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1. APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório, elaborado pela empresa RS Projetos LtdaRS Projetos LtdaRS Projetos LtdaRS Projetos Ltda, em atendimento ao 

contrato efetuado com o Governo do Distrito Federal, tem como objetivo a apresentação do Plano 

Geral de Trabalho - PGT para a realização do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de 

Brasília. 

Todo o trabalho, que terá como produto final o Plano de Preservação, composto por 

Projeto de Lei Complementar e Memória Técnica do Plano, será dividido em produtos e 

subprodutos, que serão apresentados nas etapas de trabalho a serem desenvolvidas de acordo 

com a metodologia adotada e prazos estabelecidos no Cronograma Geral constante no Termo de 

Referência. Esse volume é denominado PRODUTO 1: PRODUTO 1: PRODUTO 1: PRODUTO 1: PROJETOPROJETOPROJETOPROJETO    BÁSICO DE ELABORAÇÃO DO BÁSICO DE ELABORAÇÃO DO BÁSICO DE ELABORAÇÃO DO BÁSICO DE ELABORAÇÃO DO 

PLANOPLANOPLANOPLANO, Subproduto A: , Subproduto A: , Subproduto A: , Subproduto A: Plano Geral de TrabalhoPlano Geral de TrabalhoPlano Geral de TrabalhoPlano Geral de Trabalho    ––––    PGT,PGT,PGT,PGT, sendo que os demais produtos do 

trabalho serão apresentados nos seguintes volumes intitulados: 

Produto 1Produto 1Produto 1Produto 1: PROJETO BÁSICO DE ELABORAÇÃO DO PLANO: PROJETO BÁSICO DE ELABORAÇÃO DO PLANO: PROJETO BÁSICO DE ELABORAÇÃO DO PLANO: PROJETO BÁSICO DE ELABORAÇÃO DO PLANO    

Subproduto B: Plano de Participação da População – PPP 

Produto 2: SISTEMATIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS 

Subproduto A: RA XI, RA XIX e RA XXII 

Produto 2: SISTEMATIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS 

Subproduto B: RA I 

Produto 3: DIAGNÓSTICO:  

Subproduto A: Relatório Preliminar  

Produto 3: DIAGNÓSTICO 

Subproduto B: Relatório Consolidado 

Produto 4: PROGNÓSTICO 

Subproduto A: Relatório Preliminar  

Produto 4: PROGNÓSTICO 

Subproduto B: Relatório Consolidado 

Produto 5: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: versão preliminar 

Produto 6: MEMÓRIA TÉCNICA PARA O PPSH 

Produto 7: RELATÓRIO FINAL DO PLANO:  

Subproduto A: Projeto de Lei Complementar do PPCUB 

Produto 7: RELATÓRIO FINAL DO PLANO:  

Subproduto B: Relatório Final e Memória Técnica do PPCUB 

Dados Dados Dados Dados Gerais Gerais Gerais Gerais de Contrato:de Contrato:de Contrato:de Contrato:    

Processo Administrativo Número: 390.008.208/08 

Concorrência Nº 001/2008 - Ec/Cpl          Data de Assinatura: 15/05/2009 
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2. EQUIPE 2. EQUIPE 2. EQUIPE 2. EQUIPE TÉCNICA.TÉCNICA.TÉCNICA.TÉCNICA.    

Consultora Sênior:Consultora Sênior:Consultora Sênior:Consultora Sênior:    

Arq. Dra. Briane Panitz Bicca – CREA 162506-D 

Supervisor Geral:Supervisor Geral:Supervisor Geral:Supervisor Geral:    

Arq. Dr. Décio Rigatti – CREA 025.806 

CoCoCoCooooordenador Geral :rdenador Geral :rdenador Geral :rdenador Geral :    

Arq. Me. Rafael Brener da Rosa – CREA 116.871 

SubcoSubcoSubcoSubcooooordenador Geral:rdenador Geral:rdenador Geral:rdenador Geral:    

Arq. Marco Schmidt – CREA 116.994 

Equipe Técnica Especializada:Equipe Técnica Especializada:Equipe Técnica Especializada:Equipe Técnica Especializada:    

Arq. Me. Luiz Merino de Freitas Xavier – CREA 073.584-D 

Arq. Me. Caroline Kuhn – CREA 135.173 

Eng. Eveline Pedott – CREA 130.121 

Eng. Civil Esp. Maria Izabel Brener da Rosa – CREA 006.264 

Consultoria Jurídica:Consultoria Jurídica:Consultoria Jurídica:Consultoria Jurídica:    

Bel. Me. Maria Etelvina Bergamaschi Guimarães – OAB 015.823 

Assistente Geral:Assistente Geral:Assistente Geral:Assistente Geral:    

Arq. Sandra Helena Lehnen Becker – CREA 163.032 
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3. MAPA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Para uma melhor visualização da área de abrangência do Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília, apresenta-se o Mapa de Situação do Sítio Histórico, localizando-
o no país e no próprio Distrito Federal.  

 

 
 

 
            
            Distrito Federal 
 
           Área de abrangência do 
Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília 
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4. INTRODUÇÃO 

Criação emblemática do século XX, cuja necessidade foi pressentida por D. João VI, 

diante do temor da invasão napoleônica, em 1808, já havia sido postulada na carta programática 

da Inconfidência Mineira, em 1789. O Correio Brasiliense, de Hipólito José da Costa, editado em 

Londres, a partir de 1808, adotou-a como bandeira, chamando-a pelo nome: Brasília. Coube a 

José Bonifácio, o Patriarca da Independência, incorporá-la à 1ª Constituição Brasileira, de 1824, 

garantindo-lhe presença no máximo documento programático do país, repetindo-se sua presença 

nas constituições seguintes, cuja intenção é registrada em marco comemorativo aos 100 anos da 

Independência, postado no alto de uma colina, em Planaltina, em 1922, até que Juscelino 

Kubitschek alçou o vôo definitivo para a sua construção em cumprimento ao preceito 

constitucional. Na busca de encontrar a melhor localização, por mais de meio século, sucederam-

se missões de identificação do território da futura capital. Na passagem do século XIX para o 

século XX, o astrônomo belga Luiz Cruls, diretor do Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, 

atravessou meio país para chegar à bacia do Rio Paranoá. Em 1946, o General Djalma Poli 

Coelho, reforçou esse parecer, corroborado, anos mais tarde, em 1953, pela missão Belcher que 

dos sobrevôos com a recém inaugurada técnica de levantamentos aerofotogramétricos, escolheu 

aquele lugar denominado “sítio castanho” como o mais apropriado para a implantação da nova 

capital, parecer logo confirmado e acolhido como a sua localização definitiva.  

Tudo para a criação de Brasília foi pensado e estudado. Grandes são as chances de que 

seja ela a única cidade cujo fundo documental, registrando-a do seu início à atualidade, encontra-

se integralmente recolhido e preservado no Arquivo Público do Distrito Federal. Assim como a sua 

criação, também a sua preservação foi uma atitude intencional. Tanto assim que na Lei que 

instituiu Brasília está expresso que as alterações ao Plano Piloto só se farão com consentimento 

do Congresso Nacional. O seu tombamento distrital e depois federal veio dar consistência a essa 

medida precursora e a sua inscrição como bem da humanidade pela UNESCO corroborou seu 

caráter de cidade excepcional no contexto internacional, representante ilustre do seu tempo e da 

capacidade do povo brasileiro de responder aos maiores desafios. Nesse encadeamento de 

decisões racionalmente tomadas, a elaboração de instrumentos e meios para a sua preservação, 

na forma de um Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, atende a um propósito 

claro: o de manter intacta essa criação excepcional, Patrimônio Nacional e Mundial. 
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5. RELATÓRIO TÉCNICO 

5.15.15.15.1 CONTEXTOCONTEXTOCONTEXTOCONTEXTO    E MATERIALIZAÇÃO DO PLANOE MATERIALIZAÇÃO DO PLANOE MATERIALIZAÇÃO DO PLANOE MATERIALIZAÇÃO DO PLANO    

5.1.15.1.15.1.15.1.1 Descrição do objeto contratadoDescrição do objeto contratadoDescrição do objeto contratadoDescrição do objeto contratado    

O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um Plano de Preservação do 

Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). O PPCUB tem como finalidade estabelecer: 

• o quadro legal compatibilizado entre as competências e deveres dos níveis federal e 

distrital de preservação do patrimônio no que tange a proteção do Conjunto 

Urbanístico de Brasília;  

• a inserção e a compatibilização deste com os demais instrumentos legais federais e 

locais tanto no quadro da atuação do IPHAN, quanto do planejamento do DF;  

• o processo (ou mecânica) de gestão desse patrimônio,    

• os preceitos que respondam às indeterminações quanto às competências dos níveis 

federal e distrital na definição das normas de proteção e sua aplicação nas área 

construídas e nos espaços abertos do Conjunto Urbanístico de Brasília; 

• a sistemática de participação da população no processo.  

