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2.8.   Características das Áreas Tombadas

Considerando os objetivos do PPCUB e des-
te diagnóstico, enquanto momento de valoração 
e crítica da situação atual da área tombada e de 
seu entorno, a definição de valores, graus e ní-
veis de proteção é um momento metodológico 
importante. Ressalta-se que esta será uma análi-
se preliminar, devendo ser observadas as particu-
laridades de cada setor no sentido de identificar 
especificidades, assim como avaliar os instru-
mentos de reconhecimento do sitio aplicáveis, 
adaptando-os caso a caso. O que se propõe 
neste momento da etapa do Diagnóstico é a de-
finição da lógica para a identificação dos graus 
de valoração e estruturação das Zonas e Níveis 
diferenciados de proteção, a serem realizados no 
desenvolvimento da Etapa de Prognóstico.

A seguir procede-se à identificação do grau 
de valoração específica, nos termos do Edital da 
Licitação, para no sub capítulo seguinte identifi-
car-se os níveis propostos de proteção.

2.8.1 Grau de significação específica (Va-
lor Patrimonial)

A inscrição de Brasília na lista de Patrimônio 
da Humanidade alicerçou-se nos estudos leva-
dos a efeito desde 1981 pelo Grupo de Trabalho 
para a preservação do patrimônio cultural e na-
tural de Brasília – o “GT Brasília”, composto por 
representantes da Fundação Pró-Memória/MinC, 
GDF e UNB – cujo Dossiê, preparado no correr 

do ano de 1986, descreve os atributos fundamen-
tais a serem preservados e contém o pedido de 
candidatura brasileira à inscrição da sua capital, 
levado à análise do WHC- UNESCO e do seu o 
organismo assessor, o ICOMOS. Este documen-
to, pela sua profundidade, servirá de ponto de 
partida para a valoração aqui proposta, a qual 
será necessariamente contrastada com a situa-
ção atual do bem tombado no percurso de tempo 
decorrido.

O Dossiê do Grupo de Trabalho para a Pre-
servação do Patrimônio Cultural de Brasília e sua 
inscrição como Patrimônio Cultural da Humanida-
de (1986) definiu o conjunto do Patrimônio Histó-
rico, Natural, Cultural e Urbano de Brasília como 
o espaço projetado para tornar-se a nova capital 
do Brasil, bem como os elementos testemunho 
de cada etapa da história e do processo de ocu-
pação do território do Distrito Federal e da cons-
trução da cidade. 

A seguir transcrevemos a caracterização pro-
posta no documento para os diversos espaços 
que compõem o conjunto de Brasília:

“Visando sua proteção jurídica, este espaço 
foi dividido em três zonas de proteção que 
correspondem aos diferentes níveis de con-
trole:
Área de Interesse Especial de Preserva-
ção (AIEsp)
Trata-se do Plano Piloto, nome dado à zona 
projetada por Lúcio Costa para tornar-se a 
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Figura 2.100. Poligonal definida pelo 
Grupo de Trabalho para a Preservação 
do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Natural de Brasília (GT Brasília - 1986)

Fonte: RSP, 2010

sede da nova capital do Brasil. É o objeto 
principal de proteção dentro do conjunto ur-
bano.
Área de Amortecimento (AAm)
São as quatro zonas adjacentes à AIEsp cuja 
função é a de preservar o Plano Piloto, de 
maneira a conservar as características funda-
mentais do desenho original. Neste caso, as 
AAm observarão os temas contraste em re-
lação ao Plano Piloto, realizando ao mesmo 
tempo a transição com a Área de proteção 

periférica.
Área de Interesse de Preservação (AIP)
É a zona de preservação periférica deste con-
junto, onde as medidas de proteção são me-
nos rígida”.

Incluídos nestas três áreas encontram-se lis-
tados pelo GT-Brasília elementos testemunhas re-
presentativos da etapa inicial de Brasília – primeira 
metade dos anos 60 – os quais o Dossiê sugere 
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uma proteção legal rígida. Trata-se das obras pri-
mas da Arquitetura e da Arte Modernas: o Palácio 
da Alvorada, o Palácio do Planalto, a Catedral, o 
centro histórico da Universidade de Brasília, certo 
número de “superquadras” do primeiro período 
e, no Setor de Embaixadas, diversos exemplares 
da arquitetura internacional. Entre estas obras, in-
cluem-se também os projetos de Niemeyer e de 
Lucio Costa, os jardins de Burle Marx assim como 
obras de arte de qualidade internacional.

