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Documento Base

 Grupo Técnico Interinstitucional ‐ GTI composto por especialistas do IPHAN e IPHAN‐
DF, da SEDHAB, de assessores da CLDF, de representantes da sociedade civil 
especializados no tema, como o IAB‐DF e o IHG‐DF, e da Universidade de Brasília ‐ UnB.

 O trabalho do GTI (Jan/Fev 2014) se apoiou em documentos de análises técnicas de 
alguns dos seus membros, como o IPHAN, o IHG‐DF e o IAB‐DF, assim como nas 
contribuições e estudos realizados por técnicos da SEDHAB  e da CLDF.

 As contribuições do GTI se resumem em: 
a) melhor objetividade e clarificação do texto do PLC no que se refere aos conceitos, à 
macro setorização e à explicitação dos valores das escalas urbanas;
b) análise de emendas propostas pelos deputados distritais ao PLC 78/2013; 
c) aperfeiçoamento da estrutura institucional de planejamento e gestão para o 
Conjunto Urbanístico de Brasília ‐ CUB, composta pelas instâncias dos poderes 
executivos distrital (GDF), federal (IPHAN) e representação da UNESCO, e a constituição 
de um Comitê Superior do Patrimônio para o planejamento, gestão, preservação, 
controle e supervisão do CUB; e
d) apresentação de resultados a representantes de organizações da sociedade civil e ao 
poder executivo distrital. 

Revisão pelo GTI e pela Câmara Técnica do CONPLAN
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Documento Base

 Câmara Técnica do CONPLAN composta por técnicos do governo local (SEDHAB, 
TERRACAP), por Conselheiros e representantes de Entidades de Classe e de segmentos 
da sociedade civil , com a participação de técnicos convidados do IPHAN.

 O trabalho da CT CONPLAN (Março 2014) realizou‐se pela leitura e avaliação de todas 
as planilhas PURP do PLC, sendo subsidiado pela experiência dos técnicos da Sedhab, 
consultas ao SIG para esclarecimentos de dúvidas sobre as normas vigentes e apoio de 
técnico do IPHAN.

 As contribuições da Câmara Técnica do CONPLAN foram as seguintes: 
a) análise e apreciação das Planilhas PURP, componentes do PLC, que trazem os 
parâmetros de uso e ocupação e as diretrizes de planejamento e de preservação para os 
setores integrantes das Áreas de Preservação ‐ AP e Unidades de Preservação ‐UP; e 
b) retificações no texto do PLC, para compatibilizar o disposto nas planilhas com os 
dispositivos pertinentes, constantes do texto do projeto lei aprovado anteriormente.
 O relatório do trabalho desenvolvido pela CT CONPLAN foi apresentado ao Conselho na 

reunião extraordinária ocorrida no dia 27 de março. As proposições da CT, de ajustes 
nas planilhas, foram discutidas e aprovadas pelo Colegiado, conforme decisões n° 26 e 
27, publicadas no DODF n° 59 de 24/3/2014, e subsequentes decisões n° 44 e 45 do 
CONPLAN. Entretanto, dada a impugnação da composição do CONPLAN, estas 
aprovações foram consideradas anuladas.

Revisão pelo GTI e pela Câmara Técnica do CONPLAN
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Estrutura da Apresentação

1. O que é CUB?

a. Quais os seus valores

b. Quais elementos delimitam o seu espaço

2. O que é o PPCUB?

3. Quais objetivos/ princípios do PPCUB

4. Quais as diretrizes gerais do PPCUB

5. Questões para Salvaguarda do CUB
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O que é o CUBPPCUB

 O Conjunto Urbanístico de Brasília – CUB é representado pelo conjunto urbano
construído em decorrência do projeto vencedor do concurso nacional para a nova
capital do Brasil, de autoria do arquiteto Lucio Costa e constitui bem tombado
pelos governos distrital e federal e inscrito na Lista do Patrimônio Mundial pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco
(§ 2º, Art.1º do documento base)

