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1. Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
de Brasília: processo de trabalho

2. Enquadramento Legal

Assuntos a serem tratados:Assuntos a serem tratados:Assuntos a serem tratados:Assuntos a serem tratados:

2. Enquadramento Legal

3. Reuniões Preparatórias - aspectos levantados: 
símbolos, potencialidades e deficiências do lugar

4. Temas para debate: problemas detectados e 
coleta de subsídios para a construção do 
diagnóstico



Plano de Preservação do Plano de Preservação do Plano de Preservação do Plano de Preservação do Plano de Preservação do Plano de Preservação do Plano de Preservação do Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Conjunto Urbanístico de Conjunto Urbanístico de Conjunto Urbanístico de 

BrasíliaBrasíliaBrasíliaBrasília
Processo de trabalhoProcesso de trabalhoProcesso de trabalhoProcesso de trabalho



Plano de Preservação do Plano de Preservação do Plano de Preservação do Plano de Preservação do 
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etapas do etapas do etapas do etapas do processo de trabalhoprocesso de trabalhoprocesso de trabalhoprocesso de trabalho
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Plano de 
Preservação do 
Conjunto 
Urbanístico de 
Brasília

Etapas do 
processo de 
trabalho preparatórias

apresentação da 
leitura do lugar, 

levantamento dos 
problemas pela 
população, 

aprimoramento do 
processo participativo

plenáriasplenáriasplenáriasplenárias

temas para debates: 
problemas detectados 
e coleta de subsídios 
para a construção do 

diagnóstico

comunitárias

apresentação do plano  
de trabalho e 
programa de 

participação da 
população e 

distribuição do 
informativo

trabalho

Etapas da 
participação da 
população
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Enquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento Legal
Constituição Federal

Proteção Constitucional

Preservação do patrimônio cultural como direito constitucional

art. 216 - patrimônio cultural brasileiro - bens portadores de 

Enquadramento 
Legal

Constituição 
Federal

Normas de 
preservação do 
conjunto 
urbanístico

art. 216 - patrimônio cultural brasileiro - bens portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos grupos 
formadores da sociedade brasileira e arrola, como integrantes 
deste patrimônio os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico...” (inciso V). 

urbanístico

Elementos 
essenciais: 
Decreto 
10829/87 e 
Portaria IPHAN 
314/92

Lei Orgânica do DF 
e o PPCUB

PDOT

PPSH

Ordenamento 
Jurídico-
Urbanístico



Enquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento Legal
Normas de preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília

1987198719871987 19901990199019901960196019601960

LEI 3.751 , de LEI 3.751 , de LEI 3.751 , de LEI 3.751 , de 
13.04.196013.04.196013.04.196013.04.1960
ART. 38 ART. 38 ART. 38 ART. 38 
FEDERAL

DECRETO 10.829, DECRETO 10.829, DECRETO 10.829, DECRETO 10.829, 
de 14.10.1987de 14.10.1987de 14.10.1987de 14.10.1987

DISTRITAL

PORTARIA 04/1990 PORTARIA 04/1990 PORTARIA 04/1990 PORTARIA 04/1990 
SUBSTITUÍDA PELA SUBSTITUÍDA PELA SUBSTITUÍDA PELA SUBSTITUÍDA PELA 
PORTARIA 314/1992PORTARIA 314/1992PORTARIA 314/1992PORTARIA 314/1992

Enquadramento 
Legal

Constituição 
Federal

Normas de 
preservação do 
conjunto 
urbanístico

Lei Orgânica do 
Distrito Federal

RESOLUÇÃO DO RESOLUÇÃO DO RESOLUÇÃO DO RESOLUÇÃO DO 
COMITÊ DO COMITÊ DO COMITÊ DO COMITÊ DO 

PATRIMÔNIO MUNDIAL PATRIMÔNIO MUNDIAL PATRIMÔNIO MUNDIAL PATRIMÔNIO MUNDIAL 
DA UNESCO, de DA UNESCO, de DA UNESCO, de DA UNESCO, de 
07.12.198707.12.198707.12.198707.12.1987
MUNDIAL

TOMBAMENTO TOMBAMENTO TOMBAMENTO TOMBAMENTO 
FEDERALFEDERALFEDERALFEDERAL

tombado nos termos 
da decisão do 

Conselho Consultivo 
da SPHAN, 

homologada pelo 
Ministro da Cultura em 

14.03.1990

urbanístico

Elementos 
essenciais: 
Decreto 
10829/87 e 
Portaria IPHAN 
314/92

Lei Orgânica do DF 
e o PPCUB

PDOT

PPSH

Ordenamento 
Jurídico-
Urbanístico



Enquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento Legal
Elementos essenciais extraídos do 

Decreto 10.829/87 e da Portaria IPHAN 314/92

Escala Monumental

Praça dos Três Poderes: Palácio do Planalto, Supremo 
Tribunal Federal, Congresso Nacional,Palácio Itamaraty e 
Ministério da Justiça

Enquadramento 
Legal

Constituição 
Federal

Normas de 
preservação do 
conjunto 
urbanístico

espaços não edificados adjacentes

canteiro central verde, garantindo a plena visibilidade ao 
conjunto monumental

Esplanada dos Ministérios, admitidas edificações com um 
pavimento (mezanino) sobre pilotis no espaço 
compreendido entre o meio dos blocos e a escala 
externa posterior

urbanístico

Elementos 
essenciais: 
Decreto 
10829/87 e 
Portaria IPHAN 
314/92

Lei Orgânica do DF 
e o PPCUB

PDOT

PPSH

Ordenamento 
Jurídico-
Urbanístico



Escala Residencial

SuperquadrasSuperquadrasSuperquadrasSuperquadras
faixa arborizada de 20,00m de largura (perímetro) 
altura uniforme:
� SQ 100, 200 e 300 – 6 pavimentos sobre pilotis; 
� SQ 400 – 3 pavimentos sobre pilotis
pilotis livre 
taxa máxima de ocupação 15%

Enquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento Legal
Elementos essenciais extraídos de ambos os instrumentos 

Decreto 10.829/87 e IPHAN, Portaria 314/92

Enquadramento 
Legal

Constituição 
Federal

Normas de 
preservação do 
conjunto 
urbanístico pilotis livre 

taxa máxima de ocupação 15%
domínio público do terreno 

EntrequadrasEntrequadrasEntrequadrasEntrequadras
edificações para atividades de uso comum

Setores de Habitações Individuais Geminadas Sul Setores de Habitações Individuais Geminadas Sul Setores de Habitações Individuais Geminadas Sul Setores de Habitações Individuais Geminadas Sul –––– SHIGSSHIGSSHIGSSHIGS
uso residencial unifamiliar
comércio 
edificações para atividades de uso comum

urbanístico

Elementos 
essenciais: 
Decreto 
10829/87 e 
Portaria IPHAN 
314/92

Lei Orgânica do DF 
e o PPCUB

PDOT

PPSH

Ordenamento 
Jurídico-
Urbanístico



Escala Gregária
Setores de Diversões Norte e Sul – alturas uniformes
demais setores – alturas variadas, observado o limite de 65m

Escala Bucólica

Enquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento Legal
Elementos essenciais extraídos de ambos os instrumentos 

Decreto 10.829/87 e IPHAN, Portaria 314/92

Enquadramento 
Legal

Constituição 
Federal

Normas de 
preservação do 
conjunto 
urbanístico

Escala Bucólica
confere a Brasília o caráter de cidade-parque, essa escala está 

configurada em todas as áreas livres contíguas às áreas 
edificadas ou àquelas previstas para edificação e tem o 
sentido de valorização paisagística tanto do conjunto 
urbano edificado quanto das áreas destinadas ao lazer 
campestre ou lacustre (na orla do lago Paranoá).

urbanístico

Elementos 
essenciais: 
Decreto 
10829/87 e 
Portaria IPHAN 
314/92

Lei Orgânica do DF 
e o PPCUB

PDOT

PPSH

Ordenamento 
Jurídico-
Urbanístico



Art. 316. Art. 316. Art. 316. Art. 316. 