No que diz respeito ao entorno do Plano Pi-
loto, o GT – Brasília identifica como elementos a 
serem preservados os exemplares vernaculares 
anteriores à construção da Capital, os acampa-
mentos operários e os sítios naturais suplementa-
res às três áreas de proteção, conforme transcrito 
a seguir:

OS SÍTIOS NATURAIS
São uma parte integrante do patrimônio his-
tórico, natural, cultural e urbano de Brasília 
enquanto sítios integrantes ou suplementares 
às três áreas de proteção. Os sítios mais im-
portantes são: o Parque Nacional de Brasília, 
a Reserva Biológica de Águas Emendadas, 
a Reserva Biológica do IBGE, a Reserva Bio-
lógica Cabeça de Veado (Jardim Botânico), 
a Área de Proteção do entorno do São Bar-
tolomeu e a Área  de Proteção do Entorno 
do Descoberto. Propõe-se a inclusão a este 
conjunto de uma série de outras áreas no 
sentido de criar um sistema de áreas natu-
rais preservadas: Área da Bacia dos cursos 
d’água Gama e Cabeça de Veado; Áreas li-
gadas ao Lago Paranoá; Áreas da Bacia do 
Rio Maranhão e outras áreas de reserva para 
completar as que já existem e incluir também 
todos os tipos de paisagem; Áreas de Amor-
tecimento para as reservas que já existem; 
Plano de Parques de Brasília (Plano Piloto e 
Cidades Satélites).

“O VERNACULAR
O centro histórico de Planaltina (1859)
(...)
O centro histórico de Brazândia (1933)
(...)
As antigas fazendas existentes no território do 
DF
(...) Sobradinho, Monjolo Jardim, Capão dos 
Porcos, Bela Vista, Gama, Curralinho e Ponte 
Alta.

OS ACAMPAMENTOS OPERÁRIOS
(...) Vila Planalto, Vila Metropolitana, com sua 
igreja Nossa Senhora de Fátima, o Hospital 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, Candan-
golândia com sua igreja São José Operário, 
a escola Júlia Kubitschek, Saturnino de Brito, 
Torto e DVO.

Em 1987, como resultado do relatório do GT 
Brasília, elaborou-se o Anteprojeto da Lei de Pre-
servação do Patrimônio Histórico, Natural e Urba-
no de Brasília. Esse anteprojeto contemplava com 
medidas de preservação específica a totalidade 
dos bens representativos do patrimônio cultural 
do Distrito Federal, considerados fundamentais 
para a compreensão do processo de implanta-
ção e desenvolvimento da cidade. O anteproje-
to divide o conjunto urbano de Brasília em áreas 
a serem preservadas segundo diferentes níveis 
de proteção. No entanto, optou-se por restringir 
a proteção apenas ao Plano Piloto, regulamen-



CAPÍTULO 2   -   DINÂMICA URBANA: USO E OCUPAÇÃO DO SOLODIAGNÓSTICO   -   RELATÓRIO PRELIMINAR   -   VOLUME I

201

tando o artigo 38 da Lei Federal nº 3.751, de 13 
de abril de 1960 (conhecida como Lei Santiago 
Dantas), por meio do Decreto nº 10.829, do GDF, 
redigido pelo arquiteto Ítalo Campofiorito, em ou-
tubro de 1987. Esse Decreto traz como anexo o 
documento Brasília Revisitada, no qual o próprio 
Lucio Costa expôs diretrizes para adensamento 
e expansão urbana no entorno imediato do Pla-
no Piloto. Aproveitando-se do texto do Decreto 
nº 10.829/87, a Portaria nº 4, de 13 de março de 

1990, da SPHAN, regulamentou o tombamento 
do conjunto urbanístico do Plano Piloto de Bra-
sília. Essa Portaria foi substituída pela Portaria nº 
314, de 8 de outubro de 1992, vigente até hoje.

