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A – ATRIBUTOS DE CONFIGURAÇÃO URBANA: 

TECIDO 
(MALHA / PARCELAMENTO DO SOLO / CHEIOS E VAZIOS) 

ESPAÇOS ABERTOS 
(DESENHO URBANO / VEGETAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO / CAMINHOS DE PEDESTRES / 

MOBILIÁRIO / ESCULTURA / ADORNO / USOS) 

EDIFICAÇÕES 
(VOLUMETRIA / LINGUAGEM / COMPOSIÇÃO / VALOR HISTÓRICO / USOS) 

Esta UP corresponde à Vila Planalto tombada em 
1988 como área histórica representativa de 
acampamento pioneiro da época daconstrução da 
capital. O traçado e malha viária do acampamento 
mantêm-se preservados em grande parte, 
entretanto existem poucos exemplares 
representativos da tipologia residencial do 
acampamento. A maioria dos lotes, que 
originalmente possuíam quintais livres, hoje 
encontram-se com mais de uma edificação e 
desprovidos de vegetação. Existem, ainda, alguns 
remanescentes das edificações institucionais, no 
entanto, encontram-se em péssimo estado de 
conservação.  

O espaço público é representado pelo sistema de 
circulação, praças e largos, os quais estão via de regra, 
pouco qualificados, merecendo tratamento 
urbanístico/paisagístico. A vegetação é parca, tanto no 
interior dos lotes, como nas áreas públicas. Em torno 
da vila, a vegetação é rala.  

Há muitas alterações volumétricas, irregulares, 
frente às normas vigentes para o local. As residências 
simples estão dando lugar a residências de maior 
porte, com até três pavimentos, com alteração de 
estrato social. O valor histórico está cada vez mais 
limitado ao traçado urbano. Indica-se a preservação 
e a restauração imediata das seguintes edificações e 
espaços: Conjunto Fazendinha da Pacheco Fernandes 
– casas n° 01, 02, 03, 04 e 05; Escola Classe n° 1 do 
Planalto; Igreja Nossa Senhora do Rosário; Campo do 
DFL – Clube de Unidade de Vizinhança; Campo da 
Rabelo – Praça; Alojamento dos 
Operários/Engenheiros Solteiros da Rabelo.  
 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço 
Tipo 

(Material / Imaterial) 
Situação 

Esfera 
(Distrital e/ou Federal) 

Vila Planalto  Material Tombada Distrital 

Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário de Pompéia (Igrejinha 
da Vila Planalto) 

 Material Tombada Distrital 
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C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 

A área apresenta forte pressão para intensificação da ocupação do solo, pelo aumento das taxas de ocupação e das alturas das edificações; e da estrutura fundiária. 
Instalação de conjuntos de apartamentos conjugados, dupla habitação e pensões. A vila, originalmente, constituia-se de residências térreas, grande parte em 
madeira. Grande parte da área tem sofrido transformações, com a implantação de mais de uma edificação por lote e aumento dos gabaritos que atingem dois ou 
três pavimentos. Há claro processo de alteração do perfil socioeconômico da área. 

D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 

Residencial bifamiliar, comércio e serviços  complementares de apoio à área residencial e aos setores próximos, localizados na orla do Lago Paranoá.  

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 

Habitação bifamiliar, comércio e serviços de pequeno porte, compatíveis com o uso residencial. Vedar remembramentos, no sentido de manter o tecido existente e a 
população residente.  

1) Lotes  de uso misto: residencial ou residencial associado a atividades comerciais, de prestação de serviços ou a atividades industriais de pequeno porte. 
2) Lotes comerciais 
3) Lotes institucionais 

Lotes de uso misto 

RESIDENCIAL 
Habitação bifamiliar, mediante constituição de condomínio. 
INDUSTRIAL 
14- C Confecção de artigos do vestuário e acessórios 
15-C- Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, exceto:  

