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A – ATRIBUTOS DE CONFIGURAÇÃO URBANA: 

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

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

MOBILIÁRIO / ESCULTURA / ADORNO / USOS) 

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

Integra a escala gregária proposta para a cidade, a 
qual tem como característica predominante a 
variedade volumétrica, a presença de edificações 
com maior altura, marcando a imagem da cidade 
com o centro urbano, formado por setores 
diferenciados pelo tipo de atividades principais 
que abrigam. Configura-se como ponto referencial 
na paisagem pela verticalização de suas 
edificações em alturas diferenciadas, rompendo 
com a horizontalidade predominante do conjunto 
urbanístico como um todo. 

Área ocupada em sua maior parte por equipamentos 
de saúde públicos de porte metropolitano, em lotes de 
grandes dimensões e com sistema viário próprio e 
acessos controlados. Os lotes possuem afastamentos 
generosos, criando faixas verdes no perímetro dos 
setores, oferecendo a sensação de maior 
horizontalidade que nos demais setores centrais. 

Há edificações de interesse histórico e valor 
patrimonial na área como os Hospitais Sarah 
Kubitschek e de Base. 
As novas edificações devem primar pela qualidade 
arquitetônica, sendo responsabilidade do poder 
público velar para que seja elevado o nível da 
arquitetura praticada em Brasília, em particular nesta 
UP. 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço 
Tipo 

(Material / Imaterial) 
Situação 

Esfera 
(Distrital e/ou Federal) 

Hospital de Base do Distrito 
Federal 

SMHS, Área A material Proposta de Tombamento Distrital 

Hospital Sarah Kubitschek SMHS, Área C material Proposta de Tombamento Distrital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANILHA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE PRESERVAÇÃO PURP 
12 AP3 UP4 SETOR MÉDICO-HOSPITALAR NORTE E SUL  ESCALA PREDOMINANTE: GREGÁRIA  

 

AP3 UP4 Folha 4 / 6 

 

D
IS

P
O

SI
TI

V
O

S 
D

E 
U

SO
 E

 O
C

U
P

A
Ç

Ã
O

 D
O

 S
O

LO
 

C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 

Área parcialmente consolidada da Zona Central. Preserva a característica morfológica da escala, ou seja, o gabarito não uniforme que define a característica de centro 
urbano prevista no Relatório do Plano Piloto. Apresenta problemas graves relacionados à mobilidade urbana, excesso de áreas de estacionamentos e ausência de 
usos de suporte nas edificações existentes à atividade predominante, as quais geram abusos inúmeros, com ocupações irregulares de áreas publicas com quiosques. 
Assim como toda a zona central, apresenta ausência de tratamento das áreas abertas e falta de identidade no que tange à paisagem urbana. 

D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 

No Setor Médico-Hospitalar Norte foram previstos dois grandes lotes, separados por três lotes de menores dimensões, onde é permitida construção em altura. Os 
lotes maiores localizados nas extremidades do setor são cercados, o que se configura como barreira aos transeuntes. O Setor Médico –Hospitalar Sul conta com 4 
lotes, sendo2  lotes cercados onde se localizam o Hospital Base do Distrito Federal e o Hospital Sarah Kubitschek e um menor com ocupação de 100% atualmente 
ligado ao Hospital Sarah por uma passarela aérea. 

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 

Lucio Costa, em Brasília Revisitada, sugere “não insistir na excessiva setorização de usos no centro urbano — aliás, de um modo geral, nas áreas não residenciais da 
cidade, excetuando o centro cívico. O que o plano propôs foi apenas a predominância de certos usos, como ocorre naturalmente nas cidades espontâneas.” Assim, 
devem ser reforçados nos setores os usos que caracterizam a função de centro urbano tais como comércio, instituições e serviços em geral, neste caso usos que 
caracterizam a predominância da função médico-hospitalar. Deverão ser estimulados os usos multifuncionais na base dos edifícios (atividades de apoio ao uso 
predominante), voltadas para o exterior e com acesso público. 

ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

COMERCIAL: 
447.6 Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos,  
47.7 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
53-H Correio e outras atividades de entrega;  
56-I Alimentação. 
INSTITUCIONAL:  
86-Q Atividades de Atenção à Saúde Humana;  
88-Q Serviços de Assistência Social sem Alojamento. 