 O CUB abrange a poligonal da área tombada em âmbito federal e distrital,
acrescida do espelho d’água do Lago Paranoá, delimitado pela margem leste do
Lago Paranoá, a oeste pelo eixo da Estrada Parque de Indústria e Abastecimento –
EPIA – DF‐003, ao sul pelo curso d’água Riacho Fundo e ao norte pelo ribeirão
Bananal, sendo integrado pelo Plano Piloto de Brasília, Cruzeiro e Áreas
Octogonais, Sudoeste e Candangolândia, correspondendo à Zona Urbana do
Conjunto Tombado – ZUCT, estabelecida no Plano Diretor de Ordenamento
Territorial do Distrito Federal – PDOT. (§ 1º, Art.1º do documento base)

 A possibilidade de incorporar à poligonal do CUB a área ao norte do Ribeirão
Bananal – Parque Estação Biológica (antiga Estação Zoobotânica)



O que é o CUBPPCUB



Quais os valores do CUBPPCUB

Os Valores do Conjunto Urbanístico de Brasília, que fundamentaram a sua
inscrição na Lista do Patrimônio Mundial pela UNESCO e devem ser explicitados para
salvaguarda, são os seguintes:
• a concepção das quatro escalas urbanas: a residencial, a monumental,a gregária e a
bucólica e das suas características; ... Detalhar no corpo da lei

• as características das escalas urbanas;
• o valor histórico resultante do processo de implantação da capital no interior do
país, (3) ação grandiosa da sociedade brasileira integrada a uma estratégia de
desenvolvimento regional e afirmação da identidade nacional para o mundo (4 );

• o valor paisagístico resultante da inserção da cidade no território;
• os valores estético e artístico‐cultural resultantes do urbanismo e da arquitetura
representativos do movimento moderno (5) E (2);

• o valor histórico resultante da contribuição brasileira para a arquitetura e
urbanismo mundiais ;

• o valor estético e artístico resultante do urbanismo e da arquitetura de autoria de
Lucio Costa e Oscar Niemeyer, constituindo acervo arquitetônico excepcional e de
impacto na história da arquitetura (6);

• Recepcionar a proposta da flexibilidade / liberdade de deslocamento (Emília)



os valores referenciais para inclusão de Brasília na Lista do Patrimônio Cultural da
Humanidade e de seu tombamento como bem de interesse cultural, quais sejam:
o sentido de unidade e de ordenação;
os conjuntos urbanísticos do Eixo Monumental;
as superquadras;
a arquitetura dos edifícios representativos do movimento moderno;
os espaços abertos, pressuposto da cidade‐parque;
o Lago Paranoá;
a visão da linha do horizonte e do céu;
os acampamentos e ocupações pioneiras;
o esforço histórico da construção;
o local de encontro de culturas do Brasil.

Quais os atributos do CUBPPCUB

Características, Princípios ou Atributos

Dialoga com a proposta das entidades.

Ordem da estrutura do Projeto de Lei
‐ O que é CUB
‐ Quais os seus valores
‐ Quais os seus atributos

Brasília Revisitada 
Documento das Entidades



As quatros escalas e suas interações (2) e (1)
A estrutura viária como arcabouço integrador das várias escalas
urbanas (3) e (2)
O sentido de unidade e de ordenação, bem como a setorização por
funções do espaço urbano (8);
os conjuntos urbanísticos do Eixo Monumental;
as superquadras e o conceito de unidade de vizinhança;
a cidade‐parque com os seus espaços abertos, pressupostos do seu
partido urbanístico (4)
a orla do Lago Paranoá (5) e (4) de livre acesso, onde prevalece a
escala bucólica;
a presença do céu (7) e (6) com a visão da linha do horizonte;
os acampamentos e ocupações pioneiras;
a importância do paisagismo (6) e (5)
a questão residencial e o não alastramento do suburbano (10) e (3 e
7)

it t d difí i t ti d i t d

Quais os atributos do CUBPPCUB



 O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB é o
instrumento central das políticas de preservação, de planejamento e de gestão
do Conjunto Urbanístico de Brasília, cujos programas, projetos e ações devem
ser incorporados aos demais instrumentos de planejamento e de gestão do
Distrito Federal. (Art. 1º do documento base)

 Este Plano de Preservação O PPCUB é o instrumento que visa o resguardo da sua
singularidade da concepção urbanística e arquitetônica do Conjunto Urbanístico
de Brasília e à ordenação sustentável do território para o melhor exercício das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, em conformidade com a
legislação específica relacionada à proteção de bens do patrimônio cultural,
histórico e paisagístico e demais legislações pertinentes. (Parágrafo único, Art.
3º do documento base)

 O PPCUB compreende, simultaneamente, o Plano de Preservaçãoas estratégias
de preservação, a legislação de uso e ocupação do solo e o Plano de
Desenvolvimento Local – PDL da Unidade de Planejamento Territorial – UPT
Central, conforme estabelecido no PDOT.

