantes:
- trânsito tumultuado e mobilidade difícil com grande
número de veículos circulando nas ruas estreitas e
estacionando em áreas impróprias.
- equipamentos com porte de atendimento regional e
não apenas local, gerando intenso movimento em
sistema viário incompatível
- verticalização e densidade de ocupação utilizada
começa a interferir na paisagem
- espaço público pouco tratado para o pedestre



DIAGNÓSTICO SHTN-TR 2
Setor de Hotéis de Turismo Norte – Trecho 2

Brasília Palace Hotel



DIAGNÓSTICO SHTN-TR 2
Tipos Edilícios:

- 3 e 4 pavimentos sobre pilotis
- taxa de ocupação muito elevada
- recuos laterais exíguos (exceção do Brasília Palace
Hotel)



DIAGNÓSTICO SHTN-TR 2
Espaços Públicos:

- área cercada como condomínios
- poucas áreas públicas
- passeios precários e mais com grama do que pavimento
- amplas áreas pavimentadas para estacionamento
- privatização da orla do Lago Paranoá.



DIAGNÓSTICO SHTN-TR 2
• Padrões das Edificações:

- Prédios novos e em bom estado de conservação



DIAGNÓSTICO SHTN-TR 2 
Usos:

- hotéis
- flats
- habitação coletiva em condomínio
- museu



DIAGNÓSTICO SHTN-TR 2
Arborização:

- praticamente inexistente nos espaços públicos



DIAGNÓSTICO SHTN-TR 2
Observações e aspectos marcantes:

- taxas de ocupação muito elevadas para o setor
- recuos muito pequenos entre os hotéis e para atividades junto ao 
lago
- ocupação muito junto ao lago
- bloqueio de acesso ao lago por cercas
- flats como habitações disfarçadas de hotel

Vista de hotel do setor Shtn-tr2, a partir 
da área do Palácio do Alvorada



DIAGNÓSTICO SEPN
Setor de Edifícios de Serviços Públicos Norte - SEPN

Faixa  estreita entre a W3 e 
o Setor de Habitações 
Coletivas Norte 1 – SHCN2



DIAGNÓSTICO SEPN
Tipos Edilícios:

- altura variável ao longo da W3 com um máximo de 3 
pavimentos mais térreo e sobreloja, ou 4 pavimentos, 
sem pilotis.
- prédios baixos com fundos para a W2



DIAGNÓSTICO SEPN
Espaços Públicos:

- passeios estreitos e pouco arborizados



DIAGNÓSTICO SEPN
Padrões das Edificações:

- no geral prédios em bom estado de conservação



DIAGNÓSTICO SEPN 
Usos:

- correios
- bancos
- restaurantes
- comércio e serviços
- tribunal e delegacia do 
trabalho
- tribunais federais
- revenda de veículos e 
de motos
- oficinas
- repartições públicas

Usos:
- polícia rodoviária
- ministério dos esportes
- centros comerciais
- supermercado
- CNPq
- creches
- escolas
- igrejas
- OAB
- Conselho de Reitores
- laboratórios



DIAGNÓSTICO SEPN
Arborização:

- vegetação esparsa



DIAGNÓSTICO SEPN
Observações e aspectos marcantes:
- faixa estreita ao longo da W3, contínua e com poucas 

passagens ligando com a W2
- Propaganda nas edificações produzem um excesso de 

informações



DIAGNÓSTICO SEPN
Observações e aspectos marcantes:
- Fundos para as superquadras utilizadas basicamente 

para estacionamento
- Várias edificações pichadas



DIAGNÓSTICO SHCGN

W3

Setor de Habitações 
Coletivas e Geminadas Norte



DIAGNÓSTICO SHCGN
Tipos Edilícios:

- Varia entre 5, 4 e 3 pavimentos sobre pilotis;

- 4 pavimentos sem pilotis;
- casas geminadas com os fundos voltados para o espaço aberto das 
entrequadras.
- Na W3, é comum encontrar 5 pavimentos, mais sobreloja e mais térreo
- comum a construção sobre os passeios criando circulações cobertas



DIAGNÓSTICO SHCGN
Tipos Edilícios:



DIAGNÓSTICO SHCGN
Espaços Públicos:

- passeios estreitos;
- vias transversais com poucas saídas para realizar a conexão entre 
a W3 e a W4;
- muitas ruas utilizadas como área de trabalho das atividades 
automotivas.
- Entre a W3 e a W4 existe uma extensa Rua Comercial e 
residencial contínua e bem configurada pelas edificações – lembra 
uma cidade tradicional.