• estes instrumentos são destinados a garantir a preservação do Conjunto Urbanístico 

de Brasília, atendendo ao que prescreve o tombamento federal e às orientações da 

Unesco, tendo em vista a condição de Brasília como Patrimônio da Humanidade. 

O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília será composto de quatro 

partes: 

1. Caracterização do Sítio; 

2. Diagnóstico 

3. Prognóstico 

4. Projeto de Lei Complementar do PPCUB 

5.1.25.1.25.1.25.1.2 FundamentosFundamentosFundamentosFundamentos    

Os fundamentos que justificam a execução do trabalho são: 

• preservar o plano que deu origem à nova capital do país e que permanece como 

referência para o seu desenvolvimento; 

• reconhecer a  saga representada pela construção da capital para o ingresso do Brasil 

na modernidade, na mobilização das mentalidades,  do desenvolvimento da 

economia, especialmente da sua contribuição para a interiorização do país; 

• sublinhar a sua condição de Patrimônio Distrital, Patrimônio Nacional e Patrimônio 

Mundial; 
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• valorizar o fato de ser a única cidade moderna inscrita no Patrimônio Mundial o que 

reforça a sua singularidade no contexto internacional e ter o reconhecimento nacional 

e internacional da sua condição; 

• constatar as dificuldades conceituais e de gestão experimentadas desde a sua 

fundação com relação à proteção do patrimônio que representa a cidade; 

• suprir a necessidade de compatibilização de competências de proteção entre os 

níveis administrativos responsáveis pela preservação do Conjunto Urbanístico de 

Brasília; 

• sanar  as  indeterminações referentes ao processo de participação da população nas 

decisões relativas à preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília; 

• criar um marco que permita a complementaridade entre as instâncias, completando-

se as mesmas reciprocamente em defesa da preservação do Conjunto Urbanístico de 

Brasília; 

5.1.35.1.35.1.35.1.3 Princípios GeraisPrincípios GeraisPrincípios GeraisPrincípios Gerais    

A disposição nas leis de fundação de Brasília de que “o Plano só será alterado pelo 

Congresso Nacional” define Brasília como protegida, desde o seu nascedouro. As iniciativas 

posteriores só vem reafirmar esse princípio dar-lhe concretude por meio de medidas visando a 

proteção do seu espírito.   

Brasília, que cumprirá em 2010 o primeiro cinqüentenário da sua inauguração, é uma 

cidade em construção. Durante esses 50 anos iniciais consolidou a personalidade sobre a qual 

foi calcada a sua criação e fez-se reconhecida como Patrimônio Mundial. Se em 50 anos a cidade 

se implantou, reconhece-se que o próximo tempo será voltado para completá-la e aperfeiçoá-la, 

já de posse da vivência dos seus usuários, habitantes ou visitantes, e dos elementos de análise 

produzidos pelas instâncias dedicadas à pesquisa e estudo.  

Esse é o patamar a partir do qual parte o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 

de Brasília. 

Poucas cidades no mundo mantiveram ao longo do tempo a intenção original da sua 

criação. Brasília tem a sua forma inicial reconhecida desde as imagens de satélite, fato único no 

planeta e razão pela qual foi reconhecida pelo organismo internacional de preservação do 

patrimônio cultural mundial que distingue com a denominação de PM aqueles bens com caráter 

excepcional entre as criações culturais da humanidade. Portanto, garantir a continuidade dessa 

forma inicial é um dos fundamentos desse Plano. 

O fato de Brasília representar a aplicação dos princípios do urbanismo e da arquitetura 

modernos, representativos, portanto, de um período específico, já passado e irrepetível do 

processo de evolução do pensamento sobre as cidades e sua construção, fazem dela caso 
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único. Daí, consolidar, pelos meios legais e de gestão a manutenção desses princípios é outro 

dos objetivos centrais do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília.  

A capacidade demonstrada pelos brasileiros de planejar, implantar e manter ao longo de 

50 anos a cidade seguindo os princípios do projeto original é ímpar na história da construção de 

cidades no plano internacional. Por esta razão, há que garantir e valorizar essa iniciativa brasileira, 

impedindo distorções nessa trajetória. 

O PPCUB caminha na direção de sistematizar e ajustar o quadro da preservação de 

Brasília lançando mão para isso do instrumental do planejamento urbano entrecruzando-o com o 

instrumental próprio da esfera da preservação do patrimônio. 

A constatação da velocidade e da dimensão exponencial do crescimento do Distrito 

Federal e da Região Geoeconômica formada a partir da dinâmica de implantação de Brasília 

torna obrigatório analisar o novo papel da cidade-central nessa realidade complexa, em que às 

funções de capital somam-se as crescentes funções de pólo econômico regional e o seu reflexo 

na preservação do patrimônio que esta representa. 

Tanto cidade quanto região, em seu movimento evolutivo apontam para a adoção de uma 

estrutura de preservação que reconheça e responda, afora ao papel de centro da administração 

do país, à dinâmica local e regional.  Trata-se, em síntese, de trabalhar com o binômio: 

preservação/desenvolvimento. 

5.1.45.1.45.1.45.1.4 Enquadramento NormativoEnquadramento NormativoEnquadramento NormativoEnquadramento Normativo    

Quanto ao conjunto das normas vigentes, os vários instrumentos em vigor terão 

apreciados os resultados e efeitos das suas aplicações sobre o objeto, Conjunto Urbanístico de 

Brasília, buscando detectar-lhes a capacidade de respostas, em harmonia com os fundamentos 

da política de preservação almejada para o Conjunto Urbanístico de Brasília.  

Para tanto, serão apreciados prioritariamente os casos concretos de aplicação de 

pareceres técnicos em seus efeitos sobre o território e a paisagem urbana. Assim também serão 

estudados os sucessivos pareceres e proposições das comissões que estudaram a questão no 

âmbito do GDF e as recomendações das sucessivas missões da Unesco. 

5.25.25.25.2 PRINCÍPIOS NORTEADORES E METODOLOGIA DE FORMULAÇÃO DO PLANOPRINCÍPIOS NORTEADORES E METODOLOGIA DE FORMULAÇÃO DO PLANOPRINCÍPIOS NORTEADORES E METODOLOGIA DE FORMULAÇÃO DO PLANOPRINCÍPIOS NORTEADORES E METODOLOGIA DE FORMULAÇÃO DO PLANO    

5.2.15.2.15.2.15.2.1 Princípios NorteadoresPrincípios NorteadoresPrincípios NorteadoresPrincípios Norteadores    

O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília assenta-se em uma série de 

bases que não apenas condicionam o trabalho, mas também, definem os princípios 

fundamentais que orientam sua execução. De um lado, é necessário considerar o peso de um 

projeto unitário ímpar que deu origem a Brasília, conhecido internacionalmente e que, pelas suas 

peculiaridades, tem a capacidade de sintetizar e difundir o urbanismo moderno. De outro lado, 

esta experiência inédita de implantação ex-novo do que se conhecia apenas como princípios ou 
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como versões parciais de estruturas espaciais concretas, traduzem-se no seu reconhecimento 

como patrimônio da humanidade e, também neste particular, muito além do reconhecimento de 

um trabalho e um investimento social, traz acoplada a responsabilidade pela preservação e tutela 

exatamente daquilo que justificou o interesse mundial e a proteção nacional. Embora uma cidade 

jovem, Brasília com seus quase 50 anos carrega em si também todas as contradições e 

problemas tão comuns a qualquer grande cidade do país: segregação sócio-espacial, pressões 

imobiliárias, periferização e extensão do território urbanizado e, com isto, a introdução de uma 

problemática não esperada na implantação do Plano Piloto como uma transformação de Brasília 

numa metrópole regional. Os impactos de uma experiência do porte da construção de uma nova 

cidade capital como Brasília servem de base para uma reflexão baseada numa ampla produção 

intelectual, nacional e estrangeira que se volta a uma riqueza de abordagens e focos, que 

abrange os aspectos físico-territoriais da ocupação, as questões de caráter sociológico e 

antropológico, da política, entre outros. Deste modo, ademais da implantação e transformação de 

Brasília, toda a produção de um pensamento sobre esse processo também a acompanha. Para 

efeitos da realização de um Plano de Preservação para a área de abrangência considerada, 

alguns princípios fundamentais se apresentam como necessários, tendo em vista sua múltipla 

finalidade de: 

- Constituir-se num plano de preservação do patrimônio cultural; 

- Constituir-se num plano de ordenamento territorial; 

- Constituir-se em base para a política urbana, para a gestão do território e para a 

formulação do sistema de planejamento.  