O Distrito Federal terá, como instrumento básico das 
políticas de ordenamento territorial e de expansão e 
desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como 

Enquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento Legal
Lei Orgânica do DF (em vigor) e o PPCUB

Enquadramento 
Legal

Constituição 
Federal

Normas de 
preservação do 
conjunto 
urbanístico Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como 

instrumentos complementares, a Lei de Uso e Ocupação 
do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local.

§ 1º No sítio urbano tombado e inscrito como Patrimônio 
Cultural da Humanidade, o Plano de Desenvolvimento 
Local será representado pelo Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília.

urbanístico

Elementos 
essenciais: 
Decreto 
10829/87 e 
Portaria IPHAN 
314/92

Lei Orgânica do DF 
e o PPCUB

PDOT

PPSH

Ordenamento 
Jurídico-
Urbanístico



O Art. 67 Art. 67 Art. 67 Art. 67 estabelece diretrizes para o PPCUB

I – zelar pelo Conjunto Urbanístico de Brasília, bem tombado em 
âmbito federal e distrital;

II – harmonizar as demandas do desenvolvimento econômico e 
social e as necessidades da população com a preservação da 
concepção urbana de Brasília;

III – consolidar a vocação de cultura, lazer, esporte e turismo do 
lago Paranoá, mediante criação e promoção de espaços 
adequados para o cumprimento de suas funções;

Enquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento Legal
PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial)

Enquadramento 
Legal

Constituição 
Federal

Normas de 
preservação do 
conjunto 
urbanístico adequados para o cumprimento de suas funções;

IV – promover e consolidar a ocupação urbana, respeitando-se as 
restrições ambientais, de saneamento e de preservação da 
área tombada;

V – preservar as características essenciais das quatro escalas 
urbanísticas em que se traduz a concepção urbana do 
conjunto tombado, a monumental, a residencial, a gregária e a 
bucólica; 

VI – manter o conjunto urbanístico da área tombada como 
elemento de identificação na paisagem, assegurando-se a 
permeabilidade visual com seu entorno.

urbanístico

Elementos 
essenciais: 
Decreto 
10829/87 e 
Portaria IPHAN 
314/92

Lei Orgânica do DF 
e o PPCUB

PDOT

PPSH

Ordenamento 
Jurídico-
Urbanístico



Art. 67 Art. 67 Art. 67 Art. 67 

Parágrafo único. O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
de Brasília é o instrumento de planejamento e gestão do 
Conjunto Urbano Tombado e deverá considerar a legislação 

Enquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento Legal
PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial)

Enquadramento 
Legal

Constituição 
Federal

Normas de 
preservação do 
conjunto 
urbanístico Conjunto Urbano Tombado e deverá considerar a legislação 

federal e distrital competente, observando a especificidade 
do sítio urbano e a singularidade de sua concepção 
urbanística e de sua expressão arquitetônica.

urbanístico

Elementos 
essenciais: 
Decreto 
10829/87 e 
Portaria IPHAN 
314/92

Lei Orgânica do DF 
e o PPCUB

PDOT

PPSH

Ordenamento 
Jurídico-
Urbanístico



Art. 153.Art. 153.Art. 153.Art. 153.

O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília é 
um instrumento de consolidação do regulamento de 
ordenação urbanística, de preservação do conjunto tombado 
e das diretrizes de planejamento, de controle de sua 
evolução espacial e de promoção do desenvolvimento 

Enquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento Legal
PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial)

Enquadramento 
Legal

Constituição 
Federal

Normas de 
preservação do 
conjunto 
urbanístico evolução espacial e de promoção do desenvolvimento 

econômico e social.

Parágrafo único. O Plano de Preservação do Conjunto 
Urbanístico de Brasília corresponde, simultaneamente, à 
legislação de uso e ocupação do solo e ao Plano de 
Desenvolvimento Local da Unidade de Planejamento 
Territorial Central.

urbanístico

Elementos 
essenciais: 
Decreto 
10829/87 e 
Portaria IPHAN 
314/92

Lei Orgânica do DF 
e o PPCUB

PDOT

PPSH

Ordenamento 
Jurídico-
Urbanístico



O Art. 154 Art. 154 Art. 154 Art. 154 estabelece o conteúdo do PPCUB

O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília 
será elaborado em conformidade com os princípios, 
objetivos e diretrizes desta Lei Complementar e da 
legislação específica relacionada à proteção de bens do 
patrimônio cultural, histórico e paisagístico, e incluirá, além 
do indicado no art. 152, os seguintes itens:

Enquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento Legal
PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial)

Enquadramento 
Legal

Constituição 
Federal

Normas de 
preservação do 
conjunto 
urbanístico do indicado no art. 152, os seguintes itens:

I – os parâmetros de uso e ocupação do solo e as diretrizes de 
preservação e revitalização do sítio histórico urbano, que 
observarão a singularidade de sua concepção urbanística e 
arquitetônica;

II – os instrumentos urbanísticos, edilícios e de gestão, 
inclusive programa de atuação para a área tombada;

III – o sistema de gerenciamento, controle, acompanhamento e 
avaliação do plano.

urbanístico

Elementos 
essenciais: 
Decreto 
10829/87 e 
Portaria IPHAN 
314/92

Lei Orgânica do DF 
e o PPCUB

PDOT

PPSH

Ordenamento 
Jurídico-
Urbanístico



art. 2º art. 2º art. 2º art. 2º (conceito de PPSH)

� instrumento de caráter normativo, estratégico e operacional

Enquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento Legal
Plano de Preservação de Sítio Histórico Urbano – PPSH 

Portaria 299/04, IPHAN

Enquadramento 
Legal

Constituição 
Federal

Normas de 
preservação do 
conjunto 
urbanístico

� instrumento de caráter normativo, estratégico e operacional
� destinado ao desenvolvimento de ações de preservação em 

sítios urbanos tombados

urbanístico

Elementos 
essenciais: 
Decreto 
10829/87 e 
Portaria IPHAN 
314/92

Lei Orgânica do DF 
e o PPCUB

PDOT

PPSH

Ordenamento 
Jurídico-
Urbanístico



art. 4ºart. 4ºart. 4ºart. 4º (finalidade do PPSH)

� instituir um regime de disciplina urbanística e edilícia 
compatível com o regime de proteção dos sítios históricos 
urbanos

� explicitar princípios, critérios e normas de preservação 
balizadoras das ações incidentes sobre os sítios tombados 

Enquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento Legal
Plano de Preservação de Sítio Histórico Urbano – PPSH 

Portaria 299/04, IPHAN

Enquadramento 
Legal

Constituição 
Federal

Normas de 
preservação do 
conjunto 
urbanístico balizadoras das ações incidentes sobre os sítios tombados 

� criar novos padrões de abordagem da preservação de sítios 
históricos urbanos, apoiados no planejamento e gestão 
urbanos

� melhorar e intensificar a articulação entre as diversas 
esferas político-administrativas com competência sobre 
essas áreas, visando a maior eficácia na gestão do 
patrimônio cultural urbano;

� lidar de modo eficaz com o novo papel social, econômico e 
ambiental atribuído ao patrimônio cultural urbano.

urbanístico

Elementos 
essenciais: 
Decreto 
10829/87 e 
Portaria IPHAN 
314/92

Lei Orgânica do DF 
e o PPCUB

PDOT

PPSH

Ordenamento 
Jurídico-
Urbanístico



Ordenamento JurídicoOrdenamento JurídicoOrdenamento JurídicoOrdenamento Jurídico----Urbanístico (em vigor)Urbanístico (em vigor)Urbanístico (em vigor)Urbanístico (em vigor)

� Estrutura - leis, decretos e inúmeras atos normativos como 
Decisões, GB, PR, NGB

� Desrespeito à hierarquia das normas (regulamentação 
modificando regramento legal) 