DIAGNÓSTICO SHCGN
Padrões das Edificações:

- muito variado: os prédios mais antigos são rigidamente as 
projeções. São prédios simples e com arquitetura de qualidade 
baixa.
- prédios mais novos mais cuidados.



DIAGNÓSTICO SHCGN 
Usos:

- área muito mista
- habitação coletiva
- habitação geminada
- igrejas
- comércio
- oficinas 
- restaurantes
- forte característica dada pela quantidade de lojas de 
autopeças e oficinas mecânicas.



DIAGNÓSTICO SHCGN
Arborização:
- Os eixos comerciais são muito áridos e com pouca 

vegetação.
- Áreas residenciais melhor arborizadas



DIAGNÓSTICO SHCGN
Observações e aspectos marcantes:

- As pinturas, faixas e placas de publicidade confundem  a compreensão dos eixos com excesso 
de informação

- casos de construções que invadem o espaço público, eliminando passeios.

- quase todos os espaços livres utilizados para estacionamento.



DIAGNÓSTICO SHIGS

Setor de 
Habitações 
Individuais 
Geminadas Sul

Av. W3



DIAGNÓSTICO SHIGS
Tipos Edilícios:

- casas unifamiliares de 1 e 2 pavimentos;
- edificações multifamiliares de 3 pavimentos (pilotis + 2 
pav);
- frente de lote com relação indireta com o espaço 
público (grades e muros)
- fundos de lote com relação direta, junto ao 
alinhamento;
- recuos: Q703 a Q707 – fundo/frente das edificações no 
alinhamento da W3
- Q707 a Q714 - empenas cegas voltadas para W3





DIAGNÓSTICO SHIGS
Espaços Públicos:

- recuo contínuo em relação a W4 (canteiros verdes), já este recuo 
é descontínuo em relação a W3;
- passeios estreitos e contínuos;
- presença de empenas cegas para a W3 e W4 e vias de pedestres 
no interior do setor;
- setor com área verde bem marcante;
- presença de playground;
- corredores verdes das quadras 703 a 707 com presença de 
equipamentos e quadras de esportes;
- setor com área verde bem marcante;
- presença de playground;
- corredores verdes das quadras 703 a 707 com presença de 
equipamentos e quadras de esportes;





DIAGNÓSTICO SHIGS
Padrões das Edificações:

- diferentes estados das edificações (setor em 
transformação)



DIAGNÓSTICO SHIGS 
Usos:

- habitação: coletiva e individual
- comércio e serviço



DIAGNÓSTICO SHIGS
Arborização:

- setor com excelente arborização
- vias de frente de lote bem arborizadas, já as vias de 
fundos são áridas.



DIAGNÓSTICO SHIGS
Observações e aspectos marcantes:

- ocupação irregular das vias de pedestres existente 
entre corredores verdes (praças e áreas verdes)
- presença de ocupações irregulares: construção de 3º 
pavimento nas casas;
- projeto da W3 (VLT paradas de ônibus) estudar 
relação com os corredores verdes (trajetos ideais para 
pedestres)
- projeto de tratamento do espaço público;



DIAGNÓSTICO SGAS 1
Setor de Grandes Áreas Sul 1



DIAGNÓSTICO SGAS 1
Tipos Edilícios:

- edificações de 1, 2 e 3 pavimentos;
- relação indireta com o espaço público (presença de 
grades e cercas);
- grandes edificações em formatos variados, com e sem 
pilotis.
- afastamentos variados



DIAGNÓSTICO SGAS 1
Espaços Públicos:

- malha descontínua (W5);
- setor delimitado pelo Parque da Cidade, sem via de 
borda;
- passeio descontínuo ou inexistente;
- ausência de áreas livres públicas;
- áreas verdes encontradas apenas no interior da 
quadra/lote



DIAGNÓSTICO SGAS 1
Padrões das Edificações:
- edificações recentes e em bom estado de conservação



DIAGNÓSTICO SGAS 1 
Usos:

- escolas, universidades, centros de ensino;
- igrejas e templos;
- conselhos profissionais;
- clínicas médicas, hospitais;
- associações;



DIAGNÓSTICO SGAS 1
Arborização:

- predomínio de vegetação no interior das quadras;



DIAGNÓSTICO SGAS 1
Observações e aspectos marcantes:

- borda do setor que tangencia o parque da cidade está 
indefinida;
- limite sujeito a alterações e “invasões”;