15.1- Curtimento e outras preparações de couro  
32-C- Fabricação de produtos diversos 
COMERCIAL  
47.12.1 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e 
armazéns 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
33-C- Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 
56-I- Alimentação 
68-L- Atividades imobiliárias  
69-M- Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria  
71-M- Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas  
73-M- Publicidade e pesquisa de mercado  
74-M- Outras atividades profissionais, científicas e técnicas  
77-N- Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros, apenas:  
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77.2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos  
78-N- Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  
79-N- Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas  
80-N- Atividades de vigilância, segurança e investigação  
81-N- Serviços para edifícios e atividades paisagísticas  
82-N- Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas  
92-R- Atividades de exploração de jogos de azar e apostas   
95-S- Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos  
96-S- Outras atividades de serviços pessoais, exceto: 

96.03-3- Atividades funerárias e serviços relacionados – manipulação de cadáver 
97-T- Serviços domésticos 
 

Lotes comerciais 
 
Praça Rabelo n° 1 a 12  
 
Rua 6 n°2 - Alojamento 
de Operários Solteiros 
Blocos A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K e L  
 
 
 

INDUSTRIAL 
14- C Confecção de artigos do vestuário e acessórios 
15-C- Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, exceto:  

15.1- Curtimento e outras preparações de couro  
21-C- Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 
32-C- Fabricação de produtos diversos  
COMERCIAL 
47-G - Comércio varejista, exceto: 

47.11.3 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e 
supermercados   
47.3 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
33-C- Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos   
49-H- Transporte terrestre, apenas:  

49.23-0- Transporte rodoviário de táxi  
53-H- Correio e outras atividades de entrega  
56-I- Alimentação  
58-J- Edição e edição integrada à impressão  
59-J- Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música  
62-J- Atividades dos serviços de tecnologia da informação 
63-J- Atividades de prestação de serviços de informação 
64-K- Atividades de serviços financeiros 
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65-K- Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde  
66-K- Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros, previdência complementar e planos de saúde  
68-L- Atividades imobiliárias 
69-M- Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria  
70-M- Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial  
71-M- Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas 
72-M- Pesquisa e desenvolvimento científico 
73-M- Publicidade e pesquisa de mercado 
74-M- Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 
75-M- Atividades veterinárias 
77-N- Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros, apenas:  

77.2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos  
78-N- Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra  
79-N- Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas  
80-N- Atividades de vigilância, segurança e investigação  
81-N- Serviços para edifícios e atividades paisagísticas 
82-N- Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas 
92-R- Atividades de exploração de jogos de azar e apostas  
95-S- Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos 
96-S- Outras atividades de serviços pessoais, exceto: 

96.03-3- Atividades funerárias e serviços relacionados – manipulação de cadáver 
97-T- Serviços domésticos 
 

Lotes institucionais 
 
Av. Pacheco Fernandes 
Lote n° 2A;  
Praça do Armazém n° 2; 
Rua 04 n° 03;  
Rua 5 n° 19  
Conjunto Fazendinha 
casas n° 01 a 05;  
Praça da Igreja do DFL – 
Igreja N. S. do Rosário; 

INSTITUCIONAL  
84-O – Administração pública, defesa e seguridade social 
85-P – Educação, exceto:  

85.3 Ensino Superior  
85.9 Outras atividades de ensino 

86-Q – Atividades de atenção à saúde humana 
87-Q – Atividades de atenção à saúde humana integradas com assistência social, prestadas em residências coletivas ou particulares 
88-Q – Serviços de assistência social sem alojamento 
90-R – Atividades artísticas, criativas e de espetáculo  
91-R – Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental  
93-R – Atividades esportivas e de recreação e de lazer  
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Rua 3 – Escola n° 1 do 
Planalto;  
Av. Rabelo n° 23 – 
Alojamento de 
Engenheiros Solteiros; 
Rua do Campo – Clube de 
Vizinhança);  
Av. Pacheco Fernandes – 
Centro de Ensino n° 01; 
Rua Piauí – Posto de 
Saúde da VPLA;  
Rua Piauí – Posto Policial 
da VPLA;  
Av. Pacheco Fernandes – 
Conjunto Três Porquinhos 
01, 02 e 03;  
Praça Rabelo n° 6  
 

94-S – Atividades de organizações associativas 
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F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

Para garantir a prevalência da escala bucólica, são indicados: resgatar a Área de Tutela com a retirada das ocupações ilegais; incentivar o plantio de árvores para a 
consolidar um cinturão verde em torno da Vila, incluída a Área de Tutela; incrementar a arborização pública e dos quintais (parceria com o IBRAM e o DPJ/Novacap); 
manter a dimensão dos lotes. 
 