Enquadramento 
Legal

Constituição 
Federal

Normas de 
preservação do 
conjunto 
urbanístico

� Desrespeito aos limites de conteúdo – regulamentação 
estabelecendo regime urbanístico – gabarito de altura, 
afastamentos, taxa de ocupação e taxa de construção ou 
coeficiente de aproveitamento

� Dificuldades de sistematização, identificação da norma 
vigente e acesso público às normas.

urbanístico

Elementos 
essenciais: 
Decreto 
10829/87 e 
Portaria IPHAN 
314/92

Lei Orgânica do DF 
e o PPCUB

PDOT

PPSH

Ordenamento 
Jurídico-
Urbanístico



Reuniões PreparatóriasReuniões PreparatóriasReuniões PreparatóriasReuniões PreparatóriasReuniões PreparatóriasReuniões PreparatóriasReuniões PreparatóriasReuniões Preparatórias
aspectos levantadosaspectos levantadosaspectos levantadosaspectos levantados



dia e local: 

10 de março de 2010 – 19:00
Museu Nacional – Auditório 2 – Setor Cultural Sul – Lt. 02

nº de participantes: 

166

entidades presentes:  

Associação Moradores Lindeiros Amigos Canjerana – AMLAC
Associação de Moradores Mini Granjas Torto
Associação de Moradores da Orla do Lago Norte

Reuniões 
Preparatórias

Plano Piloto – Asa 
Sul e Asa Norte

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –

dados do eventodados do eventodados do eventodados do evento
Plano Piloto – Asa Norte e Asa Sul

Associação de Moradores da Orla do Lago Norte
Associação de Moradores SQS 407
Associação dos Moradores Vila Planalto
Associação Proteção Urbana e Ambiental – APUA
Brasília Sempre Viva
Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto
Conselho Comunitário Asa Sul – CCAS
Conselho Comunitário da Granja do Torto
Conselho de Segurança de Brasília
Construtora Villela e Carvalho
Movimento das Bicicletas Livres
IAB – DF
Instituto Histórico e Geográfico DF – IHGDF

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 –
deficiências

Plano Piloto –
Setores Centrais

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 -
deficiências



FAU – UnB
Sítio das Neves
Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal - SINARQ DF
Sociedade das Bicicletas
Prefeitura Comunitária da Granja do Torto
Prefeitura Comunitária do Lago Sul
Prefeitura do Setor Comercial
Prefeitura do Setor de Diversões Sul
Prefeitura SHIGS

Reuniões 
Preparatórias

Plano Piloto – Asa 
Sul e Asa Norte

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –

dados do eventodados do eventodados do eventodados do evento
Plano Piloto – Asa Norte e Asa Sul

Prefeitura SHIGS
Prefeitura SQN 102
Prefeitura SQN 402
Prefeitura SQS 308

Administração Regional do Plano Piloto - RA-I
Departamento Patrimônio Histórico e Artístico do DF – DEPHA 
CEB
Secretaria da Cultura
Secretaria de Transportes - SUPOT

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 –
deficiências

Plano Piloto –
Setores Centrais

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 -
deficiências



simbologia e identidadesimbologia e identidadesimbologia e identidadesimbologia e identidade
Quais são os lugares, edificações, monumentos, 
eventos, festividades, que simbolizam e identificam o 
Plano Piloto – Asa Sul e Asa Norte?

� Catedral

� Esplanada dos Ministérios

Reuniões 
Preparatórias

Plano Piloto – Asa 
Sul e Asa Norte

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –

resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: 
questão 01

� Esplanada dos Ministérios

� Torre de Televisão

� Teatro Nacional

� Superquadras

� Congresso Nacional

� Esplanada dos Ministérios

� espaço público e áreas verdes

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 –
deficiências

Plano Piloto –
Setores Centrais

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 -
deficiências



potencialidades do lugarpotencialidades do lugarpotencialidades do lugarpotencialidades do lugar
Que coisas boas existem neste lugar?

� arborização

� espaços culturais e de lazer

Reuniões 
Preparatórias

Plano Piloto – Asa 
Sul e Asa Norte

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –

resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: 
questão 02

� espaços culturais e de lazer

� boa acessibilidade e sinalização

� espacialidade

� arquitetura e conjunto arquitetônico

� equipamentos de comércio e serviços diversos

� qualidade de vida

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 –
deficiências

Plano Piloto –
Setores Centrais

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 -
deficiências



deficiências do lugardeficiências do lugardeficiências do lugardeficiências do lugar
Que coisas deficientes existem neste lugar?

�transporte público

� sistema de saúde público

Reuniões 
Preparatórias

Plano Piloto – Asa 
Sul e Asa Norte

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –

resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: 
questão 03

� sistema de saúde público

� insegurança

� saneamento básico

� falta de estacionamentos

� manutenção do mobiliário urbano e pavimentação

� trânsito

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 –
deficiências

Plano Piloto –
Setores Centrais

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 -
deficiências



dia e local: 

13 de março de 2010 – 14:30
Auditório do CREA – SGAS 901 – Lt.72

nº de participantes: 

79

entidades presentes:  

AMVP
ASSTRA – MP

Reuniões 
Preparatórias

Plano Piloto – Asa 
Sul e Asa Norte

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –

dados do eventodados do eventodados do eventodados do evento
Plano Piloto – Setores Centrais

ASSTRA – MP
ASUP
Associação Comercial Vila Planalto
Associação de Lojistas Galeria Estados
Associação Moradores Lindeiros Amigos Canjerana – AMLAC
Associação de Moradores SQS 407
Associação de Moradores SQS 705
Associação de Moradores da Vila Planalto
Associação de Moradores da Vila Telebrasília
Conselho de Moradores Vila Planalto
Conselho Comunitário Asa Sul - CCAS
Sindicato dos Arquitetos do DF - SINARQ-DF
Cidade Livre Espaço Cultural

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 –
deficiências

Plano Piloto –
Setores Centrais

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 -
deficiências



Comunidade Vila Telebrasília
Comissão Pró-Regularização de Lotes da Vila Planalto
Instituto Histórico e Geográfico DF – IHGDF
Tríade Patrimônio Turismo Educação
Prefeitura SHIGS 706
Prefeitura SQN 11
Prefeitura SQS 108
Prefeitura SQS 704
Prefeitura SQS 705
Prefeitura SQS 706

Reuniões 
Preparatórias

Plano Piloto – Asa 
Sul e Asa Norte

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –

dados do eventodados do eventodados do eventodados do evento
Plano Piloto – Setores Centrais

Prefeitura SQS 706
Prefeitura Setor de Diversões Sul
Prefeitura Comunitária da Granja do Torto
Conselho Comunitário Asa Norte – CCAN
CONPLAN – DF
CLP 

Administração Regional do Varjão
Departamento Patrimônio Histórico e Artístico do DF – DEPHA
Administração Regional do Plano Piloto
Secretaria da Cultura
Terracap

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 –
deficiências

Plano Piloto –
Setores Centrais

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 -
deficiências



simbologia e identidadesimbologia e identidadesimbologia e identidadesimbologia e identidade
Quais são os lugares, edificações, monumentos, 
eventos, festividades, que simbolizam e identificam 
o Plano Piloto – Setores Centrais?

Reuniões 
Preparatórias

Plano Piloto – Asa 
Sul e Asa Norte

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –

resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: 
questão 01

� Superquadras

� Catedral

� Eixo Monumental

� Congresso Nacional

� Aniversário de Brasília

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 –
deficiências

Plano Piloto –
Setores Centrais

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 -
deficiências



potencialidades do lugarpotencialidades do lugarpotencialidades do lugarpotencialidades do lugar
Que coisas boas existem neste lugar?

�áreas verdes

espaços culturais e de lazer

Reuniões 
Preparatórias

Plano Piloto – Asa 
Sul e Asa Norte

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –

resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: 
questão 02

� espaços culturais e de lazer

� sistema viário qualificado

� tranqüilidade devido à setorização das áreas 
residenciais

� serviços turísticos

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 –
deficiências

Plano Piloto –
Setores Centrais

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 -
deficiências



deficiências do lugardeficiências do lugardeficiências do lugardeficiências do lugar
Que coisas deficientes existem neste lugar?