Uma análise comparativa entre as áreas de 
proteção propostas no Dossiê transcrito e as áre-
as efetivamente tombadas nas esferas distrital e 
federal torna-se necessária para diagnosticar se 
os graus de significação identificados pelo GT 

Figura 2.101. Poligonal definida pelo 
Decreto Distrital n. 10.829/87, pelo 
Tombamento Federal (1990) e pela 
Portaria n. 314/92 do IPHAN

Fonte: RSP, 2010
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Brasília foram efetivamente observados na legis-
lação de proteção em vigor.

A seguir apresentamos o Mapa com as poli-
gonais de tombamento do Conjunto Urbanístico 
de Brasília, conforme consta no Edital do PPCUB:

O conjunto Urbanístico Tombado, em amare-
lo, corresponde à totalidade das Regiões Admi-
nistrativas do Plano Piloto – RA I, do Cruzeiro – RA 
XI, da Candangolândia – RA XIX e do Sudoeste/
Octogonal – RA XXII. 

Comparativamente às áreas de preservação 
propostas pelo Dossiê, o Conjunto Urbanístico 
Tombado corresponde à totalidade da Área de 
Interesse Especial de Preservação (AIEsp) e das 
quatro Áreas de Amortecimento (AAm). A não di-
ferenciação entre estas duas categorias dentro 
do Conjunto Urbanístico Tombado é um aspecto 
a ser considerado no PPCUB, uma vez que esta 
situação não expressa as necessárias diferenças 
de controle entre a RA I e as demais RAs incluídas 
no perímetro tombado.

A ausência da delimitação de uma área de 
entorno para o Conjunto Urbanístico de Brasília é 
uma deficiência em relação aos níveis de prote-
ção previstos no Dossiê, que previa uma Área de 
Interesse de Preservação (AIP), periférica às duas 
áreas anteriores. O Termo de Referência do PP-
CUB admite como ponto de partida a conforma-
ção da Área de Interesse Patrimonial delineada 
na figura 2.102, cujos contornos da área protegi-
da, de entorno e influência deverão ser confirma-
dos, alterados ou aperfeiçoados para que produ-
zam os efeitos desejáveis na proteção do bem 
tombado. Para isso, deve ser considerado que a 
definição dos limites internos e externos da Área 

de Interesse Patrimonial:

a) deve referenciar no território os espaços, 
lugares, pontos, cones visuais, linhas e panora-
mas (amplitude e linhas do horizonte) que podem 
influenciar na visibilidade, harmonia e integração 
à paisagem do Conjunto Urbanístico protegido, 
bem como as áreas que comportam funções ur-
banas que impliquem na “perturbação” do seu 
equilíbrio físico, econômico ou social;

b) deve ser pensada e proposta com base:

i. nas análises, inventários e outras investi-
gações técnicas, que demonstrem e explicitem, 
com clareza, os parâmetros e critérios que avali-
zam sua demarcação e relações com a vizinhan-
ça;

ii. nas características do tombamento, na 
possibilidade de revisão da poligonal de prote-
ção e no estabelecimento de graus diferenciados 
de valor patrimonial, que implicam em restrições 
também diferenciadas quanto aos aspectos mor-
fológicos, tipológicos, paisagísticos e de ambiên-
cia para cada grau de proteção;

iii. na consideração das necessidades do de-
senvolvimento econômico, da dinâmica urbana e 
dos interesses da população quando do estabe-
lecimento de princípios de preservação do patri-
mônio cultural na área vizinhança do bem tom-
bado;

iv. na manutenção das principais visadas e 
perspectivas dos monumentos e do conjunto ur-
bano, bem como dos parques, mirantes e eixos 
visuais, inclusive como critério para a análise de 
projetos e definição de diretrizes deintervenção. 

Além dos elementos citados ateriormente 
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Figura 2.102. Definição da Área de 
influência patrimonial pelo Edital do 
PPCUB

Fonte: SEDUMA, 2008.

•	 o Palácio da Alvorada, 

•	 o Palácio do Planalto, 

•	 a Catedral Metropolitana e 

•	 as Unidade de Vizinhança 107/307 e 
108/308 Sul. 