Setor/Lote Taxa de Ocupação - TO 
Afastamentos e  

Recuos – AF 
Coeficiente de 

Aproveitamento – CA 
Altura Máxima da 

Edificação - H 
Taxa de  

Permeabilidade - TP 

Lotes  de uso misto e 
comerciais  
 
 

TO = 60% 
Corpo: 60% 
Subsolo optativo: 60% 
 

- 1,20 
8,50m 

(2 pavimentos + subsolo) 

25% de área verde, 
que deverá estar 
implantada para 
emissão da Carta de  
Habite-se 

Lotes institucionais 
 

TO = 50% 
Corpo: 50% 
Subsolo optativo: 50%  
 

- 
 

0,50 5,00m 
(Obs. 2) 

20% de área verde, 
que deverá estar 
implantada para 
emissão da Carta de  
Habite-se 

OBSERVAÇÕES:  
1) É permitido o cercamento dos lotes com altura máxima de 2,20m e 70% de transparência. 
2) Será permitida a construção de castelo d’água, cuja altura deverá ser justificada pelo projeto de instalações hidráulicas de exigência do Corpo de Bombeiros 

do DF. 
3)  Fica estabelecido que 75% da área total da unidade imobiliária n° 19 da rua 5 – Acampamento Pacheco Fernandes, destina-se ao uso institucional – atividade 

de educação. Os 25% restantes serão destinados ao uso residencial.  
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G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 

Área consolidada. Vedada a alteração da estrutura fundiária. 

Padrões previstos de parcelamento urbano 
Permitido 

(S/N) 
Lote mínimo 

(m²) 
Lote máximo 

(m²) 
Observações 

Novos parcelamentos N - -  

Desmembramentos N - -  

Remembramentos N - -  

H – ESPAÇO PÚBLICO: 

Melhorar as condições de movimento de pedestres, com valorização e melhoria dos passeios públicos, possibilitando o compartilhamento de vias pelos diferentes 
modais, recuperação e manutenção das praças e largos e outros espaços públicos livres, com prevalência da composição paisagística e tratamento urbanístico 
adequado. Recuperar o traçado original da Vila Planalto com o resgate de espaços públicos ocupados ilegalmente para implantação dos passeios públicos.  

I – ESTACIONAMENTOS: 

 

J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 

1) Revisar o Plano de Ação para a Vila Planalto, elaborado pelo GDF, e assegurar a implementação de suas ações, em conformidade com o disposto nesta Lei 
Complementar. 

2) Deverá ser garantida a aplicação dos dispositivos estabelecidos no Decreto nº 11.079/88, que definiu a poligonal de tombamento e área de tutela da Vila 
Planalto e os critérios de preservação do núcleo urbano, quanto à estrutura urbana, paisagística e social, mimetização da vila na paisagem; cobertura de 
cerrado nativo da sua área de entorno; traçado urbano original, caracterizado por quarteirões, ruas, largos e praças; a valorização dos seus pontos de 
encontro e as relações de vizinhança próprias de cada um dos acampamentos; a linguagem arquitetônica peculiar; a manutenção dos espaços de valor 
simbólico e referencial para a população e a história do conjunto; e a manutenção do perímetro e respectiva área de tutela, que limitam sua expansão. 

3) Recuperar e preservar as edificações de interesse histórico e o sítio histórico. Qualificar as edificações e os espaços de preservação rigorosa, com 
programação de usos compatíveis com o interesse social e turístico.  

4) O tratamento do sistema viário da Vila Planalto, basicamente, de caráter local, poderá prever o uso compartilhado de vias – pedestres, ciclistas e veículos 
automotores. 

5) Promover ações para a supressão dos pavimentos excedentes. 

 