�falta de leis, de fiscalização e de conservação do 

Reuniões 
Preparatórias

Plano Piloto – Asa 
Sul e Asa Norte

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –

resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: resultados dos formulários aplicados: 
questão 03

�falta de leis, de fiscalização e de conservação do 
patrimônio público

� dirigentes públicos

� falta de acessibilidade e sinalização

� invasão de áreas públicas

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 –
deficiências

Plano Piloto –
Setores Centrais

Questão 1 –
simbologia e 
identidade

Questão 2 –
potencialidades

Questão 3 -
deficiências



Temas para debateTemas para debateTemas para debateTemas para debate





diagnóstico (em construção)diagnóstico (em construção)diagnóstico (em construção)diagnóstico (em construção)
exemplo de ficha de análise por setorexemplo de ficha de análise por setorexemplo de ficha de análise por setorexemplo de ficha de análise por setor



alteração de usoalteração de usoalteração de usoalteração de uso

alteração de gabaritoalteração de gabaritoalteração de gabaritoalteração de gabarito

temas para debatetemas para debatetemas para debatetemas para debate

ocupação de área públicaocupação de área públicaocupação de área públicaocupação de área pública

outras formas de descaracterizaçãooutras formas de descaracterizaçãooutras formas de descaracterizaçãooutras formas de descaracterização

estacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamento



alteração de usoalteração de usoalteração de usoalteração de usoalteração de usoalteração de usoalteração de usoalteração de uso



Quadras 700: uso comercial e de serviçosQuadras 700: uso comercial e de serviçosQuadras 700: uso comercial e de serviçosQuadras 700: uso comercial e de serviços
ObservaObservaObservaObserva----se a alteração de uso das edificações do SHIGS voltadas para via W3, se a alteração de uso das edificações do SHIGS voltadas para via W3, se a alteração de uso das edificações do SHIGS voltadas para via W3, se a alteração de uso das edificações do SHIGS voltadas para via W3, 

de habitação para comércio e serviços.de habitação para comércio e serviços.de habitação para comércio e serviços.de habitação para comércio e serviços.

temas abordados
alteração de usoalteração de usoalteração de usoalteração de uso
-Quadras 700: uso 
comercial e de 
serviços
-orla do lago (1)
-orla do lago (2)
-uso residencial no 
setor de comércio 
local
-diversidade de 

SHIGS SHIGS SHIGS SHIGS –––– Setor de Habitações Individuais Geminadas SulSetor de Habitações Individuais Geminadas SulSetor de Habitações Individuais Geminadas SulSetor de Habitações Individuais Geminadas Sul

-diversidade de 
usos e  atividades
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizaçõe
s gerais
Estacionamentos



Orla do lago (1)Orla do lago (1)Orla do lago (1)Orla do lago (1)
Deficiências no processo de gestão e fiscalização permitem desvirtuamentos do Deficiências no processo de gestão e fiscalização permitem desvirtuamentos do Deficiências no processo de gestão e fiscalização permitem desvirtuamentos do Deficiências no processo de gestão e fiscalização permitem desvirtuamentos do 
uso hoteleiro. Forma,  tamanho e taxa de ocupação das edificações constituem uso hoteleiro. Forma,  tamanho e taxa de ocupação das edificações constituem uso hoteleiro. Forma,  tamanho e taxa de ocupação das edificações constituem uso hoteleiro. Forma,  tamanho e taxa de ocupação das edificações constituem 

obstáculos ao acesso público ao lago.obstáculos ao acesso público ao lago.obstáculos ao acesso público ao lago.obstáculos ao acesso público ao lago.
temas abordados
alteração de usoalteração de usoalteração de usoalteração de uso
-Quadras 700: uso 
comercial e de 
serviços
-orla do lago (1)
-orla do lago (2)
-uso residencial no 
setor de comércio 
local
-diversidade de 

SCEN SCEN SCEN SCEN –––– Setor de Clubes Esportivos Norte e SHTN Setor de Clubes Esportivos Norte e SHTN Setor de Clubes Esportivos Norte e SHTN Setor de Clubes Esportivos Norte e SHTN –––– Setor de Hotéis de Turismo NorteSetor de Hotéis de Turismo NorteSetor de Hotéis de Turismo NorteSetor de Hotéis de Turismo Norte

-diversidade de 
usos e  atividades
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizaçõe
s gerais
Estacionamentos



Orla do lago (2)Orla do lago (2)Orla do lago (2)Orla do lago (2)
Multiplicação de empreendimentos em um mesmo lote provoca a Multiplicação de empreendimentos em um mesmo lote provoca a Multiplicação de empreendimentos em um mesmo lote provoca a Multiplicação de empreendimentos em um mesmo lote provoca a 

degradação da paisagem, concentração de veículos, degradação da paisagem, concentração de veículos, degradação da paisagem, concentração de veículos, degradação da paisagem, concentração de veículos, 
pavimentação de grandes áreas   pavimentação de grandes áreas   pavimentação de grandes áreas   pavimentação de grandes áreas   

temas abordados
alteração de usoalteração de usoalteração de usoalteração de uso
-Quadras 700: uso 
comercial e de 
serviços
-orla do lago (1)
-orla do lago (2)
-uso residencial no 
setor de comércio 
local
-diversidade de 

SCES SCES SCES SCES –––– Setor de Clubes Esportivos SulSetor de Clubes Esportivos SulSetor de Clubes Esportivos SulSetor de Clubes Esportivos Sul

-diversidade de 
usos e  atividades
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizaçõe
s gerais
Estacionamentos



Uso residencial no comércio localUso residencial no comércio localUso residencial no comércio localUso residencial no comércio local
A tipologia edilícia do setor propicia o uso residencial, mas a norma não o A tipologia edilícia do setor propicia o uso residencial, mas a norma não o A tipologia edilícia do setor propicia o uso residencial, mas a norma não o A tipologia edilícia do setor propicia o uso residencial, mas a norma não o 

contempla, problema comum a outros setores. contempla, problema comum a outros setores. contempla, problema comum a outros setores. contempla, problema comum a outros setores. 

temas abordados
alteração de usoalteração de usoalteração de usoalteração de uso
-Quadras 700: uso 
comercial e de 
serviços
-orla do lago (1)
-orla do lago (2)
-uso residencial no 
setor de comércio 
local
-diversidade de 

SCLN SCLN SCLN SCLN –––– Comércio Local NorteComércio Local NorteComércio Local NorteComércio Local Norte

-diversidade de 
usos e  atividades
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizaçõe
s gerais
Estacionamentos



diversidade de usos e atividadesdiversidade de usos e atividadesdiversidade de usos e atividadesdiversidade de usos e atividades
Alteração de usos em setores, originalmente, com atividades restritasAlteração de usos em setores, originalmente, com atividades restritasAlteração de usos em setores, originalmente, com atividades restritasAlteração de usos em setores, originalmente, com atividades restritas

SEDUMA, 2008SEDUMA, 2008SEDUMA, 2008SEDUMA, 2008

temas abordados
alteração de usoalteração de usoalteração de usoalteração de uso
-Quadras 700: uso 
comercial e de 
serviços
-orla do lago (1)
-orla do lago (2)
-uso residencial no 
setor de comércio 
local
-diversidade de 

SIG SIG SIG SIG –––– Setor de Indústrias GráficasSetor de Indústrias GráficasSetor de Indústrias GráficasSetor de Indústrias Gráficas