1 1 1 1 ––––    Enquanto um Plano de Preservação do Patrimônio CulturalEnquanto um Plano de Preservação do Patrimônio CulturalEnquanto um Plano de Preservação do Patrimônio CulturalEnquanto um Plano de Preservação do Patrimônio Cultural    

Do ponto de vista da preservação de Brasília, seja do Plano Piloto ou de outros locais 

inseridos na área de abrangência, o ponto de partida será os trabalhos que deram origem à 

inscrição de Brasília como Patrimônio da Humanidade bem como aos planos e políticas de 

preservação de caráter local. Deverão ser efetuadas as atualizações necessárias tanto do ponto 

de vista teórico – conceitos e abordagens de preservação do patrimônio cultural, em sua 

abrangência natural e/ou edificada – quanto do ponto de vista metodológico, com a inclusão, por 

exemplo, dos procedimentos que tratam da preservação do patrimônio enquanto paisagem 

cultural e não apenas enquanto bens isolados de preservação. Isto pressupõe o tratamento do 

tema sob diversas escalas e suas relações com o território, como os procedimentos 

recentemente introduzidos pelo IPHAN no Brasil, através dos INCEU – Inventários de Centros 

Urbanos. Deste modo, as relações entre preservação e território em suas diversas escalas – local, 

global, longe, perto, interna, externa, etc. – poderão ser observadas e consideradas nas 

proposições. A legislação atual de proteção e tutela do território de Brasília são peças básicas 
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para o exame desta questão, como o Plano de Preservação de Sítio Histórico Urbano - PPSH, 

instrumento de gestão de sítios históricos urbanos tombados em nível federal e tutelados pelo 

IPHAN, cujos critérios para sua adoção foram dados pela Portaria nº 299, de 6 de julho de 2004, 

daquele Instituto de Patrimônio. Os níveis e áreas de abrangência, fragmentação, conteúdo, 

metodologias, conceitos, entre outros, são aspectos que necessitam ser avaliados para um futuro 

tratamento do problema. É necessário examinar os relatórios das missões da Unesco, a qual 

acompanhou os encaminhamentos realizados no país para a salvaguarda de Brasília no âmbito 

mundial. As portarias do IPHAN que regulamentam as medidas de preservação adotadas em 

nível nacional são documentos que servem como referência fundamental para a compreensão do 

processo de preservação e das alterações ocorridas ao longo do tempo. De grande interesse, 

também, tendo em vista a possibilidade de consideração de diferentes abordagens e conceitos 

de preservação são as Cartas Patrimoniais, que permitem não apenas um apanhado histórico 

dos princípios e normas que vem regendo a questão do patrimônio cultural mas, também, das 

atualizações em termos de instrumentos e de novas abordagens que são introduzidas ao longo 

do tempo no mundo. De qualquer modo, os documentos primeiros que se constituem em guias 

para a compreensão de Brasília, são os formulados por Lúcio Costa, como o Relatório do Plano 

Piloto de Brasília e Brasília Revisitada. 

2 2 2 2 ––––    Enquanto um Plano de ordenamento territorialEnquanto um Plano de ordenamento territorialEnquanto um Plano de ordenamento territorialEnquanto um Plano de ordenamento territorial    

Na perspectiva da proposição de um de ordenamento territorial para a área de 

abrangência, o marco fundamental é o Estatuto da Cidade que, além de nortear os 

procedimentos de execução, conteúdo mínimo e formas de participação da população, define um 

conjunto de instrumentos de ordem jurídica e urbanística que podem ser utilizados para o perfeito 

cumprimento da função social da propriedade, conforme o estabelecido no capítulo de Política 

Urbana da Constituição Federal de 1988. Além deste marco é essencial para a execução do 

Plano, o exame de toda a legislação atualmente em vigor sobre o ordenamento territorial da área 

de abrangência do plano de preservação. Especial atenção deverá ser dada para o atual Plano 

Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal de 2007 posterior, portanto, ao Estatuto da 

Cidade. Este plano já inclui diretrizes para as áreas urbanas e rurais e trata das questões 

ambientais. É necessário compreender não apenas as formulações do Plano enquanto orientador 

do ordenamento territorial mas, também:  como se ajusta às delimitações prévias da área de 

abrangência definida para este trabalho específico; como o plano regulador enfrenta a questão 

da preservação do patrimônio cultural – ou é apenas um guia para a atividade da construção civil 

(menciona como diretriz “fortalecimento do Conjunto Urbanístico do Plano Piloto de Brasília como 

Patrimônio Cultural da Humanidade” e tem um capítulo inteiro do Título II – Diretrizes Setoriais - 

que trata do Patrimônio Cultural); qual o arranjo social que participou do processo de formulação 

do plano; instrumentos urbanísticos e jurídicos utilizados; quem elaborou o plano, etc. Este 
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conhecimento pode amparar e consolidar questões já resolvidas no âmbito do Plano e permitir, 

por exemplo, que sejam aprofundados aspectos que estejam tratados de modo mais sumário. 

Passo também importante é o exame e o ajuste da parte normativa do Plano às exigências que se 

mostrarem importantes para as finalidades do Plano de Preservação.  

3 3 3 3 ––––    Enquanto instrumento de política urbanaEnquanto instrumento de política urbanaEnquanto instrumento de política urbanaEnquanto instrumento de política urbana    

O Plano, enquanto instrumento de política urbana deve cumprir, além da função 

normativa, o papel de referência para a implantação do plano e ao acompanhamento e a gestão 

das políticas públicas vinculadas aos temas desenvolvidos no plano de preservação. Para tanto, 

como parte do próprio processo de formulação do plano, o estabelecimento de um sistema de 

planejamento com uma base de informações atualizado e atualizável é de fundamental 

importância para esta tarefa. O estabelecimento de rotinas de trabalho, a avaliação permanente 

dos impactos oriundos da implantação do plano, a organização das reformulações que se 

tornarem necessárias nos prazos previstos para tal, as formas e percursos necessários para as 

alterações, a atualização do sistema de informações, o fortalecimento dos canais de consulta à 

população, as rotinas de relações interinstitucionais, entre outras, são tarefas que se tornam 

imprescindíveis para que o Plano apresente a dinâmica esperada. Para esta tarefa, é necessário 

compreender a atual estrutura jurídica e administrativa responsáveis pelas proposições e 

acompanhamento da implantação da política urbana em Brasília, as rotinas de trabalho, os 

bancos de dados e as instâncias formais (como conselhos) ou informais de participação e de 

acompanhamento da implantação do Plano. 

5.2.25.2.25.2.25.2.2 Aspectos TeóricoAspectos TeóricoAspectos TeóricoAspectos Teórico----MetodológicosMetodológicosMetodológicosMetodológicos    

No caso específico do Sítio Histórico a ser abordado, Brasília, é importante destacar o 

contexto de sua criação, que como aponta Lúcio Costa em Brasília Revisitada1 nasceu histórica: 

“Não menos evidente é o fato de que — por todas as razões — a capital é histórica de 

nascença, o que não apenas justifica mas exige que se preserve, para as gerações futuras, as 

características fundamentais que a singularizam” 

Neste caso, o que coloca Cesare Brandi em sua Teoria da Restauração2 é plenamente 

aplicável como processo metodológico quando interpretado no seu sentido mais amplo, ou seja, 

a restauração como o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte em sua o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte em sua o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte em sua o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte em sua 

consistência física e em sua dupla polaridade estética e histórica, com vistas a sua transmissão ao consistência física e em sua dupla polaridade estética e histórica, com vistas a sua transmissão ao consistência física e em sua dupla polaridade estética e histórica, com vistas a sua transmissão ao consistência física e em sua dupla polaridade estética e histórica, com vistas a sua transmissão ao 

futurofuturofuturofuturo. 

Neste sentido, busca-se o ato de restauração como um processo científico, situado em 

um determinado lugar e momento temporal, o qual exige uma série de ações prévias à 

intervenção que permitam o reconhecimento das propriedades físicas da obra no momento de 

                                                
1 Brasília Revisitada, 1985/1987. Anexo I do Decreto nº 10.829/1987 - GDF e da Portaria nº 314/1992 – Iphan. 
2 BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. 2 Ed. Madrid: Alianza Editorial, 2002. 
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sua criação (instância estética) assim como as incorporações e os acréscimos ocorridos ao longo 

do tempo (instância histórica), conseqüências estas da passagem da obra no tempo desde sua 

criação até o momento da ação restauratória. 

Transpondo isso para a práxis projetual e mais especificamente ao campo do urbanismo, 

os instrumentos aplicáveis para esta leitura do sítio histórico por assim dizer são as buscas das 

fontes histórico/iconográficas que permitam ler os atributos físicos do sítio em sua conformação 

principal, ou seja, o momento onde este passa a apresentar as principais características que o 

inserem na categoria de espaço urbano de valor histórico3 como ferramenta preliminar à 

intervenção. A esta etapa podemos denominar de Caracterização do Sítio Urbano. 