Além da definição das três áreas de proteção, 
o Dossiê indica a necessidade de preservação 
dos “elementos testemunhas” representativos da 
etapa inicial de Brasília – a primeira metade dos 

como base, a  definição da poligonal de interesse 
patrimonial também deverá considerar a legisla-
ção de uso e ocupação do solo do DF, em vigor 
há muito tempo, em especial o PDOT/2009.

anos 60. Dos bens explicitamente citados pelo 
Dossiê, encontram-se atualmente tombados indi-
vidualmente:
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O DePHA, por sua vez, tombou individual-
mente os seguintes dos bens indicados pelo 
Dossiê para preservação:

•	 a Casa da Fazenda Gama, 

•	 o Centro de Ensino Metropolitana, 

•	 o Hospital Juscelino Kubitschek de Olivei-
ra – HJKO (Museu Vivo da Memória Candanga), 

•	 a Igreja São José Operário, 

•	 a Igreja Nossa Senhora de Fátima – Igre-
jinha e 

•	 a Vila Planalto.

Além destes bens, encontram-se tombados 
pelo Distrito Federal:

•	 a Árvore do Buriti, 

•	 a Catedral Metropolitana de Brasília, 

Figura 2.103. Bens patrimoniais IPHAN 
e DePHA

Fonte: RSP, 2010.

As ações de tombamento de prédios ou con-
juntos isolados, tanto por parte do IPHAN-DF 
quanto pelo DePHA têm procurado responder 
a necessidade de atribuir graus de significação 
específicos a determinados exemplares. Assim, 
encontram-se também tombados pelo IPHAN os 
bens listados a seguir:

•	 o Conjunto Arquitetônico do Palácio do Al-
vorada (Capela e demais edificações),

•	 a Capela Nossa Senhora de Fátima, 

•	 a Praça dos Três Poderes, 

•	 o Congresso Nacional e anexo, 

•	 o Museu da fundação de Brasília, 

•	 o Palácio do Planalto, 

•	 o Supremo Tribunal Federal, 

•	 a Casa de Chá, 

•	 o Pombal, 

•	 o Espaço Lucio Costa, 

•	 os Ministérios e anexos, 

•	 o Palácio da Justiça, 

•	 o Palácio do Itamaraty e anexos, 

•	 o Panteão da Liberdade e da Democracia 
Tancredo Neves, 

•	 o Catetinho, 

•	 a Placa comemorativa oferecida a Rui Bar-
bosa / Senado Federal.

O conjunto de obras de Oscar Niemeyer, in-
cluindo:

•	 o Teatro Nacional Cláudio Santoro, 

•	 o Quartel General do Exército, 

•	 a Residência do Vice-Presidente da Repú-
blica (Palácio do Jaburu), 

•	 o Memorial JK, 

•	 o Memorial dos Povos Indígenas, 

•	 o Conjunto Cultural da Funarte, 

•	 o Espaço Oscar Niemeyer, 

•	 o Conjunto Cultural Sul (Museu e Bibliote-
ca, incluindo os espaços entre os prédios) e 

•	 o Prédio do Touring Club do Brasil.
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Deverão ser mapeados os blocos residenciais 
das Asas Sul e Norte construídos no período de 
abrangência do trabalho citado, ou seja, entre 
1958 e 1980, e cujas características tipológicas 
e morfológicas mantêm os princípios expressos 
por Lúcio Costa no Relatório do Plano Piloto. Tal 
levantamento deverá servir para uma futura defi-
nição de graus diferenciados de proteção dentro 
dos setores residenciais.

Também carecem de proteção os exempla-
res da arquitetura internacional existentes no Se-
tor de Embaixadas, especialmente a Embaixada 
da República Eslovaca, de Ustav Vystayby e Hlav 
Prahy; da Alemanha, de Hans Sacharoun; do Ja-
pão, de Fumihiko Maki; do México, de Teodoro 
González de Léon e Abraham Zabludowsky; de 
Portugal, de Ramalho Chorão; da Espanha, de 
Rafael Leoz; da Itália, do Studio Nervi; da Grã-
-Bretanha, de A.A. Couts e da França, dos estú-
dios de Le Corbusier.