-diversidade de 
usos e  atividades
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizaçõe
s gerais
Estacionamentos



alteração de gabaritoalteração de gabaritoalteração de gabaritoalteração de gabarito

temas abordados

alteração de uso

alteração de alteração de alteração de alteração de 
gabaritogabaritogabaritogabarito

ocupação de área 
pública alteração de gabaritoalteração de gabaritoalteração de gabaritoalteração de gabaritopública
outras formas de 
descaracterização

estacionamento



construção de coberturasconstrução de coberturasconstrução de coberturasconstrução de coberturas
O Relatório do Plano Piloto prevê, nas superquadras (100, 200, 300), O Relatório do Plano Piloto prevê, nas superquadras (100, 200, 300), O Relatório do Plano Piloto prevê, nas superquadras (100, 200, 300), O Relatório do Plano Piloto prevê, nas superquadras (100, 200, 300), 
edificações de 6 ou 3 (SQ 400) pavimentos mais pilotis. Em algumas edificações de 6 ou 3 (SQ 400) pavimentos mais pilotis. Em algumas edificações de 6 ou 3 (SQ 400) pavimentos mais pilotis. Em algumas edificações de 6 ou 3 (SQ 400) pavimentos mais pilotis. Em algumas 

superquadras, observasuperquadras, observasuperquadras, observasuperquadras, observa----se a existência de cobertura, formando assim, o 7º ou 4º se a existência de cobertura, formando assim, o 7º ou 4º se a existência de cobertura, formando assim, o 7º ou 4º se a existência de cobertura, formando assim, o 7º ou 4º 
pavimento, contudo encontrapavimento, contudo encontrapavimento, contudo encontrapavimento, contudo encontra----se regular com a Lei  2.046 de 04 de agosto de se regular com a Lei  2.046 de 04 de agosto de se regular com a Lei  2.046 de 04 de agosto de se regular com a Lei  2.046 de 04 de agosto de 

1998.1998.1998.1998.
temas abordados
alteração de uso
alteração de alteração de alteração de alteração de 
gabaritogabaritogabaritogabarito
-construção de 
coberturas
-alteração de 
gabarito/proporção
ocupação de área 

SHCN SHCN SHCN SHCN –––– Setor de Habitações Coletivas NorteSetor de Habitações Coletivas NorteSetor de Habitações Coletivas NorteSetor de Habitações Coletivas Norte

ocupação de área 
pública
outras formas de 
descaracterização
estacionamentos
áreas de 
urbanização 
especial



Vila Planalto: alteração de gabaritoVila Planalto: alteração de gabaritoVila Planalto: alteração de gabaritoVila Planalto: alteração de gabarito
A altura das edificações permitida pela Norma de gabarito NGB164/90 é de 1 A altura das edificações permitida pela Norma de gabarito NGB164/90 é de 1 A altura das edificações permitida pela Norma de gabarito NGB164/90 é de 1 A altura das edificações permitida pela Norma de gabarito NGB164/90 é de 1 

pavimento (4,50m), contudo, observapavimento (4,50m), contudo, observapavimento (4,50m), contudo, observapavimento (4,50m), contudo, observa----se no local a construção de 2 e 3 se no local a construção de 2 e 3 se no local a construção de 2 e 3 se no local a construção de 2 e 3 
pavimentos. Esse adensamento está estimulando a mudança de extrato social.pavimentos. Esse adensamento está estimulando a mudança de extrato social.pavimentos. Esse adensamento está estimulando a mudança de extrato social.pavimentos. Esse adensamento está estimulando a mudança de extrato social.

temas abordados

alteração de uso

alteração de alteração de alteração de alteração de 
gabaritogabaritogabaritogabarito

ocupação de área 
pública

VPLA VPLA VPLA VPLA –––– Vila PlanaltoVila PlanaltoVila PlanaltoVila Planalto

pública
outras formas de 
descaracterização

estacionamento



Vila Telebrasília: alteração de gabaritoVila Telebrasília: alteração de gabaritoVila Telebrasília: alteração de gabaritoVila Telebrasília: alteração de gabarito
De acordo com a legislação vigente, o gabarito permitido de 2 pavimentos De acordo com a legislação vigente, o gabarito permitido de 2 pavimentos De acordo com a legislação vigente, o gabarito permitido de 2 pavimentos De acordo com a legislação vigente, o gabarito permitido de 2 pavimentos 

(7metros). No entanto, observa(7metros). No entanto, observa(7metros). No entanto, observa(7metros). No entanto, observa----se edificações com até 3 pavimentos.se edificações com até 3 pavimentos.se edificações com até 3 pavimentos.se edificações com até 3 pavimentos.

temas abordados

alteração de uso

alteração de alteração de alteração de alteração de 
gabaritogabaritogabaritogabarito

ocupação de área 
pública

SCES SCES SCES SCES –––– Setor de Clubes Esportivos Sul (Telebrasília)Setor de Clubes Esportivos Sul (Telebrasília)Setor de Clubes Esportivos Sul (Telebrasília)Setor de Clubes Esportivos Sul (Telebrasília)

pública
outras formas de 
descaracterização

estacionamento



ocupação de área públicaocupação de área públicaocupação de área públicaocupação de área públicaocupação de área públicaocupação de área públicaocupação de área públicaocupação de área pública



gradeamento dos pilotisgradeamento dos pilotisgradeamento dos pilotisgradeamento dos pilotis
O uso de grades impede a circulação nos pilotis e o cercamento, mesmo com O uso de grades impede a circulação nos pilotis e o cercamento, mesmo com O uso de grades impede a circulação nos pilotis e o cercamento, mesmo com O uso de grades impede a circulação nos pilotis e o cercamento, mesmo com 

vegetação, impede a livre circulação nas superquadras. São situações vegetação, impede a livre circulação nas superquadras. São situações vegetação, impede a livre circulação nas superquadras. São situações vegetação, impede a livre circulação nas superquadras. São situações 
desconformes com o Plano Piloto e a legislação vigente.desconformes com o Plano Piloto e a legislação vigente.desconformes com o Plano Piloto e a legislação vigente.desconformes com o Plano Piloto e a legislação vigente.temas abordados

alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área ocupação de área ocupação de área ocupação de área 
públicapúblicapúblicapública
-gradeamento e 
cercamento
- ocupação de 
áreas de passagem 

SHCN/SHCS SHCN/SHCS SHCN/SHCS SHCN/SHCS –––– Setor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e Sul

áreas de passagem 
e áreas verdes
- prolongamento de 
edificações 
comerciais
- orla do lago

- outras formas de 
descaracterização
estacionamentos



ocupação de áreas de passagem e áreas verdesocupação de áreas de passagem e áreas verdesocupação de áreas de passagem e áreas verdesocupação de áreas de passagem e áreas verdes
Desconformes com o desenho proposto no projeto original, ocorrendo o Desconformes com o desenho proposto no projeto original, ocorrendo o Desconformes com o desenho proposto no projeto original, ocorrendo o Desconformes com o desenho proposto no projeto original, ocorrendo o 

prolongamento dos lotes sobre as áreas públicas, a inversão da relação frente e prolongamento dos lotes sobre as áreas públicas, a inversão da relação frente e prolongamento dos lotes sobre as áreas públicas, a inversão da relação frente e prolongamento dos lotes sobre as áreas públicas, a inversão da relação frente e 
fundos, e o fechamento das passagens entre os conjuntos. fundos, e o fechamento das passagens entre os conjuntos. fundos, e o fechamento das passagens entre os conjuntos. fundos, e o fechamento das passagens entre os conjuntos. temas abordados

alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área ocupação de área ocupação de área ocupação de área 
públicapúblicapúblicapública
-gradeamento e 
cercamento
- ocupação de 
áreas de passagem 

SHIGS SHIGS SHIGS SHIGS –––– Setor de Habitações Individuais Geminadas SulSetor de Habitações Individuais Geminadas SulSetor de Habitações Individuais Geminadas SulSetor de Habitações Individuais Geminadas Sul

áreas de passagem 
e áreas verdes
- prolongamento de 
edificações 
comerciais
- orla do lago

- outras formas de 
descaracterização
estacionamentos



ocupação de áreas de passagem e áreas verdesocupação de áreas de passagem e áreas verdesocupação de áreas de passagem e áreas verdesocupação de áreas de passagem e áreas verdes

temas abordados
alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área ocupação de área ocupação de área ocupação de área 
públicapúblicapúblicapública
-gradeamento e 
cercamento
- ocupação de 
áreas de passagem 

SHIGS SHIGS SHIGS SHIGS –––– Setor de Habitações Individuais Geminadas SulSetor de Habitações Individuais Geminadas SulSetor de Habitações Individuais Geminadas SulSetor de Habitações Individuais Geminadas Sul

