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PROGNÓSTICO

SÍNTESE PRELIMINAR DAS PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES

1.  APRESENTAÇÃO

O presente documento visa apresentar as propostas e reco-
mendações preliminares para a etapa de Prognóstico do Plano de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB. Este 
mesmo foi elaborado a partir das conclusões obtidas do Relató-
rio Consolidado de Diagnóstico e do Seminário Técnico, realizado 
com técnicos da SEDHAB e especialistas na área, entre os dias 
14 e 15 de junho de 2011.  Este documento contempla propostas 
preliminares que visam subsidiar o debate público acerca da pre-
servação do Conjunto Urbanístico de Brasília.

2.  ESTRUTURAÇÃO E FORMATAÇÃO DO DOCUMENTO

O presente documento trata das questões gerais que envolvem 
direta ou indiretamente as áreas que integram o Conjunto Urbanís-
tico de Brasília e apresenta, de forma mais específica, questões 
relacionadas a cada uma das zonas ou setores principais da área 
tombada, indicando, quando pertinentes, os programas e projetos 
que são necessários para qualificação e sustentabilidade dessas 
áreas. Destaca-se que estas proposições e recomendações são 
abordadas neste momento de maneira sucinta e direta, no senti-
do de propiciar os debates com a população e de aprofundar as 
discussões sobre cada item que será apresentado nesses eventos 
públicos.

3.  PROPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A ÁREA 
TOMBADA

3.1.  Aspectos Específicos

3.1.1.  Praça dos Três Poderes
•	 Evitar novas obstruções da visual leste, especialmente 

construções localizadas abaixo da Praça dos Três Poderes, de for-
ma permitir a visualização do cerrado até o lago, como recomenda 
Lucio Costa.

3.1.2.  Esplanada dos Ministérios
•	 Incentivar a conclusão dos blocos ministeriais de acordo 

com o projeto do Lucio Costa, com a inclusão da edificação con-
tínua unificando os blocos ministeriais  Isto permitiria a inclusão 
de atividades complementares como, por exemplo, o pequeno 
comércio de apoio aos visitantes e funcionários, criando uma es-
cala local de recantos mais íntimos entre duplas de ministérios e 
separados do eixo monumental, e possibilitando a eliminação do 
comércio informal que hoje instalou-se nos passeios ao longo do 
eixo monumental, com toldos, carrocinhas, bancas de revistas etc. 
Permitiria, ainda, a utilização desta área fora do horário de trabalho 
dos ministérios; 

•	 Projetos especiais: Acessibilidade, paisagismo e mobiliário 
urbano. 

3.1.3.  Eixo Monumental Leste
•	 Não permitir a instalação no canteiro central do Eixo Monu-

mental, entre a Rodoviária e o Congresso, de estruturas temporá-
rias para atividades de divulgação e/ou com finalidades comerciais 
ou mesmo de atividades de qualquer natureza e finalidade que 
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3.1.4.  Área dos Tribunais – SAF sul
•	 Plantar vegetação de porte em todo o setor, onde ainda for 

possível,tendo em vista o impedimento causado pelas garagens 
subterrâneas no sentido de resgatar o caráter bucólico destinado 
àquela área.

•	 Devem ser avaliadas as propostas, em andamento, de re-
gularização dos estacionamentos implantados nas áreas públicas 
contíguas a algumas edificações desse setor.

3.1.5.  Setor Cultural Sul e Norte
•	 Avaliar alternativas para dotar de tratamento paisagístico a 

extensa área pavimentada entre a Biblioteca Nacional e o Museu 
da República, face à disposição do Relatório do Plano Piloto que 
propõe que elementos deste tipo sejam mediados por extensões 
de vegetação. 

3.1.6.  Eixo Monumental Oeste
•	 Vedar a construção de grandes edificações no canteiro 

central do eixo monumental, especialmente no trecho entre a es-
planada dos ministérios e a rodoviária, como também nos trechos 
entre essa e a Torre de TV, e até a Praça do Buriti, de forma a se 
evitar bloqueios físicos e visuais;

•	 Avaliar parcelamento existente que define lote para arquivo 
público na área posterior à praça do cruzeiro;

•	 No trecho entre Plataforma Rodoviária e Torre de TV: rever 
questões de acessos e travessia de pedestres (sentido norte-sul 
e leste-oeste do eixo), bem como os caminhos de pedestres que 
facilitem e tornem mais confortáveis e seguros esses deslocamen-
tos. Projetos especiais: paisagismo (resgate da proposta de Burle 
Marx). 