O que é o PPCUBPPCUB



 Reconhecimento do valor patrimonial do Conjunto Urbanístico de Brasília
pela singularidade da sua concepção urbanística, da sua expressão
arquitetônica e paisagística, das quais decorre sua condição de bem
cultural tombado;

 Reconhecimento dos atributos fundamentais do CUB para com Brasília
como território integrante da Capital Federal, centro regional e
metrópole nacional;

 Fortalecimento do Conjunto Urbanístico de Brasília, como Patrimônio
Cultural Nacional e da Humanidade;

 Reconhecimento da preservação como fenômeno norteador e integrado
ao processo de desenvolvimento urbano e como propulsor do
desenvolvimento turístico;(havia sido introduzido no GTI 2013)

 Controle das modificações evolução do Conjunto Urbanístico de Brasília e
áreas próximas na Bacia do Lago Paranoá, tendo em vista as
características fundamentais do Plano Piloto;

Princípios do PPCUBPPCUB



 Garantia de plena acessibilidade e de mobilidade segura e eficiente a
para a população do Conjunto Urbanístico de Brasília, por meio de
intervenções urbanas, programas governamentais e alternativas de
transporte coletivo, com integração de diferentes modais, compatíveis
com a especificidade do sítio urbano tombado;

 Reconhecimento da necessidade de articulação entre os governos
distrital e federal para o planejamento e a gestão do conjunto urbano
tombado;

 Participação da população no processo de planejamento e gestão do
Conjunto Urbanístico de Brasília;

 sustentabilidade ambiental, cultural, social, política e econômica do
Conjunto Urbanístico de Brasília.(por que foi cortado?)

Princípios do PPCUBPPCUB



 Preservar, consolidar, salvaguardar e valorizar o Conjunto Urbanístico de
Brasília como sítio urbano tombado e Patrimônio Cultural da
Humanidade;

 Fomentar a condição de civitas da Capital Federal;
 aplicar os instrumentos de política urbana a fim de Assegurar a

preservação e o desenvolvimento sustentável do CUB a área objeto
desta Lei Complementar;

 Estabelecer diretrizes gerais para a Área de Entorno compatíveis com a
preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília;, considerados os
aspectos ambientais, culturais, sociais e econômicos inerentes à
dinâmica urbana e decorrentes da área metropolitana em formação;

.

Objetivos do PPCUBPPCUB



 proteger, recuperar, valorizar e fomentar as potencialidades do Conjunto
Urbanístico de Brasília, por meio de medidas de dinamização
compatíveis e promotoras do seu desenvolvimento econômico
sustentável e de sua área de entorno; (por que foi cortado?)

 Promover a participação da sociedade no planejamento, e gestão e
controle das políticas de preservação e desenvolvimento urbano do
Conjunto Urbanístico de Brasília;

 Assegurar a identificação, proteção, conservação, valorização e
transmissão às gerações futuras do patrimônio cultural situado no CUB.
identificar, proteger, conservar, valorizar e transmitir o conhecimento às
gerações futuras proteger e valorizar o patrimônio cultural
representativo da época da implantação da Capital Federal.

Objetivos do PPCUBPPCUB



 Preservação, manutenção e valorização do Conjunto Urbanístico de
Brasília pela preservação das características essenciais das quatro escalas
em que se traduz a concepção urbana da cidade: monumental,
residencial, gregária e bucólica, conforme estabelece a legislação de
tombamento do conjunto urbanístico;

 Manutenção da condição non aedificandi para todas as áreas não
previstas legalmente inicialmente para edificação, à exceção daquelas
que obedecerem aos critérios estabelecidos identificadas nas PURP, no
Anexo X e nesta Lei Complementar.