Desta forma, apresenta-se um segundo momento como ação prévia a restauração, ou 

seja, o Diagnóstico, sendo este o momento do reconhecimento dos atributos remanescentes e os 

que foram incorporados ao longo do tempo e assimilados pela memória coletiva, tal processo 

refere-se a uma segunda leitura do sitio urbano e inegavelmente um juízo estético, conseqüência 

de um processo comparativo entre os dois momentos da obra no tempo, ou seja, identificar a 

consistência física da obra em sua dupla polaridade: a instância histórica e a estética.  

Da mesma teoria decorre a necessidade de um terceiro momento, ou seja, projetar a obra 

em seu estado futuro de forma a verificar se os atributos fundamentais levantados nas etapas 

anteriores se encontrarão presentes no cenário projetado, garantindo a transmissão de sua 

essência para as gerações futuras. A esta etapa bem se aplica à denominação de Prognóstico. 

Da síntese destes três momentos (Caracterização do Sítio, Diagnóstico e Prognóstico) devem 

emergir as diretrizes que nortearão as ações de preservação e estruturarão o Plano.  

Outro pressuposto teórico a ser considerado com princípio norteador ao Plano de 

Preservação de Brasília encontra-se presente na Carta de Toledo (ICOMOS 1986)4, onde 

encontramos algumas diretrizes conceituais que dizem respeito aos valores que se devem 

preservar nos sítios históricos. Assim consta em seu artigo 2º: 

“ 2 - Os valores a conservar são o caráter histórico da cidade ou conjunto e a soma de 

elementos materiais e espirituais que determinam a sua imagem, especialmente: 

A forma urbana definida pelo desenho e parcelamento; 

A relação entre os diversos espaços urbanos, edifícios, espaços verdes, e livres; 

A forma e aspectos dos edifícios (interiores e exteriores), definidos através de sua estrutura 

e volume, estilo, escala, materiais, cor e decoração; 

                                                
3 Entende-se aqui estes espaços, como os sendo classificados na Carta de Nairóbi (1972), a qual define que “Considera-se conjunto 
histórico ou tradicional todo agrupamento de construções e de espaços, inclusive os sítios arqueológicos e paleontológicos, que 
constituam em assentamento humano, tanto no meio urano quanto no rural e cuja coesão e valor são reconhecidos do ponto de vista 
arqueológico, arquitetônico, pré-histórico, estético ou sócio-cultural. Entre esses “conjuntos” que são muito variados, podem-se 
distingui especialmente os sítio pré-históricos, as cidades históricas, os bairros urbanos antigos, as aldeias e lugarejos, assim como os 
conjuntos monumentais homogêneos, ficando entendido que estes últimos deverão, em regra, ser conservado em sua integridade”. 
4 Carta Internacional para a Conservação das Cidades Históricas. Publicada por ICOMOS. Toledo 1986. 
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As relações entre a Cidade e seu entorno, bem que seja naural ou criado pelo homem; 

As diversas funções da Cidade, adquiridas no curso da história; 

Tudo que ataque estes valores comprometeria a autenticidade da Cidade Histórica.”  

A Carta de Toledo nos aponta um dos elementos fundamentais e estruturadores dos sítios 

históricos e sua percepção, ou seja, aborda a questão da preservação da imagempreservação da imagempreservação da imagempreservação da imagem do sítio 

inventariado. Daí decorre a necessidade de formulação desta imagem a partir de seus atributos 

essenciais, como os listados anteriormente e a sua legibilidade, assim como os que resultam das 

particularidades do sítio inventariado.  

Considerar esta premissa implica que no processo metodológico do plano deve-se em 

todos os momentos buscar identificar os níveis de legibilidade do sítio histórico a partir da 

percepção de seus usuários, garantindo a apropriação de seus valores essenciais. 

5.2.35.2.35.2.35.2.3 Da aplicabilidade dos pressupostos teóricos ao PlanoDa aplicabilidade dos pressupostos teóricos ao PlanoDa aplicabilidade dos pressupostos teóricos ao PlanoDa aplicabilidade dos pressupostos teóricos ao Plano    

Considerando os pressupostos teóricos, a sua aplicabilidade ao Plano consiste na 

abordagem metodológica a partir da Caracterização do Sítio como o reconhecimento da 

Concepção Urbanística de Brasília e seus atributos principais, os quais servirão ao longo de toda 

a elaboração do Plano e sua gestão como o principal parâmetro de base para as comparações 

nos diversos momentos do Sítio ao longo do tempo.  

O Diagnóstico cumpre a dupla função de criar um “modelo urbano” identificando as suas 

principais variáveis que a partir da inserção de parâmetros simulados no Prognóstico permitem 

projetar cenários futuros. Por outro lado, visa também verificar os atributos remanescentes da 

concepção original, assim como as suas descaracterizações no momento atual de análise e a 

correção dos rumos no processo urbano com vistas à preservação das características principais 

e eventualmente as novas que venham a ser incorporadas ao longo dos anos de sua existência.  

Também se insere na metodologia, a partir da abordagem conceitual, os aspectos 

referentes à legibilidade do Sítio em seus diferentes níveis, internos e externos à área tombada, a 

qual estrutura-se a partir da percepção de sua imagem e que constitui o principal meio de 

caracterização nos diversos momentos do Sítio (prévios e futuros à elaboração do Plano). A esta 

se remete também o conceito de Paisagem Cultural, a ser amplamente considerado desde o 

início de elaboração do Plano. 

Desta forma, os princípios norteadores e a base conceitual a ser adotada mencionada 

anteriormente, além de outras que por ventura venham a ser incorporadas, fundem-se no 

processo metodológico de elaboração do Plano, conferindo a este o caráter que transcende a um 

Plano de Uso e Ocupação do Solo e lhe confere o de Instrumento de Preservação e Gestão do 

Sítio.  
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5.35.35.35.3 FASES DO PROCESSO DE TRABALHOFASES DO PROCESSO DE TRABALHOFASES DO PROCESSO DE TRABALHOFASES DO PROCESSO DE TRABALHO    

Neste item do Plano de trabalho serão abordados os métodos a serem aplicados em 

cada etapa de formulação do plano, seus objetivos e os produtos esperados.  

Etapa 01 Etapa 01 Etapa 01 Etapa 01 ––––    Sistematização dos Dados e InsSistematização dos Dados e InsSistematização dos Dados e InsSistematização dos Dados e Instrumentos Urbanísticos Vigentestrumentos Urbanísticos Vigentestrumentos Urbanísticos Vigentestrumentos Urbanísticos Vigentes    

Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:    

A sistematização dos instrumentos urbanísticos visa possibilitar uma maior efetividade à 

gestão territorial e urbana, bem como maior harmonização dos instrumentos urbanísticos, numa 

visão sistêmica necessária para a elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 

de Brasília. 

Esta criação de um Sistema de Informações Urbanísticas deverá agilizar a identificação 

clara dos projetos e instrumentos urbanísticos vigentes, promover a atualização da base 

cartográfica dos núcleos urbanos integrantes da Área Tombada5 e a automatização dos 

processos de monitoramento, além de fornecer instrumentos à tomada de decisão e ao 

planejamento do Conjunto Urbanístico de Brasília. 

Método a ser Aplicado:Método a ser Aplicado:Método a ser Aplicado:Método a ser Aplicado:    

A sistematização dos instrumentos urbanísticos terá a seguinte seqüência de trabalho: 

1 - Levantamento dos projetos de urbanismo e legislação pertinente;  

2 - Informatização dos dados alfanuméricos; 

3 - Informatização dos dados vetoriais;  

4 - Conversão em Shapefiles; 

5 - Formação do Banco de Dados Georreferenciado. 