Algumas obras de Oscar Niemeyer da déca-
da de 1960 e 1970 também não se encontram 
protegidas individualmente em nenhuma instân-
cia, tais como o Brasília Palace Hotel, o Espaço 
Cultural 508 Sul, o Hospital de Base do DF, a Con-
cha Acústica, a Fundação Educacional do DF, a 
Associação da Cultura Franco-Brasileira, a Ponte 
Costa e Silva e a Estação Rodoferroviária. 

Na mesma situação encontram-se os pro-
jetos arquitetônicos de Lucio Costa em Brasília, 
como a Plataforma Rodoviária e a Torre de TV. 
Dos jardins de Burle Marx existentes em Brasília, 
ainda não se encontram protegidos individual-
mente o Jardim Zoológico, a Praça dos Cristais e 
o Parque da Cidade.

•	 o Cine Brasília, 

•	 a Escola Classe 308 Sul, 

•	 a Ermida Dom Bosco, 

•	 a Escola Parque 308 Sul, 

•	 a Igreja São Geraldo, 

•	 o Memorial JK, 

•	 a Igreja São Sebastião, 

•	 o Museu do Catetinho, 

•	 o Museu Histórico e Artístico de Planaltina, 

•	 o Museu da Cidade, 

•	 a Pedra Fundamental, 

•	 o Relógio de Taguatinga, 

•	 a Revista Brasília, 

•	 o Teatro Dulcina de Moraes e Acervos Fo-
tográfico, Textual e Cênico da Atriz, 

•	 as Unidade de Vizinhança 107/307 e 
108/308 Sul.

O conjunto dos bens tombados individual-
mente pelo IPHAN e pelo DePHA está identifica-
do na Figura 2.103 - Mapa dos bens patrimoniais 
IPHAN e DePHA.

Percebe-se que o conjunto de bens indivi-
dualmente tombados dá conta apenas parcial-
mente dos elementos testemunhas indicados 
pelo GT-Brasília, havendo ainda diversas lacunas 
a sanar, como o Centro Histórico da Universida-
de de Brasília e especialmente um número mais 
significativo de superquadras do primeiro período 
de Brasília, as quais encontram-se identificadas 
em levantamento de Ferreira & Gorovitz (2007). 
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à identificação e classificação destes atributos, e 
em um segundo momento, à hierarquização des-
tes no sentido de definir níveis diferenciados de 
proteção e garantir de fato em cada setor, parte 
ou trecho, os atributos físicos que interessam à 
preservação de sua imagem.

Para a o estabelecimento desta categori-
zação de zonas, áreas, setores deve-se partir 
preliminarmente dos estudos, levantamentos e 
inventários já existentes que identificam os atri-
butos citados – assim como identificar os bens e 
atributos que por ventura não tenham sido apon-
tados. A portaria nº. 299/2004 do IPHAN, que re-
gula a criação de Plano de Preservação dos Sí-
tios Históricos – PPSH, em seu Art. 11, aponta 
os inventários como instrumentos metodológicos 
fundamentais de conhecimento e identificação 
no desenvolvimento dos PPSH:

Art.11 – Para o desenvolvimento do PPSH se-
rão utilizados, de modo adaptado a cada si-
tuação, os seguintes instrumentos de conhe-
cimento e pesquisa produzidos pelo IPHAN:
Inventário Nacional de Bens Imóveis em Sí-
tios Urbanos Tombados (INBI-SU);
Inventário de Configuração de Espaços Urba-
nos (INCEU);
Inventário de Bens Arquitetônicos (IBA);
Inventário Nacional de Referências Culturais 
(INRC);

Também a mesma Portaria no que se refere 
às zonas de proteção em seu Art. 8º, parágrafo 
3º, aponta a definição de três zonas básicas a 
serem estabelecidas de acordo com o nível de 
proteção das áreas do sítio e na relação entre o 
sítio e seu entorno:

2.8.2. Definição de Graus ou Níveis Dife-
renciados de Proteção

A avaliação dos instrumentos de proteção 
ao Conjunto Urbanístico de Brasília em vigor, es-
pecialmente a Portaria do IPHAN nº 314/92 e o 
Decreto Distrital nº 10.829/87, demonstra que de 
maneira geral eles a exercem de forma ampla e 
genérica. Estes instrumentos baseiam-se na ló-
gica das Escalas, porém não apresentam delimi-
tação físico-territorial nem as descrevem detalha-
damente em seus atributos físicos. Desta forma, 
as áreas abarcadas pelas normativas estão clas-
sificadas com o mesmo nível de proteção, inde-
pendentemente do valor de seus atributos físicos 
materiais e imateriais, de suas particularidades 
enquanto integrantes de um Conjunto Histórico 
ou de sua hierarquia na apreensão do mesmo.