3.1.7.  Esplanada da Torre
•	 Com o deslocamento da Feira de Artesanato, abre-se es-

paço para a proposição de projeto paisagístico para o setor, com 
uma redução da área pavimentada, a definição de novos caminhos 
para percursos dos pedestres ligando-os à torre, à nova área da 
feira e às travessias transversais necessárias, permitindo também 
ligações francas e seguras com os setores hoteleiros norte e sul.

3.1.8.  Setor de Divulgação Cultural - SDC
•	 Consolidar o uso da área com tratamento paisagístico 

condicionando eventuais inclusões de novos equipamentos à ob-
servância dos critérios  de escala das edificações, da visibilidade 
na paisagem, do tratamento paisagístico e dos estacionamentos 
necessários. Para tanto, deve-se avaliar o parcelamento previsto 
em planta de urbanismo da década de 70, com lotes institucionais 
criados e ainda não implantados.

comprometam a visibilidade do conjunto urbanístico da esplanada 
dos ministérios, como acampamentos ou outras atividades, poden-
do ser utilizada como alternativas (1) área do estádio – SRPN, (2) a 
área atualmente livre do Setor Cultural Norte; 

•	 Evitar a ocupação do eixo monumental, reservando-o ape-
nas para eventos cívicos, assegurando a manutenção das visuais 
do conjunto mais simbólico da capital.

3.1.9.  Plataforma Rodoviária

•	 Definir um projeto especial para resolução da mobilidade e 
permanência dos pedestres, a partir de um tratamento adequado 
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dos espaços livres, com a inclusão de elementos que possam ser 
utilizados como áreas de permanência e não apenas de passa-
gemoferecendo conforto e segurança aos pedestres, redução dos 
desníveis e barreiras, com a melhoria na relação com os setores 
lindeiros. Esse projeto deve priorizar o pedestre e, para tanto, deve 
reduzir as áreas de estacionamentos em superfície;

•	 Incentivar a construção da galeria norte, a exemplo da Ga-
leria dos Estados na Ala Sul;

•	 Prever usos adequados à importância do prédio do Touring 
Club do Brasil, projeto de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer;

•	 Estudar a viabilidade de utilização dos vazios internos à es-
trutura da Rodoviária (caixotes) situados sob os setores de diver-
sões e setores culturais norte e sul para a instalação de estaciona-
mentos cobertos;

•	 Definir diretrizes de projeto para estudar o mobiliário urba-
no da área da Rodoviária como um todo, tanto qualitativa quanto 
quantitativamente, de forma a permitir a criação de locais de per-
manência e aumentar o nível de conforto dos usuários;

•	 Compatibilizar os estudos para essa área com as propos-
tas do Plano Diretor de Transportes Urbanos do Distrito Federal - 
PDTU.

3.1.10.  Superquadras do Plano Piloto
•	 Garantir a limitação do gabarito de 6 (seis) pavimentos so-

bre pilotis, e resguardar os princípios básicos da proposta das su-
perquadras;

•	 revisão da Lei Complementar 755/07, que permite avanço 
em área pública para torres de circulação, garagem subterrânea e 
varandas e alterou a volumetria dos blocos das superquadras;

•	 revisão da Lei 2.046/1998, alterada pela 2.325/1999 que re-
gulamenta a ocupação dos pilotis e das coberturas. Retomada do 
uso público dos pilotis, não permitindo o bloqueio da permeabilida-
de no nível dos mesmos;

•	 proibição de gradeamento e cercamento dos pilotis e dos 
jardins circunvizinhos, assegurar a permeabilidade pública entre os 
blocos e as áreas livres das superquadras;

•	 promover um maior controle na aprovação de projetos com 
relação à implantação dos blocos no terreno e seu ajuste à topo-
grafia, assegurando a manutenção do pavimento destinado aos pi-
lotis no nível do terreno natural, permitindo fluidez na circulação da 
quadra e impedindo as descontinuidades físicas entre os blocos e 
a áreas livres da superquadra;

•	 controle na aprovação de projetos de reforma de blocos 
existentes, com a restrição do uso de materiais não previstos nos 
blocos originais ou que produzam um destaque exagerado da uni-
dade, bem como grafismos nas fachadas e/ou empenas cegas, 
com preocupações também quanto à manutenção da relação fren-
te e fundos, tratamento de aberturas e fechamentos, etc;

•	 estimular o adensamento dos blocos existentes das super-
quadras através da criação de incentivos para a subdivisão dos 
apartamentos, de acordo com a norma vigente;

•	 Manutenção dos lotes de equipamentos e seu uso situados 
no interior das superquadras.
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3.1.11. Entrequadras 
 

• Definição de uma política de estímulo a novas atividades/ 

usos relacionadas à terceira idade, à inclusão digital e a outras for-
mas de educação, tendo em vista o perfil demográfico recente; 

• Estimular a diversidade de usos de caráter comunitário e 
impedindo a monofuncionalidade como igrejas e sem relação com 
as demandas efetivas da população que deve ser atendida e as 
relações de vizinhança que devem ser estimuladas; 

• Evitar o caráter monumental das edificações. 