Serão realizados primeiramente os levantamentos dos projetos urbanísticos e normas 

vigentes, nas fontes indicadas no anexo II do TR do PPCUB, para então proceder-se a 

informatização dos dados e a conversão dos arquivos vetoriais em shapes, para cada área 

urbana, segundo a seqüência dos grupos de cidades definidos a seguir: 

• Grupo 1 – Cruzeiro, Candangolândia e Sudoeste/Octogonal 

• Grupo 2 - Plano Piloto 

As informações gráficas e alfanuméricas referentes aos projetos e instrumentos 

urbanísticos em vigor nas Regiões Administrativas que compõem a Área Tombada, terão como 

base os seguintes documentos: 

• Base cartográfica digital, SICAD 1:2000, vôo de 1997 em formato DWG, a ser utilizada 

como base para a digitalização dos Projetos Urbanísticos; 

• Os Projetos Urbanísticos, já existentes em formato digital (DWG), para que sejam 

somados ao arquivo final de cada cidade; 

                                                
5 Entende-se como “Área Tombada” a área descrita no § 2º do Art. 1º do Decreto n.º 10.829, de 14/10/1987 e § 2º do Art. 1º da 
Portaria n.º 314/92 - IBPC (atual IPHAN) – legislação que regulamenta a preservação (tombamento) da concepção urbanística de 
Brasília. 
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Para a criação deste banco de dados deverá ser feita a vetorização, nos 

formato digitais DWG e Shapefile, dos projetos urbanísticos vigentes, na base do Sistema 

Cartográfico do Distrito Federal – SICAD na escala 1: 1.000 e a correspondência dos dados 

referentes aos instrumentos normativos em vigor, descritos na Tabela 1 do item 4.2 do Anexo II do 

TR do PPCUB, de forma georreferenciada, tais como: 

• Uso dos lotes; 

• Taxa máxima de ocupação; 

• Coeficiente de aproveitamento ou taxa máxima de construção ou índice de utilização; 

• Número de pavimentos; 

• Altura máxima da edificação; 

• Taxa de permeabilidade ou taxa mínima de área verde; 

• Utilização dos subsolos; 

• Índice de vagas de estacionamento (internas ao lote); 

• Parâmetros urbanísticos definidos nos Planos Diretores Locais já aprovados, dentre 

outros. 

Produto Esperado:Produto Esperado:Produto Esperado:Produto Esperado:    

Esta sistematização terá como produto final um Banco de Dados Georreferenciado dos 

instrumentos urbanísticos vigentes por lote. 

Os produtos a serem entregues são os seguintes: 

1. Arquivo digital, no formato shapefile, separado por Região Administrativa, contendo 

todos os projetos de urbanismo em vigor devidamente associados às normas vigentes. As 

informações deverão corresponder a cada lote, conforme especificado na Tabela 1 do subitem 

4.2 do Anexo do TR do PPCUB, e no subitem Conversão em Shapefile do mesmo documento. 

2. Arquivo digital, no formato DWG, separados por Região Administrativa, em 

conformidade com as convenções determinadas na Tabela 2 do subitem 4.3 do Anexo do TR do 

PPCUB. 

A entrega deste produto será subdividida em duas partes, denominadas Subprodutos P1 

e P2. Cada Subproduto tem a seguinte área de abrangência: 

• Subproduto P1: RA XI–Cruzeiro, RA XIX–Candangolândia e RA XXII–

Sudoeste/Octogonal 

• Subproduto P2: RA I–Plano Piloto 

Forma de Apresentação:Forma de Apresentação:Forma de Apresentação:Forma de Apresentação:    

Os Subprodutos deverão ser apresentados da seguinte forma: 

1 - 3 cópias plotadas, na escala 1:10.000, formato A0 e 3 cópias dos arquivos digitais, 

armazenados em CD-ROM, no formato DWG, separados por Região Administrativa;  
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2 - 3 cópias dos arquivos digitais, armazenados em CD-ROM, no formato 

shapefile, separados por Região Administrativa, contendo o especificado na Tabela 1 do subitem 

4.2 do Anexo II do TR do PPCUB ,e no subitem Conversão em Shapefile do mesmo documento. 

3 - 3 cópias impressas e encadernadas das tabelas contendo o especificado na Tabela 1 

do subitem 4.2 do Anexo II do TR do PPCUB, separadas por Região Administrativa;     

Etapa 02 Etapa 02 Etapa 02 Etapa 02 ––––    Caracterização do SítioCaracterização do SítioCaracterização do SítioCaracterização do Sítio    

Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:    

Caracterizar o sítio inventariado de forma a identificar os atributos urbanos e arquitetônicos 

que o qualificam como patrimônio histórico e define a Concepção Urbanística de BrasíliaConcepção Urbanística de BrasíliaConcepção Urbanística de BrasíliaConcepção Urbanística de Brasília, principal 

elemento a ser preservado. 

Método a ser aplicado:Método a ser aplicado:Método a ser aplicado:Método a ser aplicado:    

O método a ser aplicado consiste na consulta às fontes primárias, secundárias e terciárias 

através de extensa revisão do material existente produzido sobre o Sítio Histórico e sua 

interpretação através de análises críticas estruturadas a partir de métodos de análise e 

reconhecimento dos atributos físicos, entrevistas com os envolvidos com a preservação do Sítio 

Histórico, e visitas ao sítio para realização de levantamentos in-loco quando necessário. 

Fases da Etapa:Fases da Etapa:Fases da Etapa:Fases da Etapa:    

1 - Pesquisa Histórica-Iconográfica:  

Consiste no levantamento e análise do material disponível sobre Brasília até o momento, 

desde o Plano-Piloto até a recente produção nacional e internacional pós-tombamento. É 

importante considerar esta etapa como parte do conhecimento do problema, de forma a buscar 

subsídios para caracterizar o sítio em seus atributos principais que o elegem como sítio de valor 

histórico. Inserem-se neste material os seguintes documentos assim categorizados: 

a - Documentos Oficiais que relatem a evolução urbana do sítio tais como o Relatório do 

Plano Piloto, Brasília Revisitada, Brasília 57-85 entre outros; 

b - Estudos, Teses, Dissertações e material acadêmico produzido sobre Brasília, ou sobre 

suas partes ou setores; 

c - Inventário Nacional de Bens Imóveis em Sítios Urbanos Tombados (INBI-SU); 

d - Inventário de Configuração de Espaços Urbanos (INCEU); 

e - Inventário de Bens Arquitetônicos (IBA); 

f - Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC); 

g - Missões Internacionais da Unesco; 

2 - Análises sobre o material levantando os elementos principais que estruturam a imagem 

do sítio inventariado. 

Consiste em abstrair dentre as categorias levantadas os elementos-síntese que melhor 

caracterizam o Sítio Histórico e sua Concepção Urbanística, representando-os através de 
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desenhos, imagens gráficas e mapas temáticos que ilustram as descrições. Para 

tanto, se utilizará para a caracterização do espaço público das estratégias contidas no Manual de 

Aplicação do Inventário de Configuração dos Espaços Urbanos - INCEU, no que tange a 

Categoria B7 – Estrutura Interna do Espaço. 

Segundo o Manual de Aplicação do Inventário de Configuração dos Espaços Urbanos, a 

Categoria de Representação Projetual do Espaço tem como principal objetivo recolher os dados 

sobre a configuração da área a ser considerada segundo o modelo tradicionalmente utilizado nos 

projetos arquitetônicos e urbanísticos (representações geométricas – projeções ortogonais e 

perspectivas cavaleiras e axonométricas), sendo ela composta de 7 subcategorias dentre as 

quais destaca-se a categoria Analítica de Representação Projetual B7 – Estrutura Interna do 

Espaço, a ser utilizada aqui. Esta categoria sintetiza e visa identificar os conjuntos de atributos 

morfológicos que definem as unidades configurativas dos espaços públicos do sítio inventariado 

que guardam a sua identidade, além de suas conexões e relações configurativas com seu 

entorno.  Nesta etapa do trabalho, o qual visa apenas caracterizar o Sítio, serão abordados na 

etapa, apenas os elementos que referem-se as Unidades Morfológicas e a Relação das Partes 

com o Todo, de forma a caracterizar tematicamente as situações urbanas que melhor 

representam a Concepção Urbanística de Brasília e onde estas predominam no Sítio Inventariado. 

Estas categorias são descritas abaixo: 

a - Unidades Morfológicas – referem-se aos tipos de áreas livres públicas das situações 

consideradas, independente de seus usos. Nesta categoria analisam-se as relações geométricas 

dos seus planos de paredes, pisos e eventuais tetos, definindo as unidades que compõe o 

repertório básico de composição da cidade.  

b - Partes do Todo – são as diversas temáticas configurativas que identificam os diversos 

setores da área considerada. Zonas temáticas de síntese, resultantes da combinação dos demais 

elementos das categorias de representação projetual.  

Também se utilizará nesta etapa do trabalho dos Inventários de Bens Arquitetônicos – IBA 

como base para caracterização dos elementos arquitetônicos do Sítio, o qual deverá ser 

atualizado considerando não somente os bens tombados listados nos inventários existentes até o 

momento, mas também os bens que possuem interesse patrimonial que ajudam a estruturar o 

Sítio Histórico. 