É importante salientar que os diversos con-
juntos urbanos que compõem os sítios históricos 
apresentam muitas vezes características distintas 
que interferem diretamente na percepção do es-
paço. Tais características, decorrentes dos atri-
butos físicos, como a malha e o parcelamento, a 
volumetria das edificações, a linguagem formal, 
o mobiliário urbano e os demais elementos que 
compõe as “cenas urbanas”, permitem a apreen-
são da forma da cidade (KOHLSDORF, 2001), a 
qual, em conjunto com os aspectos imateriais do 
sítio, compõem aquilo que chamamos o “espírito 
do lugar”. 

Mesmo levando em consideração as pecu-
liaridades de Brasília e de sua dinâmica, a utili-
zação destes critérios físicos para a definição de 
níveis diferenciados de proteção parece adequa-
da. Este entendimento conduz,  primeiramente, 
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•	 Área	de	 Interesse	Especial	 de	Preser-
vação (AIEsp);
•	 Área	de	Amortecimento	(AAm)	e	
•	 Área	de	Interesse	de	Preservação	(AIP).	

Também o GT Conjunto (1995), quando da 
elaboração do Anteprojeto de Lei para a preser-
vação de Brasília, identificava as áreas segundo 
níveis de proteção diferenciados. Tal diferencia-
ção tinha por objetivo resguardar a imagem do 
Plano Piloto, garantindo a legibilidade de seus 
atributos físicos em contraste com as novas ocu-
pações e a relevância daqueles dentro do con-
junto histórico como um todo.

No entanto, quando do tombamento de Bra-
sília, o Decreto Distrital restringiu a proteção ao 
perímetro do Plano Piloto, no que foi referendado 
pela Portaria nº 314/92 do IPHAN – o que fragili-
zou a proteção do Sítio, considerando que todas 
as áreas abarcadas pela poligonal encontram-se 
classificadas sob o mesmo valor de significação 
patrimonial.

Daí a importância de se resgatar a classifica-
ção das áreas propostas pelo GT Brasília e GT 
Conjunto como ponto de partida para a definição 
das áreas e níveis de proteção do PPCUB, ava-
liando os seus limites e abrangência tendo por 
base a situação atual do sítio em conjunto com 
a poligonal indicada no Termo de Referência do 
PPCUB. 

Avaliando-se o conjunto das propostas de 
delimitação apresentadas anteriormente, perce-
be-se que a poligonal de disciplinamento não 
abrange as áreas denominadas “de influência” 
que relacionam o bem a seu entorno, previstas 
no PPSH, e no caso de Brasília, as áreas localiza-
das para além da linha de cumeada da Bacia do 
Paranoá. Tal zona tem relevância para a caracte-
rização da linha do horizonte, elemento marcante 
da paisagem de Brasília e parte fundamental de 

Parágrafo 3º - A partir da Área Urbana de In-
teresse Patrimonial deverão, para fins instru-
mentais, ser caracterizadas três áreas bási-
cas contíguas:
a) área protegida: a área tombada em 
nível federal e demais áreas tombadas em 
outros níveis, caso ocorram e que não cor-
respondam à área federal;
b) área de entorno: área contígua à área 
protegida, onde o modo de urbanização e a 
escala das construções possam interferir na 
ambiência, visibilidade e integração na paisa-
gem;
c) área de influência: área onde o uso 
do solo está diretamente articulado ao uso do 
solo da área protegida. (grifos nossos).

No caso específico de Brasília, é importante 
considerar neste momento o histórico da preser-
vação na cidade e refletir acerca do material já 
produzido até o momento no que diz respeito ao 
estabelecimento de zonas diferenciadas de pro-
teção. Da análise das diversas propostas de pro-
teção existentes para Brasília e dos instrumentos 
de proteção em vigor, nenhum segue exatamente 
a classificação anterior.