 Instituição de instrumentos econômicos e de incentivos fiscais
destinados à promoção, preservação, conservação, complementação,
recuperação restauro e revitalização do Conjunto Urbanístico de Brasília;

 Avaliação das interferências nas áreas de entorno do Conjunto
Urbanístico de Brasília, de maneira a estabelecer estabelecimento de
orientações e medidas para a Área de Entorno do Conjunto Urbanístico
de Brasília que assegurem o resguardo de sua ambiência e visibilidade;

Diretrizes do PPCUBPPCUB



 Revitalização Requalificação de áreas de interesse cultural e
arquitetônico degradadas no Conjunto Urbanístico de Brasília;

 Fomento ao desenvolvimento de Estabelecimento de diretrizes para
projetos de desenvolvimento integrado para o turismo, lazer, cultura e
educação voltados para a preservação do patrimônio cultural;

 consolidação das potencialidades do patrimônio histórico e
cultural de Brasília como fator de desenvolvimento econômico e
social e de geração de trabalho, emprego e renda

 elaboração indicação de estudos futuros e definição de normas
para a preservação do patrimônio cultural do Distrito Federal e das
áreas de entorno dos bens tombados;

 estímulo ao aproveitamento de lotes, projeções, setores e áreas
previstas para parcelamento não edificados ou subutilizados do
Conjunto Urbanístico de Brasília, desde que não haja óbices de
natureza urbanística, ambiental ou de preservação Estímulo ao
aproveitamento de áreas ociosas e obsoletas já destinadas a

ã

Diretrizes do PPCUBPPCUB



 promoção da integração, qualificação e valorização dos setores da área
central do Plano Piloto de Brasília;

 promoção da flexibilização de usos, respeitadas as características
fundamentais do Conjunto Urbanístico de Brasília;

 descentralização da oferta de empregos, a fim de reduzir fluxos para o
Plano Piloto, reforçando os eixos e polos de dinamização definidos no
PDOT;

 articulação com os demais instrumentos de planejamento urbano, quais
sejam, Plano Diretor de Ordenamento Territorial, Lei de Uso e Ocupação
do Solo, Zoneamento Ecológico Econômico e Planos de Desenvolvimento
Local, para possibilitar mecanismos de descentralização econômica que
contribuam para diminuir as pressões sobre o Conjunto Urbanístico de
Brasília;

 aplicação dos instrumentos jurídicos, econômicos, tributários e financeiros
como mecanismos de viabilização da preservação do Conjunto Urbanístico
de Brasília;

 melhoria e intensificação da articulação entre as diversas esferas político‐
administrativas com competência sobre o Conjunto Urbanístico de

íli i fi á i ã d i ô i l l b
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As Escalas Urbanas de Preservação que traduzem a concepção do plano urbanístico vencedor
do concurso para a nova capital ‐ aMonumental; a Residencial; a Gregária; e a Bucólica:

 Escala Monumental é a que confere à cidade a marca de Capital do País, por seu valor
simbólico, concentrando os espaços de caráter cívico, coletivo e cultural, e está configurada
em toda a extensão do Eixo Monumental, desde a Área Verde de Proteção e Reserva – AVPR,
incluída a Praça dos Três Poderes, até a Estrada Parque Indústria e Abastecimento – EPIA.

 Escala Residencial, concebida para proporcionar uma nova maneira de viver, própria de
Brasília, concentra os espaços destinados a habitação e seus usos complementares, sendo
estruturada primordialmente pela articulação sequenciada dos módulos de superquadras e
entre quadras, constituindo áreas de vizinhança.

 Escala Gregária ou de convívio está configurada nos setores circunvizinhos à interseção dos
Eixos Monumental e Rodoviário‐Residencial, constituindo o centro urbano caracterizado por
espaços densamente utilizados e propícios ao encontro, com a Plataforma Rodoviária como
elemento polarizador, apresentando diversidade de usos, liberdade na volumetria dos
edifícios e maior densidade de ocupação do solo.

 Escala Bucólica, cujo elemento mais significativo é o Lago Paranoá e sua orla, confere a
Brasília o caráter de cidade‐parque, constituindo a base territorial na qual se assenta toda a
cidade, integrando a paisagem urbana à natural, preservando a percepção do céu e da
horizontalidade do lugar, até a cumeada da bacia do Lago Paranoá.