Produto Esperado:Produto Esperado:Produto Esperado:Produto Esperado:    

1- Dossiê técnico caracterizando o Sítio em seus atributos fundamentais e a definição da 

Concepção Urbanística de Brasília a ser preservada; 

2 - Mapas temáticos, desenhos e demais material gráfico; 

Etapa 03 Etapa 03 Etapa 03 Etapa 03 ––––    DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico    

Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:    
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O Diagnóstico tem por objetivo principal delinear um quadro temático-

analítico da condição atual da área do objeto, tanto no que se refere à sua condição física como 

de gestão, de forma a identificar potencialidades, deficiências, problemas e vocações da área do 

Plano de Preservação. No que se refere a sua condição física, o Diagnóstico visa estabelecer um 

processo comparativo entre as características originais que estruturam o Sítio Histórico com a 

situação atual, de forma a identificar os elementos que hoje o descaracterizam ou não contribuem 

para a sua preservação. Desta forma busca-se inventariar na situação atual atributos relativos à: 

1 - Estrutura física urbana do Sítio Histórico; 

2 - Imagem e percepção do Sítio Histórico e sua legibilidade; 

3 - Aspectos relativos aos instrumentos de controle urbanísticos e arquitetônicos vigentes, 

de planejamento e gestão do Sítio Histórico; 

Método a ser ApliMétodo a ser ApliMétodo a ser ApliMétodo a ser Aplicado:cado:cado:cado:    

Os temas abordados na Etapa de Diagnóstico e discriminados a seguir são tratados, 

mesmo que não de forma exclusiva, com um enfoque especial para a sua utilidade para um plano 

de preservação. Assim, os diversos temas tratados visam trazer subsídios importantes do ponto 

de vista do seu impacto e relevância para as questões de preservação do sítio histórico de 

Brasília. O conteúdo e o grau de profundidade das análises que se propõem nesta etapa, 

portanto, variam de acordo com os objetivos de preservação. 

1 – Estrutura Institucional de Planejamento e de Gestão - Trata-se de examinar a atual 

estrutura institucional responsável pela atividade de planejamento urbano e gestão do território, 

incluindo tanto as rotinas para exame e aprovação de projetos, para o exame e aprovação de 

parcelamentos do solo urbano e de proposição de políticas e ações incidentes na área de 

abrangência do PPCUB, inclusive as destinadas à preservação do patrimônio cultural de Brasília. 

Neste particular, é importante reconhecer os órgãos com estas responsabilidades, os níveis de 

governo envolvidos, os graus de independência e/ou articulação entre esses órgãos, as 

instâncias colegiadas, sua composição e formas de atuação. Em relação às instâncias 

consultivas, como os Conselhos, examinam-se suas competências, composição e vínculos 

institucionais. 

2 – Instrumentos Urbanísticos, Edilícios e de Gestão Vigentes – Trata-se de identificar 

todas as normas urbanísticas, edilícias e de gestão existentes que incidem sobre o Plano de 

Preservação, procedendo-se a hierarquização das normas quanto ao aspecto formal e material, 

mediante: 

a – o estabelecimento da hierarquia da legislação no ordenamento jurídico (esferas federal 

e distrital), observadas a competência definida na Constituição Federal e as atribuições de cada 

esfera administrativa,  
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b – a identificação da predominância das normas vinculantes (Constituição 

Federal, Leis Federais e regulamentação, Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis ordinárias e 

regulamentações),  

c – identificação das normas vigentes incidentes sobre a área de interesse,  

d – estabelecimento da predominância diante de eventuais sobreposições ou mesmo 

contradições entre as normas,  

e – estabelecimento da hierarquia interna das normas (princípios, diretrizes, orientações e 

linhas estratégicas, disposições operacionais, atos de execução, regulamentos etc.). A partir 

desta hierarquização e frente ao diagnóstico, parte-se para a identificação de eventuais ajustes 

necessários nas normas distritais.  

3 – Estrutura e Dinâmica Populacional – Trata-se de compreender o processo de 

ocupação do território pela população ao longo do tempo na área de abrangência, permitindo o 

estabelecimento de um quadro comparativo e de tendência do fenômeno nos próximos 15 anos, 

mantido o atual comportamento. Busca-se identificar as áreas com ganhos populacionais, áreas 

com perdas populacionais, a atual estrutura familiar básica, sua relação com tamanhos e 

características das unidades residenciais e aspectos de renda familiar. 

4 – Equipamentos Públicos e Comunitários – Exame da distribuição espacial e da relação 

com a distribuição da população e acessibilidade urbana dos equipamentos públicos de 

educação, por nível de ensino; dos equipamentos de saúde, de acordo com hierarquia e graus 

de complexidade; de assistência e promoção social; de segurança, de acordo com o tipo de 

equipamento; de abastecimento; de serviços funerários, como cemitérios públicos; de cultura 

como centros culturais, teatros e outros. 

5 – Aspectos físico-ambientais e de infra-estrutura urbana – Trata-se de verificar as 

características ambientais do sítio urbano, permitindo a identificação das áreas de preservação e 

de conservação dos recursos naturais que, na área de abrangência, cumprem o duplo papel de 

servirem como recurso ambiental e de interstício entre as áreas urbanizadas e não urbanizadas, 

funcionando como elementos que reforçam a percepção e visibilidade da concepção do Plano 

Piloto e se constituírem como suportes à própria preservação do sítio histórico. Neste particular, 

devem ser examinadas as áreas definidas como de escala bucólica pelo Plano Piloto e em 

especial as áreas ao longo do Lago Paranoá, verificando as ocupações recentes e níveis de 

comprometimento dessas áreas enquanto áreas de preservação natural. Deve-se identificar, 

também, a ocorrência e localização das áreas impróprias para ocupação por condicionantes 

físicos e que se constituem em áreas com potencial problema ambiental e com restrições de 

ocupação. Em relação à infra-estrutura, verifica-se a distribuição espacial das áreas atendidas por 

água, esgoto sanitário, energia elétrica e serviços de telecomunicações e suas relações com as 
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densidades populacionais. Devem ser avaliadas, também, as condições atuais em 

relação à drenagem urbana e da coleta e disposição final dos resíduos sólidos. 

6 – Desenvolvimento Econômico – Avaliação da distribuição espacial das atividades 

econômicas no interior da área de abrangência do Plano, composição da estrutura de ocupação 

da população, distribuição do emprego e renda, papel e infra-estrutura turística existente, etc. 

Especial atenção deve ser dada ao peso da construção civil no emprego e renda na área de 

abrangência. 

7 – Dinâmica Urbana – Deverá compreender os seguintes aspectos para a área de 

abrangência do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília: 

a – Evolução urbana – inserção do sítio histórico e da área de abrangência no Distrito 

Federal e seus principais acessos; processo de ocupação do território; tendências de 

crescimento e de desenvolvimento urbano frente às características regionais. 

b – Estrutura fundiária – principais formas de parcelamento do solo e sua distribuição 

espacial; relações com a concepção do sítio histórico. 

c – Estrutura urbana – morfologia urbana, níveis de acessibilidade, áreas de maior 

integração espacial e áreas com maior segregação espacial; relações com tipologias das 

edificações e caracterização das áreas tipológicas; caracterização e localização das ocupações 

consolidadas na área de abrangência diferentes das previstas pelo Plano Piloto. 

d – Uso e ocupação do solo – Caracterização e distribuição espacial de áreas de 

predominância de uso do solo na área de abrangência; características atuais frente à concepção 

original do Plano Piloto. 

e – Disponibilidade de áreas para novas urbanizações – identificação e caracterização dos 

vazios urbanos e sua relação com as tendências de expansão. 

f – Áreas de urbanização especial – distribuição espacial e caracterização das áreas 

especiais na área de abrangências; exame das áreas já classificadas pelo atual Plano de 

Ordenação Territorial (PDOT) do Distrito Federal e dos instrumentos urbanísticos e administrativos 

utilizados para as áreas similares propostas pelo PDOT. 

g – Transporte, mobilidade, circulação e acessibilidade – exame da atual estrutura e 

distribuição do sistema de transporte público; terminais por tipo; relações com a distribuição da 

população e acessos; projetos da área de transporte e seus impactos na paisagem urbana e na 

preservação do sítio histórico; caracterização e localização dos principais entraves atuais para a 

mobilidade geral no interior da área de abrangência; acessibilidade geral e relações entre as 

diversas partes do sítio histórico. 

h – Habitação – Deficit, demanda habitacional e relações com níveis sócio-econômicos na 

área de abrangência; localização e caracterização dos novos empreendimentos residenciais. 
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i – Planos e projetos – caracterização e localização dos planos e projetos 

urbanísticos em andamento e/ou previstos e seus impactos possíveis para um plano de 

preservação do sítio histórico. 

