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Introdução

1) A área tombada encontra-se hoje sob o mesmo nível de proteção;
2) Não há delimitação de área de interesse patrimonial, objeto de estudos anteriores pelos 

grupos de trabalho que tratavam da preservação de Brasília. 
3) Atributos físicos distintos participam de formas diferentes para a caracterização da 

Concepção Urbanística de Brasília, participando com  seus valores patrimoniais em  graus 
diferenciados, orientando a definição de áreas com distintos papeis na preservação. 

4) A elaboração do Plano está em consonância com a Portaria n° 299/2004 (IPHAN) que 
estabelece os métodos (INCEUS, IBAS) e instrumentos de inventário como subsídios para 
caracterização dos sítios históricos e a definição de níveis diferenciados de proteção

5) Necessidade de melhoria na estrutura institucional de planejamento e gestão da ZUCT, 
para maior articulação institucional e definição clara do papeis e atribuições das 
diferentes instituições competentes.

6) Necessidade de definir projetos e ações prioritárias para desenvolver, qualificar, 
modernizar e atingir a complementação desejável para o CUB.

7) Necessidade de reavaliação e de consolidação do diversificado universo de normas 
urbanísticas vigentes para o sítio tombado, no intuito de promover as adequações 
necessárias às demandas da atualidade, e eliminar sobreposições ou normas que vem 
comprometendo a qualidade do espaço urbano.

8) Necessidade de abrigar em instrumento próprio, toda a legislação de uso e ocupação do 
solo aplicada ao longo do processo de consolidação do CUB, atendendo, portanto, ao 
que estabelece o art. 38 da Lei Santiago Dantas.

Conclusões do Diagnóstico / Justificativas
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“A área abrangida pelo 
Tombamento é delimitada, a 
leste pela orla do lago 
Paranoá, a oeste pela 
Estrada Parque Indústria e 
Abastecimento – EPIA, ao sul 
pelo córrego Vicente Pires e 
ao norte pelo córrego 
Bananal.”

Portaria n° 314 / 1992 - IPHAN
Decreto n° 10.829 / 1987 - GDF

Conjunto Urbanístico Tombado

Lagos

Sistema viário
Banco de dados sistematizados, RSP

Conjunto Urbanístico de Brasília
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Como estratégia analítica para a definição da 
Área de Entorno, estabeleceram-se dois 
parâmetros: um de ordem visual e outro 
relacionado à preservação ambiental da Bacia 
do Lago Paranoá. O campo visual foi tomado a 
partir da Torre de TV, ponto estratégico para a 
apreensão da concepção urbanística da 
cidade, que corresponde, em linhas gerais, à 
cumeada da bacia. 
Considerando as peculiaridades de Brasília, 
sua dinâmica urbana, demográfica e 
econômica, a utilização de critérios físicos 
para a definição de níveis diferenciados de 
proteção mostra-se adequada. Esse 
entendimento conduz, primeiramente, à 
identificação e classificação dos atributos e 
elementos configurativos que estruturam os 
valores fundamentais para sua apreensão, e 
em um segundo momento, à sua  
hierarquização, no sentido de definir níveis 
diferenciados de proteção e garantir a 
manutenção, de fato, em cada setor, parte ou 
trecho, dos atributos físicos que interessam à 
preservação de sua imagem e de seus valores.

1. Área de Interesse Patrimonial

Área de Interesse Patrimonial

Torre 
de TV
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1. Área de Interesse Patrimonial