 

3.1.12. Comércio Local das Superquadras – Norte e Sul 

• Revisão da relação de fundos com as superquadras: escala 
das edificações e tratamento de integração com as superquadras; 

• Previsão de atividades complementares à habitação, super-
quadras e unidades de vizinhança, devendo ser evitadas atividades 
cujo grau de abrangência seja maior, atraindo usuários de outras 
localidades; 

• Reestudar a acessibilidade no setor, principalmente no que 
se refere à acessibilidade universal às áreas comerciais; 

• Limitar o porte das atividades; 

• Identificar novas atividades de acordo com as 
novas demandas das áreas residenciais, associando as 
limitações de implantação com a área construída ou 
porte da atividade; 

 

3.1.13. Comércio W3 

• Tratamento paisagístico dos passeios e canteiros; 

• Extensão da permissão de múltiplas atividades ao longo da 
W3, compatíveis com o uso misto já permitido, vedados prédios 
exclusivamente residenciais; 

• Retomada do projeto de revitalização da W3, desenvolvido 
pela Sedhab; 

• Propor a alteração do projeto do VLT quanto à sua locação 
(da forma como foi proposto irá alterar o grade de toda a via além 
de alterar significativamente sua feição) pois impossibilitará o re-
plantio das árvores. Também deve ser considerada sua integração 
com os demais modos de transporte. 

3.1.14. SHIGS e SHCGN 

• Identificar edificações que devam ser preservadas garantin-
do testemunhos históricos da construção de Brasília; 

• Recuperar os espaços públicos subtraídos pelo avanço 
das edificações; 

• Retomar o gabarito máximo de 2 pavimentos (7 metros) nas 
casas dos SHIGS e SHCGN; 
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3.1.15.  Setores Centrais
•	 As atividades predominantes devem se localizar  no corpo 

principal do edifício e deve ser promovida uma mescla de ativida-
des complementares ao nível das bases e térreos;

•	 Unificar as circulações, articulando as atividades e os se-
tores;

•	 Definição de um projeto integrado de mobilidade do pedes-
tre: sinalização urbana, mobiliário, passeios (qualidade e continui-
dades) e vegetação, resolvendo questões de transição, conforto, 
mobilidade e permanência dos usuários;

•	 Projeto de micro-escala que permita definir uma identidade 
à área e as suas diferenças com o restante da cidade (pavimenta-
ção, mobiliário, sombreamento, etc;

•	 Assegurar ao nível do pedestre a continuidade das plata-
formas nossetores bancários e de autarquias, à medida que esses 
setores forem se complementando;

•	 Estímulo à diversidade de usos nos térreos, como bares, 
restaurantes, lojas de conveniência, etc., como apoio aos visitantes 
e trabalhadores;

3.1.16.  Setor Hoteleiro
•	 Condicionar a permissão do aumento dos gabaritos dos 

hotéis atualmente com pouca altura à sua unificação por platafor-
mas e geração de atividades mistas no térreo e com acessos para 
as áreas livres externas;

•	 Criar passagem de pedestre, ligando os setores hoteleiros 
norte e sul;

•	 Eliminar as barreiras existentes entre as edificações feitas 
por muros, cercas ou outro mecanismo e complementar as pla-
taformas das bases, não se permitindo a criação de fossos entre 
edificações distintas.

3.1.17.  Áreas Livres Verdes

•	 Áreas contíguas e livres ao Plano Piloto deverão apresentar 
maior controle da ocupação para impedir a conurbação;

•	 Vedar o uso de tipologias que prejudiquem a visibilidade do 
conjunto do Plano Piloto;

•	 Vedar a implantação de atividades cujo porte e abrangência 
extrapolem o previsto no setor (com impactos no dimensionamento 
do sistema viário e previsão de estacionamentos e movimento ge-
rado), como no Setor Hospitalar Local Norte e Sul.

3.1.18.  Orla do Lago Paranoá
•	 Retomada, ao longo do tempo,da idéia da servidão de 

acesso ao Lago do Paranoáe das suas ligações diretas com a mar-
gem do lago, bem como de toda a faixa costeira do lago como área 
de acesso e uso públicos;

•	 Tratamento paisagístico das áreas verdes públicas;

•	 Estudar a possibilidade de densificação do setor com a per-
missão de duas unidades residenciais por módulo, sendo uma por 
pavimento;

•	 Prever projeto de reestruturação de desenho urbano e de qua-
lificação de espaços públicos das quadras de uso misto -  SCLRN e 
SCRN (700 norte).