áreas de passagem 
e áreas verdes
- prolongamento de 
edificações 
comerciais
- orla do lago

- outras formas de 
descaracterização
estacionamentos



Comércio local: “puxadinhos”Comércio local: “puxadinhos”Comércio local: “puxadinhos”Comércio local: “puxadinhos”
as unidades comerciais avançam além da sua área de projeção e sobre áreas de as unidades comerciais avançam além da sua área de projeção e sobre áreas de as unidades comerciais avançam além da sua área de projeção e sobre áreas de as unidades comerciais avançam além da sua área de projeção e sobre áreas de 

circulação de pedestres.circulação de pedestres.circulação de pedestres.circulação de pedestres.

temas abordados
alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área ocupação de área ocupação de área ocupação de área 
públicapúblicapúblicapública
-gradeamento e 
cercamento
- ocupação de 
áreas de passagem 

SCLN/SCLS SCLN/SCLS SCLN/SCLS SCLN/SCLS –––– Comércio Local Norte e SulComércio Local Norte e SulComércio Local Norte e SulComércio Local Norte e Sul

áreas de passagem 
e áreas verdes
- prolongamento de 
edificações 
comerciais
- orla do lago

- outras formas de 
descaracterização
estacionamentos



orla do lagoorla do lagoorla do lagoorla do lago
ObservaObservaObservaObserva----se a restrição de acesso à orla devido a ocupação dos lotes limítrofes à se a restrição de acesso à orla devido a ocupação dos lotes limítrofes à se a restrição de acesso à orla devido a ocupação dos lotes limítrofes à se a restrição de acesso à orla devido a ocupação dos lotes limítrofes à 

orla com usos privados, que restringem o livre acesso ao lago. orla com usos privados, que restringem o livre acesso ao lago. orla com usos privados, que restringem o livre acesso ao lago. orla com usos privados, que restringem o livre acesso ao lago. 

temas abordados
alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área ocupação de área ocupação de área ocupação de área 
públicapúblicapúblicapública
-gradeamento e 
cercamento
- ocupação de 
áreas de passagem 

SHTN SHTN SHTN SHTN –––– Setor de Hotéis de Turismo Norte e Setor de Hotéis de Turismo Norte e Setor de Hotéis de Turismo Norte e Setor de Hotéis de Turismo Norte e 
SCEN/SCES SCEN/SCES SCEN/SCES SCEN/SCES –––– Setor de Clubes Esportivos Norte e SulSetor de Clubes Esportivos Norte e SulSetor de Clubes Esportivos Norte e SulSetor de Clubes Esportivos Norte e Sul

áreas de passagem 
e áreas verdes
- prolongamento de 
edificações 
comerciais
- orla do lago

- outras formas de 
descaracterização
estacionamentos



outras formas de outras formas de outras formas de outras formas de 
descaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterização



alteração de revestimentos originais dos blocos alteração de revestimentos originais dos blocos alteração de revestimentos originais dos blocos alteração de revestimentos originais dos blocos 
residenciaisresidenciaisresidenciaisresidenciais

Descaracterização da arquiteturaDescaracterização da arquiteturaDescaracterização da arquiteturaDescaracterização da arquitetura
temas abordados
alteração de uso
alteração de gabarito
ocupação de área 
pública
outras formas de outras formas de outras formas de outras formas de 
descaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterização
alteração de 
revestimentos
- aumento da área 
construída nos pilotis
- cinturão verde das 
superquadras
- fechamento 

SHCN/SHCS SHCN/SHCS SHCN/SHCS SHCN/SHCS –––– Setor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e Sul

- fechamento 
volumétrico da asa 
norte
- alteração da 
volumetria dos 
edifícios das 
superquadras
- transparência e 
visibilidade dos pilotis
- Aumento das 
projeções das 
edificações
estacionamentos



aumento da área construída nos pilotisaumento da área construída nos pilotisaumento da área construída nos pilotisaumento da área construída nos pilotis
A legislação vigente, Lei 2.046 de agosto de 1998, permite a A legislação vigente, Lei 2.046 de agosto de 1998, permite a A legislação vigente, Lei 2.046 de agosto de 1998, permite a A legislação vigente, Lei 2.046 de agosto de 1998, permite a 

construção de 40% dos pilotis.construção de 40% dos pilotis.construção de 40% dos pilotis.construção de 40% dos pilotis.

temas abordados
alteração de uso
alteração de gabarito
ocupação de área 
pública
outras formas de outras formas de outras formas de outras formas de 
descaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterização
alteração de 
revestimentos
- aumento da área 
construída nos pilotis
- cinturão verde das 
superquadras
- fechamento 

SHCN/SHCS SHCN/SHCS SHCN/SHCS SHCN/SHCS –––– Setor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e Sul

- fechamento 
volumétrico da asa 
norte
- alteração da 
volumetria dos 
edifícios das 
superquadras
- transparência e 
visibilidade dos pilotis
- Aumento das 
projeções das 
edificações
estacionamentos



cinturão verde das superquadrascinturão verde das superquadrascinturão verde das superquadrascinturão verde das superquadras
Diferenças de vegetação entre asa sul e asa norteDiferenças de vegetação entre asa sul e asa norteDiferenças de vegetação entre asa sul e asa norteDiferenças de vegetação entre asa sul e asa norte

temas abordados
alteração de uso
alteração de gabarito
ocupação de área 
pública
outras formas de outras formas de outras formas de outras formas de 
descaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterização
alteração de 
revestimentos
- aumento da área 
construída nos pilotis
- cinturão verde das 
superquadras
- fechamento 

SHCN/SHCS SHCN/SHCS SHCN/SHCS SHCN/SHCS –––– Setor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e Sul

superquadras
- fechamento 
volumétrico da asa 
norte
- alteração da 
volumetria dos 
edifícios das 
superquadras
- transparência e 
visibilidade dos pilotis
- Aumento das 
projeções das 
edificações
estacionamentos



comprometimento da percepção do desenho da comprometimento da percepção do desenho da comprometimento da percepção do desenho da comprometimento da percepção do desenho da 
cidadecidadecidadecidade

extremidades das asasextremidades das asasextremidades das asasextremidades das asastemas abordados
alteração de uso
alteração de gabarito
ocupação de área 
pública
outras formas de outras formas de outras formas de outras formas de 
descaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterização
alteração de 
revestimentos
- aumento da área 
construída nos pilotis
- cinturão verde das 
superquadras
- fechamento 

SHCS SHCS SHCS SHCS –––– Setor de Habitações Coletivas Sul  / SHCN Setor de Habitações Coletivas Sul  / SHCN Setor de Habitações Coletivas Sul  / SHCN Setor de Habitações Coletivas Sul  / SHCN –––– Setor de Habitações Coletivas NorteSetor de Habitações Coletivas NorteSetor de Habitações Coletivas NorteSetor de Habitações Coletivas Norte

- fechamento 
volumétrico da asa 
norte
- alteração da 
volumetria dos 
edifícios das 
superquadras
- transparência e 
visibilidade dos pilotis
- Aumento das 
projeções das 
edificações
estacionamentos



alteração da volumetria dos edifícios nas alteração da volumetria dos edifícios nas alteração da volumetria dos edifícios nas alteração da volumetria dos edifícios nas 
superquadrassuperquadrassuperquadrassuperquadras

Comprometimento da qualidade dos espaços públicos nas superquadrasComprometimento da qualidade dos espaços públicos nas superquadrasComprometimento da qualidade dos espaços públicos nas superquadrasComprometimento da qualidade dos espaços públicos nas superquadras
temas abordados
alteração de uso
alteração de gabarito
ocupação de área 
pública
outras formas de outras formas de outras formas de outras formas de 
descaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterização
alteração de 
revestimentos
- aumento da área 
construída nos pilotis
- cinturão verde das 
superquadras
- fechamento 

SHCN/SHCS SHCN/SHCS SHCN/SHCS SHCN/SHCS –––– Setor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e Sul