A área de entorno - AE, especialmente 
a leste do Plano Piloto, num 
semicírculo de pouco mais de 180° –, é 
de grande relevância para a percepção 
do sítio, pois estabelece uma relação 
configurativa direta de fundo-figura 
com a área tombada. 
Essa relação é base para atender ao 
disposto na Portaria n° 299/04 do 
IPHAN para a elaboração dos PPSH, 
tanto no que tange à área de interesse 
patrimonial quanto à definição de 
zonas segundo níveis de proteção 
diferenciados. 
Para fins analíticos e para definição de 
diretrizes a AE foi subdividida em 
subáreas.
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As características topográficas da bacia do 
lago Paranoá, com suas respectivas sub-
bacias, constituem importantes subsídios 
para a hierarquização a ser estabelecida 
para cada uma das subáreas.
As visadas, a partir do semidomo, na 
direção sul até nordeste, apresentam 
condições topográficas de plena 
visibilidade do conjunto urbanístico 
tombado em direção à linha de cumeada 
da porção leste do divisor de águas da 
bacia e vice-versa. Já a partir da linha de 
cumeada da porção oeste do divisor de 
águas da bacia do lago Paranoá a 
topografia não favorece a visibilidade do 
conjunto urbanístico tombado.
A distância do centro geométrico da área 
do conjunto urbanístico tombado em 
relação ao divisor de águas, a oeste da 
bacia do lago Paranoá, é praticamente o 
dobro da distância ao divisor de águas a 
leste. 
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Para fins analíticos a AE foi subdividida em 
subáreas, pois se constituem morfologicamente 
de maneiras distintas. Essas subáreas deverão 
ter mecanismos de proteção e de controle a ser 
previstos na Lei de Uso e Ocupação do Solo –
LUOS, em complementação àqueles já previstos 
no PDOT, respeitado o grau de importância de 
cada uma delas, em relação à apreensão e 
interferência no conjunto urbanístico em 
análise.

1. Área de Interesse Patrimonial

AE 1 - Parque Nacional de Brasília
AE 2 - Guará, Águas Claras, Setor de Indústria e 
Abastecimento (SIA), Setor de Oficinas Sul (SOFS) e 
Vicente Pires
AE 3 - Riacho Fundo I e II, Núcleo Bandeirante, parte do 
Setor de Mansões Park Way, Fazenda Sucupira e Arie 
Ipê
AE 4 - APA Gama Cabeça de Veado, Jardim Botânico, 
Fazenda Água Limpa (UnB), Reserva Ecológica do IBGE
AE 5 – Setores de Habitações Individuais Sul e Norte 
(Lagos Sul e Norte), parte do Setor de Mansões Park 
Way e região do Taquari e do Paranoá.
AE 6 - Setor Militar Complementar (SMC); Pátio 
Ferroviário de Brasília (PFB), Setor de Armazenagem e 
Abastecimento (SAAN); Setor de Oficinas Norte (SOFN); 
Setor de Múltiplas Atividades Norte (SMAN); Parque de 
Exposições da Granja do Torto (PqEAT); Setor 
Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA e 
Vila Estrutural
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Área de Entorno 1 - AE 1
Parque Nacional de Brasília
Parte da Floresta Nacional

AE 1

Diretrizes:
� reforçar o papel do PNB na 

preservação do Conjunto 
Urbanístico de Brasília, 
considerando sua importância do 
ponto de vista paisagístico, natural 
e cultural, resguardada sua 
condição de unidade de 
conservação integral;

� assegurar a manutenção dos 
limites do PNB, resguardada a 
necessária adequação de sua 
poligonal às áreas de regularização 
previstas no PDOT e ao Núcleo 
Rural Boa Esperança;

� demarcar e proteger vestígios de 
antigas fazendas e ocupações no 
território do Parque Nacional de 
Brasília.
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• Compreende a ocupação urbana mais
intensiva da bacia do lago Paranoá; com as
maiores discrepâncias, quanto às alturas das
edificações e massas de construção, seja em
relação às demais subáreas do entorno, ou em
relação à própria área tombada.

• A maioria das localidades, contudo,
apresenta padrões compatíveis com a
preservação do conjunto urbano tombado,
devendo manter as suas características. As
normas vigentes que, porventura estejam
inadequadas, devem ser reavaliadas, bem
como devem ser contidas as ocupações
irregulares por meio de fiscalização eficiente.

diretriz???

Área de Entorno 2  - AE 2
Guará, Águas Claras, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Setor 

de Oficinas Sul (SOFS) e Vicente Pires

AE 2

Diretrizes:
� manutenção do uso residencial 

observados os limites de ocupação para a 
preservação da Bacia do Lago Paranoá e 
alturas compatíveis à manutenção da 
visibilidade e legibilidade do conjunto 
urbano tombado.