8 – Aspectos relativos à legibilidade do Sítio Urbano – Tais aspectos referem-se à 

legibilidade do Sítio em diversos setores da área de abrangência do Plano, internas e externas à 

poligonal tombada e de interesse patrimonial. Tal leitura habilita rediscutir os limites de 

abrangência a partir dos principais pontos de visada e percursos internos e de conexão entre a 

área de estudo e os espaços imediatos a ela. Para tal análise utiliza-se do Manual de Aplicação 

do Inventário de Configuração dos Espaços Urbanos - INCEU, no que tange a Categoria B7 – 

Estrutura Interna do Espaço nos seus elementos que se referem aos seus subitens 3 e 4, ou seja, 

as relações configurativas com o entorno e as conexões visuais do Sítio Histórico, as quais são 

descritas abaixo: 

9 - Relações Configurativas com o Entorno – são as relações morfológicas que se 

estabelecem entre a temática configurativa global da área considerada e as temáticas 

configurativas dos territórios vizinhos. Analisa-se a relação morfológica que esta cidade, parte ou 

fração tem com seu entorno imediato. 

10 - Conexões Visuais – são as ligações visuais entre as partes do todo da área 

considerada com o seu entorno imediato, observadas como corredores visuais e de 

deslocamento, responsáveis pelas possibilidades de acessos e conseqüentemente percepção do 

sítio urbano e de suas diversas partes.  

11 – Demandas da sociedade – congregam as opiniões, sugestões e problemas 

elencados pela sociedade civil organizada, obtidos através das dinâmicas realizadas durante as 

Reuniões Plenárias, Seminários Técnicos, Audiências Públicas e consultas, previstos, previstos no 

fluxograma (item 5.4). O detalhamento de todos os procedimentos e métodos a serem utilizados 

neste particular será realizado através de documento específico, o Plano de Participação da 

População – PPP, que fará parte do projeto básico de elaboração do Plano. 

Fases da Etapa:Fases da Etapa:Fases da Etapa:Fases da Etapa:    

1 - Levantamento de Dados Gerais do Sítio;  

2 - Compilação dos dados e sistematização no banco de dados geral do projeto (ArcGis) - 

Espacialização dos dados através da formulação de mapas temáticos;  

3 - Elaboração de conclusões preliminares; 

4 - Levantamentos de Campo (legibilidade do sítio e de verificação dos dados levantados 

e espacializados previamente); 

5 - Levantamento das demandas populacionais através das Audiências Públicas, 

seminário temáticos e etc; 

6 - Síntese Geral dos dados; 
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7 - Elaboração das conclusões, discussões e do quadro analítico da 

situação atual;  

Produtos Esperados:Produtos Esperados:Produtos Esperados:Produtos Esperados:    

1 – Relatório 1 Preliminar que, após a rodada de discussões e avaliações, dará origem ao 

Relatório 2 Consolidado do Diagnóstico. 

2 – Revisão da poligonal da área de abrangência do PPCUB. 

Etapa 04 Etapa 04 Etapa 04 Etapa 04 ––––    Prognóstico:Prognóstico:Prognóstico:Prognóstico:    

Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:    

Consiste na definição do quadro temático dos cenários projetados, sua análise e a 

definição do conjunto de ações e diretrizes que compõe as bases do Plano de Preservação de 

forma a garantir a permanência no tempo e no espaço das características urbanísticas, 

arquitetônicas e paisagísticas essenciais do sítio histórico tombado levantadas na etapa de 

Caracterização do Sítio e Diagnóstico.  

Método a ser aplicado:Método a ser aplicado:Método a ser aplicado:Método a ser aplicado:    

O Método a ser aplicado para esta etapa consiste na simulação projetada de cenários 

futuros a partir dos parâmetros levantados na situação atual caracterizada no Diagnóstico. Nestes 

cenários se simulam os aspectos relativos à estrutura urbana do Sítio, tomando como base 

horizontes determinados a partir do enfoque da preservação. A partir de então, verifica-se a 

presença ou não dos atributos principais que definem a Concepção Urbanística de Brasília de 

forma a embasar as ações, diretrizes e instrumentos que resgatam ou garantam a presença 

destes atributos no Sítio Histórico, estruturando-os como uma atividade permanente ao longo do 

tempo.    

Fases da Etapa:Fases da Etapa:Fases da Etapa:Fases da Etapa:    

1 - Definição dos atributos da estrutura urbana que inferem na Preservação do Sítio, 

considerando as suas particularidades, tais como densidade, mobilidade urbana, morfologia, 

aspectos de uso e ocupação do solo, além dos demais que se fizerem necessários.  

2 - Definição dos horizontes de alcance do Prognóstico e simulação dos dados projetados 

nas variáveis do sistema urbano definidas pela fase anterior. 

3 - Avaliação dos impactos no sistema urbano e sobre os atributos que definem a 

Concepção Urbanística de Brasília.  

4 - Elaboração das diretrizes e bases que fundamentam o Pré-Plano. 

Produto Esperado:Produto Esperado:Produto Esperado:Produto Esperado:    

1 - Relatório Técnico Consolidado contendo: 

a - Delimitação do conjunto urbano tombado e entorno definindo os seus níveis de 

proteção; 
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b - Diretrizes de preservação de todo o conjunto urbano e especificamente 

de seus setores através de planos, projetos e programas especiais; 

c - Diretrizes normativas relativas à disciplina urbanística, ambiental e de preservação do 

território; 

d - Esboço da estrutura institucional a ser engajada na aplicação, acompanhamento e 

gestão do Plano; 

e - Esboço dos instrumentos jurídicos e administrativos além dos previstos pelo PDOT 

para a área em questão; 

f - Fundamentos de base para o Projeto de Lei; 

g - Compilação e arquivo da documentação da participação popular; 

EEEEtapa 05 tapa 05 tapa 05 tapa 05 ––––    Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de BrasíliaPlano de Preservação do Conjunto Urbanístico de BrasíliaPlano de Preservação do Conjunto Urbanístico de BrasíliaPlano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília    

O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília corresponde ao resultado 

final do trabalho realizado em todas as etapas anteriormente descritas e compreende a 

organização dos elementos que vão dar base técnica, jurídica e administrativa para as ações de 

preservação previstas e que deverão ser delineadas a partir do Relatório consolidado da Etapa de 

Prognóstico e que subsidiarão a organização dos produtos esperados. O Plano de Preservação 

do Conjunto Urbanístico de Brasília compreenderá: 

1 – Projeto de Lei Complementar 

A elaboração do Projeto de Lei Complementar para a área de abrangência considerada 

para fins do presente trabalho será responsável pelo ordenamento jurídico das ações de 

preservação delimitadas ao longo do trabalho, conforme previsto no PDOT em vigor. O projeto de 

lei contemplará, em linhas gerais: 

a – A delimitação da área de incidência da lei; 

b – A descrição das bases e princípios fundamentais para a preservação do conjunto 

urbanístico de Brasília; 

c – A definição dos instrumentos jurídicos e administrativos necessários para a 

implementação da lei; 

d – O regramento urbanístico da área de abrangência do Plano de Preservação; 

e – Os vínculos institucionais das ações de preservação; 

f – A definição dos instrumentos de acompanhamento e gestão da aplicação do Plano de 

Preservação; 

g – Formas e mecanismos de reavaliação do Plano no todo ou em partes. 

2 – Memória Técnica do Plano de Preservação do Sítio Histórico 

A elaboração da Memória Técnica do Plano de Preservação do Sítio Histórico (PPSH) de 

Brasília contendo proposta justificativa sobre a sua relevância, oportunidade e viabilidade técnica 

e legal, requisitos para sua implementação pelo órgão federal competente, cujo conteúdo 
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mínimo, para as finalidades e âmbito deste trabalho, deve ser definida em 

conformidade com a Portaria nº 299, de 6 de julho de 2004, do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – IPHAN. Deste modo, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de 

Brasília contemplará também o conteúdo necessário para sua preservação, do ponto de vista do 

IPHAN. Assim, a memória técnica deverá incluir, além dos aspectos pertinentes, já tratados no 

âmbito da elaboração do PPCUB: 

a – A delimitação e caracterização da área protegida; 

b – A delimitação e caracterização da área de entorno; 

c – A delimitação e caracterização da área de influência; 

d – Uma proposta de definição da Comissão Gestora Local que trabalhará de comum 

acordo entre o governo do Distrito Federal e o IPHAN; 

e – A articulação entre as medidas previstas no Projeto de Lei Complementar que trata da 

Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e as previstas pela Portaria nº 299 do IPHAN, em 

especial no que trata do Regulamento de Ordenação Urbanística e de Preservação do Sítio 

Histórico Urbano, do Programa de Atuação para o Sítio Histórico Urbano e do Sistema de 

Avaliação do Plano de Preservação. 

3 – Relatório Final do Plano 

O relatório final do plano consistirá na organização de toda a produção elaborada para a 

realização do PPCUB, incluindo: 

a - Os relatórios preliminares e finais das Etapas de Diagnóstico e Prognóstico; 

b – Os registros da participação da população no processo seja nas reuniões, seminários 

e audiências, bem através das outras modalidades de participação previstas pelo Plano de 

Participação da População; 

c – O Projeto de Lei Complementar; 

d – A Memória Técnica do PPSH; 

e – Outros documentos considerados necessários e/ou solicitados. 