Conforme visto anteriormente, o Dossiê 
elaborado pelo GT Brasília (1986), base para a 
inscrição de Brasília na Lista do Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, apontava para a de-
finição de zonas diferenciadas de proteção deno-
minadas: 
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Figura 2.104. Poligonal definida pelo Grupo de 
Trabalho para a Preservação do Patrimônio Histórico 
Cultural e Natural de Brasília (GT Brasília - 1986)

Figura 2.105. Poligonal inscrita na Lista do Patrimônio 
Mundial (1987)

Figura 2.107. Poligonal definida pelo Tombamento 
Federal (1990) e pela Portaria n. 314/92 do IPHAN

Figura 2.108. Poligonal definida pelo documento 
“Critérios de Preservação para o Conjunto Urbanístico 
do Plano Piloto de Brasília (GT Conjunto - IPDF/
DePHA/IPHAN 1996)

Figura 2.106. Poligonal definida pelo 
Decreto Distrital n. 10.829/87.

*** Esta poligonal foi incorporada ao 
Tombamento Federal em 1990 e também 
pela Portaria n. 314/92 do IPHAN.
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daquela proposta pelo GT Brasília como Área de 
Interesse Especial de Preservação (AIEsp) e Área 
de Amortecimento (AAm). Foram acrescidas as 
áreas a Oeste do Eixo Monumental até a orla do 
Lago e a faixa a Oeste da EPIA, incluindo Setor 
Militar Urbano, Cruzeiro e Candangolândia. Entre-
tanto, toda a área incluída nesta poligonal hoje 
encontraa-se sob o mesmo nível de proteção. 

No sentido de garantir a legibilidade da ima-
gem do sítio e definir níveis diferenciados de pro-
teção internos a esta área, é necessário analisar 
os atributos de configuração urbana identifican-
do o seu valor para a composição das unidades 
morfológicas que compõe estas áreas. 

Segundo Kohlsdorf (2001), as unidades mor-
fológicas correspondem a tipos de áreas livres 
públicas, sejam elas destinadas à circulação, à 
permanência ou a ambas atividades (como, por 
exemplo, ruas, praças, vias, avenidas etc.), e re-
presentam a configuração de seu espaço como 
relações geométricas entre seus planos de pare-
des, pisos e eventuais tetos, assim como pelas 
características de composições dos mesmos. 
As unidades morfológicas são o repertório bási-
co de composição de qualquer cidade. É nelas 
que ocorrem os deslocamentos dos indivíduos e, 
portanto, é por elas que percebemos os sítios ur-
banos. Elas contêm os “lugares”, meio pelo qual 
cidades e suas partes se oferecem à nossa apre-
ensão direta. Seus tipos são sínteses de todos os 
demais elementos de categorias, configurados e 
relacionados de modo específico. As unidades 
morfológicas também indicam ou contêm as re-
lações entre esses atributos geométricos e um 
determinado papel simbólico ou função original, 

Figura 2.109. Isovista - Campo visuais a 
partir da Torre de TV

Figura 2.110. Principais maciços de 
áreas verdes identificados na Bacia do 
Paranoá

Fonte: RSP, 2010.

Fonte: RSP, 2010.

sua concepção urbanística. Esta lacuna se refle-
te nas interferências que esta linha de cumeada 
vem sofrendo ao longo dos anos, prejudiciais à 
percepção da paisagem do Conjunto Tombado e 
seu entorno. 

Assim, propõe-se como estratégia analítica o 
mapeamento dos campos visuais a partir da Tor-
re de TV, ponto estratégico da concepção urba-
nística da cidade, inserido na Área Central e em 
cota elevada que permite uma visão abrangente 
do traçado e volumetria de Brasília. 