Questões para salvaguardaPPCUB



Elementos fundamentais para leitura e salvaguarda da Escala Monumental:
• a AVPR, área verde non aedificandi, que atua como fundo da Praça dos Três Poderes;
• o Eixo Monumental, elemento de estruturação do plano urbanístico, organizado no sentido 
leste‐oeste, com amplo canteiro central gramado, cuja cota mais elevada se situa na Praça 
do Cruzeiro e a mais baixa na Praça dos Três Poderes;

• a Praça dos Três Poderes – terrapleno, muro de arrimo leste, esplanada plana, piso de pedra 
portuguesa –, com os Palácios do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, o Congresso 
Nacional, bem como os elementos escultóricos que a complementam, inclusive o Panteão da 
Pátria, o Mastro da Bandeira, a Pira e o Monumento ao Fogo Simbólico;

• o conjunto paisagístico do Congresso Nacional, com o espelho d’água retangular leste, o 
renque de palmeiras e o espelho d’água irregular oeste; 

• as sedes dos Palácios Itamarati e da Justiça, com os respectivos jardins e anexos,  referências 
integradas da arquitetura de Oscar Niemeyer na Praça dos Três Poderes;

• o conjunto ordenado da Esplanada dos Ministérios;
• a Catedral de Brasília e seu campanário;
• os Setores Culturais Sul e Norte;
• a Torre de TV e seu conjunto urbano‐paisagístico;
• a Praça Municipal e seu conjunto de edifícios públicos;
• os Memoriais JK e dos Povos Indígenas;
• a Praça do Cruzeiro.

Questões para salvaguardaPPCUB



Elementos fundamentais para leitura e salvaguarda da Escala Residencial:
• as Superquadras, na Asa Sul e Asa Norte – numeradas de 102 a 116, de 202 a 216, 
de 302 a 316, de 402 a 416 –, com acesso único para automóveis, individualizados 
nas Superquadras 100, 200 e 300, e conjugados a cada duas nas Superquadras 400;

• a faixa verde circundante com vinte metros de largura, disposta em todo o 
perímetro das superquadras, provida de densa arborização; as unidades 
habitacionais multifamiliares com gabarito uniforme, de seis pavimentos sobre 
piso térreo, em pilotis livres, nas Superquadras 100, 200 e 300, e de três 
pavimentos sobre piso térreo, em pilotis livres, nas Superquadras 400, salvo os 
edifícios JK, em parte das Superquadras 400 da Asa Sul, que não contam com 
pilotis; (Verificar como consta na Portaria 166/2012 e rever a redação deste 
ponto)

• as pequenas edificações de uso comunitário com, no máximo, um pavimento; 
• a taxa máxima de ocupação do solo de 15% e o predomínio dos espaços abertos e 
da vegetação, nas Superquadras; (Obs: Rever a redação relativa ao percentual, 
talvez deixar explícita a taxa na planilha)

• as entrequadras 100, 200, 300, 100/300 e 200/400 destinadas a atividades de uso 
comunitário, como ensino, esporte, recreação e atividades culturais e religiosas; 
(OBS: Verificar como constar, devido à realidade de algumas entre quadras nas 

Questões para salvaguardaPPCUB



Elementos fundamentais para leitura e salvaguarda da Escala Residencial:
• os equipamentos comunitários localizados no interior das Superquadras 
400, em decorrência da inexistência de entrequadras; 

• o comércio local sul e norte;
• o Eixo Rodoviário‐Residencial, de caráter rodoviário, com dois sentidos de 
tráfego, norte‐sul, canteiros gramados e arborizados, e tráfego 
desimpedido. 

Importante: Os Eixos L e W do Plano Piloto, configurados como sistemas 
binários de menor hierarquia, e as tesourinhas de acesso às superquadras 
integram o Eixo Rodoviário‐Residencial.

Questões para salvaguardaPPCUB



Elementos fundamentais para leitura e salvaguarda da Escala Residencial:

Importante: Verificar  se é o caso de explicitar as Quadras SHIGS (700 Sul). Nesse 
caso é importante discutir qual será o grau de valor dessas quadras  ‐ determinante 
ou complementar?)