 



PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA – PPCUB 
PLANO GERAL DE TRABALHO – PGT 

26 

5.45.45.45.4 FLUXOGRFLUXOGRFLUXOGRFLUXOGRAMA DO DESENVOLVIMENTO E INTERAMA DO DESENVOLVIMENTO E INTERAMA DO DESENVOLVIMENTO E INTERAMA DO DESENVOLVIMENTO E INTER----RELRELRELRELAÇÃO ENTRE AS FASESAÇÃO ENTRE AS FASESAÇÃO ENTRE AS FASESAÇÃO ENTRE AS FASES    

Abaixo está apresentado o fluxograma de desenvolvimento do Plano de Preservação do 

Conjunto Urbanístico de Brasília, bem como a disposição das formas de discussão e de 

apresentação dos produtos nas suas diferentes fases. 
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5.55.55.55.5 O PROGRAMO PROGRAMO PROGRAMO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO A DE PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO A DE PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO A DE PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO ––––    PPP E SUA RELAÇÃO COM AS PPP E SUA RELAÇÃO COM AS PPP E SUA RELAÇÃO COM AS PPP E SUA RELAÇÃO COM AS 

FASES DO PLANO DE PRESERVAÇÃOFASES DO PLANO DE PRESERVAÇÃOFASES DO PLANO DE PRESERVAÇÃOFASES DO PLANO DE PRESERVAÇÃO    

O Programa de Participação Popular será desenvolvido observando as normas Federais e 

Distritais incidentes. No que se refere às normas federais, o programa será orientado pelas 

disposições constantes da Lei Federal 10.257/2001 e sua regulamentação - Resoluções do 

Conselho das Cidades e das Conferências Nacionais das Cidades -, bem como as diretrizes 

estabelecidas pelo IPHAN, em especial na Portaria n° 299/2004. No âmbito distrital, o programa 

observará as orientações dirigidas à gestão democrática e à participação da população 

constantes do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, Lei Complementar 803/2009 e 

especificamente os requisitos e orientações estabelecidas no Termo de Referência do Plano de 

Preservação do Conjunto Urbano de Brasília. 

O exame sistemático do corpo normativo orienta a elaboração de um programa que 

contemple a mobilização e capacitação da população e da sociedade civil organizada para o 

debate que será desenvolvido durante a formulação do Plano de Preservação, em especial 

considerando a natureza, o conteúdo e as normas incidentes sobre a matéria em discussão. O 

debate, os momentos e locais de coleta de sugestões e de propostas, observando as 

orientações mencionadas, será organizado, basicamente, mediante a realização de: 

a - Reuniões Plenárias; 

b - Seminários Técnicos; 

c - Audiências Públicas; 

d – consultas, 

de modo a viabilizar a mais ampla participação e garantir a representatividade e legitimidade nas 

discussões.  

Os procedimentos participativos ocorrerão ao longo das etapas de Diagnóstico e 

Prognóstico do PPCUB. As consultas pontuarão todo o processo, desde o início de 

desenvolvimento do Diagnóstico, através de espaços de consultas temáticas em sítio eletrônico. 

O Diagnóstico, composto de duas etapas, prevê que sejam desenvolvidas 4 plenárias em 

sua primeira etapa, uma em cada região de interesse do PPCUB, para ouvir e coletar sugestões, 

onde, através de metodologias a serem definidas no PPP, serão extraídas as informações 

necessárias para embasamento do Diagnóstico, além de serem eleitos os representantes da 

população de cada uma das quatro regionais. Também na primeira etapa do Diagnóstico será 

desenvolvido seminário técnico com o objetivo de discutir questões pertinentes a elaboração do 

plano, por especialistas. 

A primeira etapa se fecha com uma audiência pública, de caráter distrital, para 

apresentação do relatório preliminar e discussão com os representantes da comunidade, eleitos 
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nas plenárias. Com base nos resultados desta primeira audiência pública e trabalho até então 

desenvolvido, será consolidado o relatório da etapa de Diagnóstico. A etapa de Prognóstico se 

abre com uma nova rodada de plenárias regionais, onde será apresentado o relatório do 

Diagnóstico e serão coletadas sugestões e propostas para o Prognóstico. Esta etapa se fecha 

com uma audiência pública onde serão apresentados os resultados do Relatório Preliminar do 

Prognóstico, e serão coletadas novas sugestões da população, para somente então ser 

elaborado o relatório consolidado do Prognóstico.  

5.65.65.65.6 PUBLICIDADE E PUBLICIDADE E PUBLICIDADE E PUBLICIDADE E FORMA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E AOS DOCUMENTOS FORMA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E AOS DOCUMENTOS FORMA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E AOS DOCUMENTOS FORMA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E AOS DOCUMENTOS 

PRODUZIDOSPRODUZIDOSPRODUZIDOSPRODUZIDOS    

Com o objetivo de promover um canal de comunicação entre a população e a equipe de 

trabalho, deverá ser criado um espaço virtual dentro do sítio eletrônico da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUMA. 

Este espaço servirá de portal para acompanhamento do processo de desenvolvimento do 

Plano de Preservação do Conjunto Urbano de Brasília e fará parte das estratégias de participação 

popular. A equipe técnica disponibilizará periodicamente material para o gerenciador do site da 

instituição que divulgará na rede o conteúdo do trabalho da equipe. Além disso, esse portal 

permitirá que a população envie sugestões e comentários, ao longo de todo o processo de 

trabalho. 

Ainda, no término de cada fase, a equipe técnica disponibilizará uma cópia impressa do 

produto desenvolvido. Este material deverá ser arquivado em biblioteca ou setor a ser 

determinado pela SEDUMA, para consulta e análise da população. 

5.75.75.75.7 CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃOCRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃOCRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃOCRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO    

Abaixo consta o cronograma geral de execução do Plano de Preservação do Conjunto 

Urbanístico de Brasília – PPCUB. Este cronograma foi definido conforme especificação do Termo 

de Referência, incluindo os prazos de execução inicial e final de cada fase. A data de início do 

trabalho foi determinada a mesma de assinatura do contrato. 
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5.85.85.85.8 CONCLUSÕES GERAISCONCLUSÕES GERAISCONCLUSÕES GERAISCONCLUSÕES GERAIS    

A formulação do Plano Geral de Trabalho - PGT visou focar de uma maneira geral os 

princípios que nortearão o PPCUB e os elementos principais que compõe a metodologia a ser 

adotada. Todo o PGT foi elaborado com base no Termo de Referência, o qual estabeleceu as 

linhas gerais para a formulação do mesmo, inclusive a sua organização e formatação.  

É importante destacar que, no que tange a abordagem metodológica, este foi balizado no 

amplo corpo teórico acerca da preservação, consensualmente aceito internacionalmente, tendo 

em vista o alcance de um Plano de Preservação de um sítio histórico inscrito como Patrimônio da 

Humanidade e sua legitimação perante as instâncias competentes no cenário nacional e 

internacional.   

Especial destaque é dado também às diretrizes do Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial – PDOT, recentemente aprovado do Governo do DF e na Portaria n. 299/04 do Iphan, 

que trata da preservação dos sítios históricos, estabelecendo as diretrizes gerais, procedimentos 

e fontes de pesquisa metodológica para a formulação de Plano de Preservação de Sítios 

Históricos – PPSH´s. 

Salienta-se também que além dos instrumentos indicados nas fontes supracitadas, 

buscou-se inserir de maneira efetiva o rigor inerente ao enfoque da preservação como viés 

principal nas análises e sínteses a serem feitas em todas as fases do processo. Isto se verifica, a 

título de exemplo, através da ampliação do sugerido no Termo de Referência no item Serviços a 

serem executados, 7.2.1 Diagnóstico – letra “h“, onde é abordado o Patrimônio Arquitetônico e 

Urbano do Sítio Histórico. Tal item, em nossa interpretação mereceu uma ampliação no sentido 

de efetivamente cumprir uma fase prévia ao Diagnóstico denominada Caracterização do Sítio, 

fase esta que visa reconhecer o Sítio em seus atributos fundamentais, de forma a estabelecer o 

valor patrimonial da Concepção Urbanística de Brasília, elemento principal a ser preservado no 

Sítio Histórico.  

Por fim, destaca-se que o apresentado é uma aproximação geral as fases do processo de 

trabalho e aos produtos, de forma que o PGT não atue como uma camisa de força, mas como 

um instrumento balizador ao processo de trabalho tanto para o Contratado quanto para o 

Contratante, considerando as flexibilizações metodológicas decorrentes do alcance de um Plano 

que visa harmonizar um Plano de Desenvolvimento Setorial ao Plano de Preservação de Sítio 

Histórico. 