Percebe-se que o campo visual correspon-
de em linhas gerais à cumeada da bacia do Pa-
ranoá. Entretanto, o cone visual gerado, ao ser 
relacionado com a altimetria das zonas abrangi-
das – nível do solo predominante –, ultrapassa a 
linha de cumeada. Internamente a esta área, a 
faixa delimitada desde o perímetro tombado até 
a linha de cumeada da bacia do Paranoá é de 
grande relevância para a percepção do sítio, pois 
estabelece uma relação configurativa direta de 
fundo-figura com a área tombada. Nesta área es-
tão inseridos o Parque Nacional de Brasília e áre-
as do Taquari, assim como as zonas à Sudoeste 
do Plano Piloto. Considerando a sua amplitude, 
esta área, para fins analíticos e de identificação 
da situação atual, deve ser segmentada, pois se 
configura morfologicamente de maneira distin-
ta, especialmente, o quadrante Sudoeste. Estas 
áreas deverão ter mecanismos de proteção e de 
controle previstos na Lei de Uso e Ocupação do 
Solo – Luos, em complementação àqueles já pre-
vistos no PDOT.

As áreas atualmente tombadas pela Portaria 
e pelo Decreto abrangem uma poligonal maior 
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exercida por determinada área livre pública da ci-
dade.

Desta forma, propõe-se a categorização dos 
atributos de configuração das unidades morfoló-
gicas do sítio com base no Manual de Aplicação 
do Inventário de Configuração dos Espaços Ur-
banos – INCEU (KOHLSDORF, 2001) e também 
levando em consideração aos critérios expostos 
na Carta de Toledo/Washington (1986), sendo es-
tes compostos de quatro categorias básicas:

1. Malha: desenho e traçado viário;

2. Parcelamento Urbano: Macro (quadra) e 
Micro (projeções/lotes); 

3. Espaços Urbanos: 

a) aspectos físicos: desenho e características 
físicas (mobiliário, pavimentação, vegetação, es-
culturas); 

b) aspectos imateriais: valor patrimonial/his-
tórico; 

c) uso;

4. Edificações: 

a) aspectos físicos: volumetria, proporção 
entre cheios e vazios, linguagem, características 
físicas; 

b) aspectos imateriais: valor histórico/patri-
monial; 

c) uso;

Tais categorias deverão ser abordadas deta-
lhadamente nas suas propriedades compositivas 
identificando o nível de proteção a ser dado 
em cada uma delas, de acordo com o seu grau 
de importância para preservação da concep-

ção urbanística de Brasília. Desta forma, pode-
-se estabelecer um zoneamento do sítio definindo 
níveis diferenciados de proteção, que devem ser 
estabelecidos a partir da identificação na neces-
sidade de proteção dos atributos inventariados 
das unidades morfológicas.

A partir desta metodologia, setores residen-
ciais no interior do Plano Piloto como Superqua-
dras e Setor Sudoeste teriam um tratamento di-
ferenciado no que se refere a proteção de seus 
atributos, em função do papel desempenhado no 
conjunto do Plano.

Avaliando a situação atual do Sítio, percebe-
-se que uma parte dos setores, em geral os mais 
recentes, não correspondem a alguns dos atri-
butos vinculados à concepção urbanística origi-
nal de Brasília (tais com a proporção volumétrica 
das edificações, relação entre cheios e vazios), 
desvirtuando o conceito original do Plano. Nesse 
sentido estes setores devem constituir-se em uni-
dades de preservação com nível de proteção me-
nor no que tange às edificações, ao passo que 
no que tange aos atributos de traçado e parcela-
mento, por exemplo, devem permanecer intactos, 
pois neste quesito estão de acordo concepção 
urbanística da cidade. Já em outros setores, que 
tenham seus atributos urbanísticos em perfeita 
concordância com o conceito proposto por Lucio 
Costa, devem ser preservados em sua total inte-
gridade física e de uso, tendo proteção máxima 
em todos as suas categorias configurativas. 

Desta forma, desta análise configurativa esta-
belecem-se duas diferentes zonas de preser-
vação, as quais se caracterizam por níveis 
distintos de proteção em setores da cidade, 
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Figura 2.111. Quadro de Atributos 
Configurativos 

Fonte: RSP, 2010

estabelecidas em conformidade com a concep-
ção urbanística, devendo ser objeto de diretrizes 
de preservação diferentes. 

A discussão feita anteriormente remete a 
um mapeamento preliminar que visa atender ao 
disposto na Portaria nº. 299/04 do IPHAN para a 
elaboração dos PPSH, considerando também os 
estudos e propostas dos Grupos de Trabalho ci-
tados, como ponto de partida para a definição de 
zonas segundo níveis de proteção diferenciados. 