- fechamento 
volumétrico da asa 
norte
- alteração da 
volumetria dos 
edifícios das 
superquadras
- transparência e 
visibilidade dos pilotis
- Aumento das 
projeções das 
edificações
estacionamentos



alteração da volumetria dos edifícios nas alteração da volumetria dos edifícios nas alteração da volumetria dos edifícios nas alteração da volumetria dos edifícios nas 
superquadrassuperquadrassuperquadrassuperquadras

Comprometimento da qualidade dos espaços públicos nas superquadrasComprometimento da qualidade dos espaços públicos nas superquadrasComprometimento da qualidade dos espaços públicos nas superquadrasComprometimento da qualidade dos espaços públicos nas superquadras
temas abordados
alteração de uso
alteração de gabarito
ocupação de área 
pública
outras formas de outras formas de outras formas de outras formas de 
descaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterização
alteração de 
revestimentos
- aumento da área 
construída nos pilotis
- cinturão verde das 
superquadras
- fechamento 

SHCN/SHCS SHCN/SHCS SHCN/SHCS SHCN/SHCS –––– Setor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e Sul

- fechamento 
volumétrico da asa 
norte
- alteração da 
volumetria dos 
edifícios das 
superquadras
- transparência e 
visibilidade dos pilotis
- Aumento das 
projeções das 
edificações
estacionamentos



prejuízo da transparência e da visibilidade dos prejuízo da transparência e da visibilidade dos prejuízo da transparência e da visibilidade dos prejuízo da transparência e da visibilidade dos 
pilotis: pilotis: pilotis: pilotis: 

padrão das novas ocupaçõespadrão das novas ocupaçõespadrão das novas ocupaçõespadrão das novas ocupações
temas abordados
alteração de uso
alteração de gabarito
ocupação de área 
pública
outras formas de outras formas de outras formas de outras formas de 
descaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterização
alteração de 
revestimentos
- aumento da área 
construída nos pilotis
- cinturão verde das 
superquadras
- fechamento 

SHCN/SHCS SHCN/SHCS SHCN/SHCS SHCN/SHCS –––– Setor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e SulSetor de Habitações Coletivas Norte e Sul

- fechamento 
volumétrico da asa 
norte
- alteração da 
volumetria dos 
edifícios das 
superquadras
- transparência e 
visibilidade dos pilotis
- Aumento das 
projeções das 
edificações
estacionamentos



Vila planalto: acampamento pioneiroVila planalto: acampamento pioneiroVila planalto: acampamento pioneiroVila planalto: acampamento pioneiro
Necessidade de preservação das últimas edificações históricas Necessidade de preservação das últimas edificações históricas Necessidade de preservação das últimas edificações históricas Necessidade de preservação das últimas edificações históricas 

remanescentes do acampamento pioneiroremanescentes do acampamento pioneiroremanescentes do acampamento pioneiroremanescentes do acampamento pioneiro

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

VPLA VPLA VPLA VPLA –––– Vila PlanaltoVila PlanaltoVila PlanaltoVila Planalto

pública

outras formas de 
descaracterização

estacionamento

patrimônio localpatrimônio localpatrimônio localpatrimônio local



Vila Planalto: ocupação ilegal da área de tutela com Vila Planalto: ocupação ilegal da área de tutela com Vila Planalto: ocupação ilegal da área de tutela com Vila Planalto: ocupação ilegal da área de tutela com 
residênciasresidênciasresidênciasresidências

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

SPVP SPVP SPVP SPVP –––– Setor de Preservação da Vila PlanaltoSetor de Preservação da Vila PlanaltoSetor de Preservação da Vila PlanaltoSetor de Preservação da Vila Planalto

pública

outras formas de outras formas de outras formas de outras formas de 
descaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterização

estacionamento



Vila Weslian Roriz (Torto): Vila Weslian Roriz (Torto): Vila Weslian Roriz (Torto): Vila Weslian Roriz (Torto): 
ocupação de áreas ambientalmente sensíveisocupação de áreas ambientalmente sensíveisocupação de áreas ambientalmente sensíveisocupação de áreas ambientalmente sensíveis

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

GMT GMT GMT GMT –––– Granja Modelo do TortoGranja Modelo do TortoGranja Modelo do TortoGranja Modelo do Torto

pública

outras formas de outras formas de outras formas de outras formas de 
descaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterizaçãodescaracterização

estacionamento



estacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamento



Relação entre áreas de estacionamento e áreas Relação entre áreas de estacionamento e áreas Relação entre áreas de estacionamento e áreas Relação entre áreas de estacionamento e áreas 
parceladas na área tombadaparceladas na área tombadaparceladas na área tombadaparceladas na área tombada

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Seduma, 2010

LEGENDA:

áreas de estacionamentos

temas abordados
alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizações 
gerais
estacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamento
-relação entre 
áreas de 
estacionamento  e 
áreas de 
estacionamento  e 
áreas parceladas
-áreas críticas de 
estacionamento
-estacionamento 
nos setores 
Centrais
-estacionamento 
nos setores 
hospitalares
-estacionamento 
na W3



Áreas críticas de estacionamento no Plano PilotoÁreas críticas de estacionamento no Plano PilotoÁreas críticas de estacionamento no Plano PilotoÁreas críticas de estacionamento no Plano Piloto
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: C.Braziliense, 2010

temas abordados
alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizações 
gerais
estacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamento
-relação entre - relação entre 
áreas de 
estacionamento  e 
áreas parceladas
-áreas críticas de 
estacionamento
-estacionamento 
nos setores 
Centrais
-estacionamento 
na W3



estacionamento nos Setores Centraisestacionamento nos Setores Centraisestacionamento nos Setores Centraisestacionamento nos Setores Centrais

temas abordados
alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizações 
gerais
estacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamento
-relação entre 

Setores Centrais de BrasíliaSetores Centrais de BrasíliaSetores Centrais de BrasíliaSetores Centrais de Brasília

estacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamento
-relação entre 
áreas de 
estacionamento  e 
áreas parceladas
-áreas críticas de 
estacionamento
-estacionamento 
nos setores 
Centrais
-estacionamento 
na W3



estacionamento nos Setores Centraisestacionamento nos Setores Centraisestacionamento nos Setores Centraisestacionamento nos Setores Centrais

temas abordados
alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizações 
gerais
estacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamento
-relação entre 

Setores Centrais de BrasíliaSetores Centrais de BrasíliaSetores Centrais de BrasíliaSetores Centrais de Brasília

- relação entre 
áreas de 
estacionamento  e 
áreas parceladas
-áreas críticas de 
estacionamento
-estacionamento 
nos setores 
Centrais
-estacionamento 
na W3



estacionamento nos Setores Centraisestacionamento nos Setores Centraisestacionamento nos Setores Centraisestacionamento nos Setores Centrais
Total de vagas de existentes (valores aproximados): Total de vagas de existentes (valores aproximados): Total de vagas de existentes (valores aproximados): Total de vagas de existentes (valores aproximados): 

LEGAIS: 548 LEGAIS: 548 LEGAIS: 548 LEGAIS: 548 automóveis, 
ILEGAIS ILEGAIS ILEGAIS ILEGAIS (ao longo de vias e/ou fila dupla): 596596596596 automóveis; 

IRREGULARESIRREGULARESIRREGULARESIRREGULARES (em lotes não edificados e/ou áreas públicas) : 952952952952 automóveis.
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Seduma/2010temas abordados

alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizações 
gerais
estacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamento
-relação entre 

SBN SBN SBN SBN –––– Setor Bancário NorteSetor Bancário NorteSetor Bancário NorteSetor Bancário Norte

- relação entre 
áreas de 
estacionamento  e 
áreas parceladas
-áreas críticas de 
estacionamento
-estacionamento 
nos setores 
Centrais
-estacionamento 
na W3



estacionamento na W3estacionamento na W3estacionamento na W3estacionamento na W3

temas abordados
alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizações 
gerais
estacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamento
-relação entre 

SEPN SEPN SEPN SEPN –––– Setor de Edifícios de Utilidade Pública NorteSetor de Edifícios de Utilidade Pública NorteSetor de Edifícios de Utilidade Pública NorteSetor de Edifícios de Utilidade Pública Norte