Discutir a conceituação dos graus de valor: quais são os elementos principais para se 
definir se o grau é determinante ou complementar.  É o reporte temporal associado 
ao que foi acrescido desde a construção, mesmo que o que foi inserido na época da 
construção tem configuração/morfologia diversas daquelas do projeto de 1957? 
(Chico)

Voltando ao que embasou a conceituação dos graus de valor patrimonial, existiam 
três graus, ou seja havia um segundo grau  ‐ incorporado, que correspondia às 
intervenções da época da construção.

Questões para salvaguardaPPCUB



Elementos fundamentais para leitura e salvaguarda da Escala Gregária:
• a Plataforma Rodoviária em sua concepção arquitetônica e urbanística e seu papel de 
elemento polarizador e de articulação dos Eixos Monumental e Rodoviário;

• os setores centrais situados em torno da intersecção dos Eixos Monumental e Rodoviário, os 
Setores de Diversões, Comerciais, Bancários, Hoteleiros, Médico‐Hospitalares, de Autarquia 
e de Rádio e Televisão;

• a diversidade de usos e volumetrias dos edifícios, predominantemente isolados, e os 
espaços urbanos intensamente utilizados.

Elementos fundamentais para leitura e salvaguarda da Escala Bucólica:
• a orla do Lago Paranoá, constituída pelo Setor de Clubes Esportivos Norte e Sul e o Setor de 
Hotéis de Turismo;

• os parques urbanos e o acesso público à orla do lago;
• o espelho d’água do lago Paranoá como elemento paisagístico relevante na formação da 
imagem da cidade;

• a horizontalidade da paisagem, a baixa taxa de ocupação e o predomínio da vegetação.
Importante: Todas as áreas livres do Conjunto Urbanístico de Brasília, não previstas 
institucionalmente para edificação, configuram a cidade‐parque e são non aedificandi.
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Categorias de Valor Patrimonial,  estabelecidas com base nos elementos fundamentais das 
escalas urbanas, para assegurar a salvaguarda dos valores do Conjunto Urbanístico de Brasília:

(VER A REDAÇÃO DA MINUTA DO PLC) 
• Determinante, caracterizado por:
 elementos determinantes do tombamento que configuram, na cidade construída, o 

conceito e os princípios das escalas urbanas expressos no plano urbanístico de Lucio 
Costa, de 1957, vencedor do concurso para o projeto da Nova Capital;

 acréscimos ou adaptações ao plano original, realizados no detalhamento do plano piloto, 
compreendendo elementos incorporados, social e historicamente assimilados, 
indissociáveis da imagem da cidade;

• Complementar, caracterizada por :
 intervenções e acréscimos realizados entre o início da implantação da cidade e a data do 

tombamento federal, bem como por intervenções resultantes de adequações à dinâmica 
urbana, que se caracterizam pela diferenciação nas linguagens urbanística e 
arquitetônica.

OBS: Agregar outros elementos referenciais para caracterizar cada grau de preservação. 
Importante agregar a questão do valor da paisagem no grau de valor determinante.
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Grupo  de Trabalho do PPCUB – Principais pontos de reavaliação do 
documento base:  

• Avaliação comparativa do zoneamento da Portaria de complementação da 
Portaria 314/1992 com o zoneamento da minuta do PPCUB. Concluído

• Revisão do Título II ‐ Área de Interesse Patrimonial – Capítulo: Áreas de 
Entorno. Concluído pelo GT

• Avaliação do Título III – Da Preservação do CUB – à luz da Portaria Federal 
166/2016 ‐ IPHAN. Em andamento pelo GT e CT CCPPTM 

• Avaliação da Seção dos Instrumentos de Controle Urbanístico – Conceitos 
básicos. Em andamento pelo GT

• Avaliação da Tabela de Usos e Atividades ‐ LUOS e PPCUB. Em andamento 
pelo GT em conjunto com a coordenação da LUOS

• Incorporação, nas planilhas PURP, dos croquis‐gabarito das PR gabarito dos 
setores do centro urbano e setores da W3. Concluído pelo GT

• Avaliação das áreas de alteração de usos/gabaritos.
• Avaliação/revisão do Capítulo dos Planos, Programas e Projetos Prioritários. 
• Revisão do Capítulo da Estrutura Institucional de Planejamento e Gestão.
• Revisão do Capítulo dos Instrumentos de Política Urbana.
• Finalização do Documento Técnico

Plano de Trabalho ‐ PanoramaPPCUB