F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

Manutenção da diversidade morfológica com predominância de edificações em altura com limite máximo de 52m garantindo aos Setores Centrais a característica de 
centro morfológico do Plano Piloto.  
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Setor/Lote Taxa de Ocupação – TO 
Afastamentos e  

Recuos – AF 
Coeficiente de 

Aproveitamento – CA 
Altura Máxima da 

Edificação - H 
Taxa de  

Permeabilidade - TP 

SMHN Quadra 1 
Corpo:70% 
Subsolo: 100% 

4,5m em todas as divisas 1 16,00m  

SMHN Quadra 2 Lotes 
A, B e C 
 

Embasamento: 60% 
Corpo: 30% 
Subsolo: 100% 

- 5,5 
52m sendo que o 

embasamento poderá 
atingir 7,5m 

- 

SMHN Quadra 03 
 

70% 
4,5m. em todas as divisas 1,0 16m 10% 

SMHN Quadra 01 60% 
Frente e Laterais ; 5,00m 
Fundos : (obs. 1) 

1,8 sendo 0,8 abaixo da 
cota de soleira. 

40m 10% 

SMHS Área A 
 

 
55% 

10m em todas as divisas, 
para edificações acima de 
5,50m de altura, 

1,5 52m 10% 

SMHS Área B  
Conservação das características tipo-morfológicas, arquitetônicas e construtivas do edifício existente. 
 

SMHS Área C 60% 
Frente e Laterais ; 5,00m 
Fundos : (obs. 1) 

1,8 sendo 0,8 abaixo da 
cota de soleira. 

40,00m 10% 

SMHS Área D 
Embasamento: 75% 
Corpo: 25% 
Subsolo: 75% 

Lateral esquerda 10,00m - 
52,00m sendo que o 

embasamento poderá 
atingir até 15,00m. 

- 

OBSERVAÇÕES: 
1)  Na divisa voltada para a W3 Sul é permitido edificar no afastamento desde que as edificações sejam descontínuas com extensão máxima de 80,00m cada 

uma e tenham altura máxima de 10m. Será permitida a edificação de passarela(s) de ligação entre os edifícios, desde que obedeçam ao afastamento e 
tenham largura máxima de 5m.  
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G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 

Área consolidada, vedados novos parcelamentos urbanos. 

Padrões previstos de parcelamento urbano Permitido (S/N) 
Lote mínimo 

(m²) 
Lote máximo 

(m²) 
Observações 

Loteamentos N - -  

Desmembramentos S 1.500 -  

Remembramentos S 1.500 -  

H – ESPAÇO PÚBLICO: 

1) Estruturação e valorização dos caminhos de pedestres, promovendo tratamento paisagístico adequado e introduzindo atrativos ao longo dos percursos; 
2) Melhoria as condições de acessibilidade universal aos setores e no seu interior; 
3) Criação de percursos de pedestres facilitados relacionando os setores com os centros comerciais das proximidades; 
4) Articulação dos espaços de uso público; 
5) Melhor aproveitamento dos lotes não construídos ou subutilizados; 
6) Reavaliação da excessiva setorização de usos; 
7) Reavaliação do sistema viário e a circulação de veículos no sentido de solucionar conflitos e retenções, bem como disciplinar as áreas de estacionamento, 

arborizando e ampliando as áreas de pisos permeáveis. 

I – ESTACIONAMENTOS: 

Deverá ser promovido o incentivo à construção de estacionamentos subterrâneos e estudada a implantação de áreas de estacionamento tarifado. 

J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 

Os estudos deverão considerar as proposições de interligação das áreas, de acessibilidade e melhorias dos espaços de uso público, estabelecidas no Projeto de 
Revitalização dos Setores Centrais desenvolvido pelo GDF, em 2010. As atividades localizadas nas bases dos prédios devem ter acesso direto para o espaço aberto.  
No caso de exploração privada de espaços públicos, deverá ser utilizada instrumento o direito de superfície, a concessão de serviço público e/ou a parceria público-
privada. Eventual exploração de comércio em áreas de propriedade pública deverá ser objeto de concessão de uso remunerado de área pública. 

 
 