- relação entre 
áreas de 
estacionamento  e 
áreas parceladas
-áreas críticas de 
estacionamento
-estacionamento 
nos setores 
Centrais
-estacionamento 
na W3



Empresa Contratatada: Empresa Contratatada: Empresa Contratatada: Empresa Contratatada: 

DÉCIO RIGATTI
Supervisor GeralSupervisor GeralSupervisor GeralSupervisor Geral

RAFAEL BRENER DA ROSA
Coordenador GeralCoordenador GeralCoordenador GeralCoordenador Geral

MARCO GUSTAVO SCHMIDT
Subcoordenador GeralSubcoordenador GeralSubcoordenador GeralSubcoordenador Geral

Equipe Técnica EspecializadaEquipe Técnica EspecializadaEquipe Técnica EspecializadaEquipe Técnica Especializada
LUIZ MERINO DE FREITAS XAVIER
CAROLINE KUHN
EVELINE PEDOTT
MARIA IZABEL BRENER DA ROSA

BRIANE PANITZ BICCA
Consultora SêniorConsultora SêniorConsultora SêniorConsultora Sênior

MARIA ETELVINA BERGAMASCHI GUIMARAENS

EQUIPE TÉCNICA

MARIA ETELVINA BERGAMASCHI GUIMARAENS
Consultora JurídicaConsultora JurídicaConsultora JurídicaConsultora Jurídica

SANDRA HELENA LEHNEN BECKER
Assistente GeralAssistente GeralAssistente GeralAssistente Geral

ColaboradoresColaboradoresColaboradoresColaboradores
ALICE RAUBER GONÇALVES
ELISA PICCOLI ORTIZ
GABRIELA TENÓRIO

Acadêmicos de Arquitetura:Acadêmicos de Arquitetura:Acadêmicos de Arquitetura:Acadêmicos de Arquitetura:
Angélica Magrini Rigo
Bruna Turmino Krause
Everton Barth
Juliana Pádua
Natália da Silveira Arruda
Roberto Pucci Flores
Rochele Schneider

Acadêmica de GeologiaAcadêmica de GeologiaAcadêmica de GeologiaAcadêmica de Geologia
Isabel Rekowsky



ELIANA FERREIRA BERMUDEZ
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio AmbienteSecretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio AmbienteSecretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio AmbienteSecretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

REJANE JUNG VIANNA
Subsecretária de Planejamento UrbanoSubsecretária de Planejamento UrbanoSubsecretária de Planejamento UrbanoSubsecretária de Planejamento Urbano
Executora do Contrato N.º 014/2009

MAURICIO GUIMARÃES GOULART
Diretor do Conjunto Urbanístico de BrasíliaDiretor do Conjunto Urbanístico de BrasíliaDiretor do Conjunto Urbanístico de BrasíliaDiretor do Conjunto Urbanístico de Brasília
Suplente da Executora

Comissão Especial de Análise e Acompanhamento do Comissão Especial de Análise e Acompanhamento do Comissão Especial de Análise e Acompanhamento do Comissão Especial de Análise e Acompanhamento do 
Processo de Elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Processo de Elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Processo de Elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Processo de Elaboração do Plano de Preservação do Conjunto 
Urbanístico de Brasília Urbanístico de Brasília Urbanístico de Brasília Urbanístico de Brasília –––– PPCUBPPCUBPPCUBPPCUB

Lídia Adjuto BotelhoLídia Adjuto BotelhoLídia Adjuto BotelhoLídia Adjuto Botelho
Subsecretaria de Planejamento Urbano/SEDUMA
Marcone Martins SoutoMarcone Martins SoutoMarcone Martins SoutoMarcone Martins Souto
Diretoria de Informação Urbana/SEDUMA
Dulce Blanco BarrosoDulce Blanco BarrosoDulce Blanco BarrosoDulce Blanco Barroso

COMISSÃO DE
ANÁLISE E 

ACOMPANHAMENTO 
DO PPCUB

Zeli DubinevicsZeli DubinevicsZeli DubinevicsZeli Dubinevics
Secretaria de Estado de Cultura (titular)
Fabíola ThomazFabíola ThomazFabíola ThomazFabíola Thomaz
Secretaria de Estado de Cultura (suplente)
José Lima SimõesJosé Lima SimõesJosé Lima SimõesJosé Lima Simões
Departamento de Trânsito – Detran/DF (titular)
Ivo Cláudio de SouzaIvo Cláudio de SouzaIvo Cláudio de SouzaIvo Cláudio de Souza
Departamento de Trânsito – Detran/DF(suplente)
Mauren Iara Nascimento de AlmeidaMauren Iara Nascimento de AlmeidaMauren Iara Nascimento de AlmeidaMauren Iara Nascimento de Almeida
Companhia Urbanizadora da Nova Capital -NOVACAP;
Ivelise Maria Longhi Pereira da SilvaIvelise Maria Longhi Pereira da SilvaIvelise Maria Longhi Pereira da SilvaIvelise Maria Longhi Pereira da Silva
Administração Regional de Brasília - RA I (titular)
Eliana Klarmann PortoEliana Klarmann PortoEliana Klarmann PortoEliana Klarmann Porto
Administração Regional de Brasília - RA I (suplente)
Rosangela Diniz NoblatRosangela Diniz NoblatRosangela Diniz NoblatRosangela Diniz Noblat
Administração Regional do Cruzeiro - RA XI (titular)
Maria Rosangela Cavalcante BarrosoMaria Rosangela Cavalcante BarrosoMaria Rosangela Cavalcante BarrosoMaria Rosangela Cavalcante Barroso
Administração Regional do Cruzeiro – RA XI (suplente)
Adriana Leite Figueiredo LagoAdriana Leite Figueiredo LagoAdriana Leite Figueiredo LagoAdriana Leite Figueiredo Lago
Administração Regional do Sudoeste/Áreas Octogonais (titular)
Simone do Prado DiasSimone do Prado DiasSimone do Prado DiasSimone do Prado Dias

Dulce Blanco BarrosoDulce Blanco BarrosoDulce Blanco BarrosoDulce Blanco Barroso
Diretoria do Conjunto Urbanístico Tombado/SEDUMA (titular)
Carlos Madson ReisCarlos Madson ReisCarlos Madson ReisCarlos Madson Reis
Diretoria do Conjunto Urbanístico Tombado /SEDUMA 
(suplente)
Clécio Nonato RezendeClécio Nonato RezendeClécio Nonato RezendeClécio Nonato Rezende
Grupo de Projetos Estratégicos/SEDUMA
Valdo César Damasceno de CarvalhoValdo César Damasceno de CarvalhoValdo César Damasceno de CarvalhoValdo César Damasceno de Carvalho
Companhia Imobiliária de Brasília -Terracap (titular)

Andréia Mendonça de MouraAndréia Mendonça de MouraAndréia Mendonça de MouraAndréia Mendonça de Moura
Companhia Imobiliária de Brasília -Terracap 
Thaís Waldow de Souza BarrosThaís Waldow de Souza BarrosThaís Waldow de Souza BarrosThaís Waldow de Souza Barros
Companhia Imobiliária de Brasília -Terracap (suplente)
Tereza Cristina C. Lagioia
Superintendência Regional do IPHAN (titular)

Eduardo Pierrotti Rossetti
Superintendência Regional do IPHAN (suplente)

Simone do Prado DiasSimone do Prado DiasSimone do Prado DiasSimone do Prado Dias
Administração Regional do Sudoeste/Áreas Octogonais RA XXII 
(suplente)
Adriano de Lima SilvaAdriano de Lima SilvaAdriano de Lima SilvaAdriano de Lima Silva
Administração Regional da Candangolândia - RA XIX (titular)
Genilza Rosa de Sousa OliveiraGenilza Rosa de Sousa OliveiraGenilza Rosa de Sousa OliveiraGenilza Rosa de Sousa Oliveira
Administração Regional da Candangolândia - RA XIX (suplente)
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