 

 

 

 
 

PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA - PPCUB 

• Revisão do gabarito e dos usos previstos promovendo a 
redução das alturas e taxas de ocupação, aumento dos recuos la-
terais mantendo as características da escala bucólica e permeabi-
lidade visual; 

• Redução das áreas pavimentadas para estacionamento 
(aumento da área permeável e vegetada). 

3.1.19. Vila Planalto 

• Promover o aumento de arborização em torno da Vila, re-
compondo a paisagem bucólica; 

• Aumentar o controle e fiscalização quanto à altura e taxa de 
ocupação máximas permitidas para as edificações; 

• Promover um programa de preservação do patrimônio edi-
lício remanescente dos acampamentos; 

• Proibir a alteração da estrutura fundiária garantindo as ca-
racterísticas de ocupação original; 

• no Setor de Preservação da Vila Planalto (SPVP): retomada 
da destinação prevista e remoção das ocupações (chácaras). 

 

3.1.20. Vila Telebrasília 

• Controle de ocupação de áreas públicas; 

• Controle do gabarito das edificações.  

3.1.21. Candangolândia 

• Recuperação das áreas invadidas sobre áreas de preserva-
ção ao longo de cursos d’água; 

• Controle da altura das edificações – máximo de 3 pavimen-
tos; 

• Controle da ocupação de áreas públicas, principalmente, 
sobre o sistema viário; 

• Programa de preservação do patrimônio edilício remanes-
cente, com a identificação das edificações, sua proteção e restau-
ração. 

 

3.1.22. Vila do Torto e Weslian Roriz 

• Proibir expansão tendo em vista a sua localização no par-
que nacional em área ambientalmente sensível. 

3.1.23. Cruzeiro 

• Controlar o limite de altura e a ocupação de áreas públicas, 
principalmente dos passeios públicos e passagens de pedestres; 

• Promover programa de preservação do patrimônio edilício 
remanescente. 

• Viabilizar a implantação de 2 unidades habitacionais com 
a manutenção dos parâmetros urbanísticos vigentes, nos moldes 
do proposto para as 700, condicionado à desocupação de área 
publica; 

 

3.1.24. Cruzeiro Novo 

• Proposta de edital de projeto de recuperação e revaloriza-
ção dos espaços públicos; 
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3.1.25. Áreas Octogonais
•	 Tratamento paisagístico das áreas verdes públicas (exter-

nas aos condomínios);

•	 Tratamento das áreas residuais incorporadas pelo comér-
cio informal (quiosques) com a definição de unidades menores do 
que as atualmente permitidas; 

•	 AOS 3:  definição do limite máximo de seis pavimentos para 
os edifícios a serem instalados nesse octógono.

3.1.26. Sudoeste
•	 Projeto de arborização do setor, áreas residenciais, comer-

ciais e ao longo de vias, implantando o cinturão verde ao redor das 
quadras conforme previsto em norma;

•	 Limitação de 6 pavimentos sobre pilotis, sem permissão de 
alteração do gabarito;

•	 Desenvolver projeto de qualificação das praças situadas no 
interior QRSW (quadras econômicas);

•	 Setor de Oficinas QMSW 2, rever normas de uso e ocupa-
ção  e  invasão de área não edificante.

3.1.27. Setor de Indústrias Gráficas – SIG
•	 Promover programa de revitalização;

•	 Debater manutenção ou alteração de uso.

3.1.28. Setor Noroeste
•	 Avaliar proposição de interligação viária da Asa Norte com 

o Setor Noroeste passando pelo Parque.

3.1.29. Setor de Grandes Áreas Sul e Norte

•	 Estudar as novas demandas de alteração de usos, espe-
cialmente a introdução do uso residencial de média renda

•	 Prever projetos de qualificação de áreas públicas, mobiliá-
rio e áreas de estacionamentos; 

•	 Avaliar a definição da cota de soleira nos lotes desses se-
tores

3.1.30. Pátio Ferroviário

•	 Prever destinação predominante para usos de caráter insti-
tucional inerentes às funções da Capital Federal.  

•	 Definição de um plano de ocupação para os quiosques em 
toda a área tombada;

•	 Definição de uma política global relativa às áreas de esta-
cionamentos para veículos, associado à definição de perímetros de 
cobrança, estacionamentos subterrâneos e rotatividade com uma 
resolução paulatina dos problemas de transporte público de massa 
no DF, bem como a identificação de áreas vedadas ao estaciona-
mento; 

•	 Definição dos níveis de preservação para a área tombada 
e entorno; 

3.2.  Aspectos Gerais

3.1.31. Setor de Oficinas Norte - SOF Norte

•	 Estudar usos e gabaritos, considerando as demandas de 
novas atividades e as desconformidades já constatadas no local.
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