� preservação e revitalização dos parques, 
reservas remanescentes e de áreas de 
baixa densidade existentes;

� valorização dos usos de caráter regional 
consagrados nos setores situados à 
margem da EPIA, incentivo ao uso misto, 
vedado o uso exclusivamente 
habitacional;

� arborização ao longo das vias; 
� reavaliação da volumetria, em especial 

em relação aos limites de altura das 
edificações e aos coeficientes de 
aproveitamento das de Águas Claras e do 
Guará .
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Área de Entorno 3 - AE 3
Riacho Fundo I e II, Núcleo Bandeirante, 

Fazenda Sucupira e Arie do Ipê

AE 3

Diretrizes:
� Manter os padrões de urbanização do 

Núcleo Bandeirante e Vila 
Metropolitana, reforçando a 
arborização;

� Restaurar e recuperar os bens 
tombados remanescentes do antigo 
acampamento Metropolitana; 

� Limitar  a altura das edificações do 
Riacho Fundo II e do Recanto das Emas, 
nos limites da bacia do lago Paranoá,  e 
resguardar áreas de infiltração de água.

� Manter os Agrourbanos CAUB I e II com 
as características atuais de ocupação;

� Priorizar a proteção e a adequação para 
uso da população do Parque Vivencial 
do Riacho Fundo, e a implantação do 
conector ambiental 6 – Arie JK/Arie do 
Ipê, indicado no PDOT.

� Proteger a Arie do Ipê.
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Área de Entorno 4  - AE 4
APA Gama Cabeça de Veado, Jardim Botânico,

Fazenda Água Limpa (UnB), Reserva Ecológica do IBGE

AE 4

Diretrizes:

� Proteger o sítio onde se situa o 
Palácio do Catetinho e a antiga 
sede da Fazenda do Gama, por 
sua relevância histórica.

� Manter as características de 
ocupação rarefeita  em toda a AE.

� Manter as condições ambientais 
da APA Gama Cabeça de Veado, 
área de proteção integral, núcleo 
da reserva da biosfera, submetida 
a legislação federal.

� Elaborar plano de manejo, 
conforme art. 15, inciso III do 
PDOT.
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AE 5

Área de Entorno 5  - AE 5

Diretrizes:
� contenção do adensamento e da verticalização das 

edificações na área, de modo a minimizar o impacto da 
massa construída na visibilidade e legibilidade do 
conjunto urbano tombado;

� recuperação, valorização e manutenção dos parques 
naturais e das áreas de interesse ambiental;

� especificação de padrões de parcelamento com baixa 
intensidade de ocupação do solo, com a predominância 
da vegetação sobre a massa de construções;

� estabelecimento de diretrizes para a área do Aeroporto, 
compatíveis com a visibilidade do conjunto tombado; 

� restrição a novas ocupações as extremidades do Lago 
Paranoá;

� incentivo à manutenção das características morfológicas 
consolidadas;

� restrição ao adensamento do Centro de Atividades do 
Lago Norte;

� contenção do adensamento e da verticalização das 
edificações na aglomeração formada em torno do Posto 
Colorado;

� proteção à parte da área da mata de reflorestamento da 
antiga Proflora, resguardada a área de expansão da Vila 
Paranoá; 

� manutenção dos atuais padrões tipológicos da Península 
Norte e do Lago Sul;

� coerção à invasão de áreas públicas e de preservação 
permanente;

� manutenção da integridade dos parques ecológicos e 
vivenciais nas dos Lagos Sul e Norte;

� manutenção dos parâmetros urbanísticos e dos limites 
atuais da Vila Varjão.
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Lagos Sul e Norte, região do Taquari e Paranoá, parte do Park Way

1.1 Área de Entorno  - AE



AE 6

Área de Entorno 6 – AE6
SMC, Pátio Ferroviário, SAA, SOF Norte, SMA Norte, 

Pq. da Granja do Torto, SCIA e Vila Estrutural

Diretrizes:
� manter, nos atuais limites, as instalações do Parque 

Rural do Torto, assim como as Vilas Weslian Roriz e 
do Torto (Setor Habitacional do Torto);

� qualificar urbanisticamente os setores implantados às 
margens da EPIA e promover os estudos de avaliação 
conforme art. 108 do Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial - PDOT para os eixos e polos da Estratégia 
de Dinamização ali situados, reavaliando os 
coeficientes de aproveitamento previstos no referido 
PDOT quanto à sua compatibilidade com a área 
tombada;

� intensificação do perfil diversificado da AE6 para 
garantir o predomínio de múltiplas atividades 
(comércio, serviços e, complementarmente, 
habitação);

� destinar a área do SMC e Pátio Ferroviário para a 
expansão da administração pública federal, e demais 
usos e funções urbanas, com edificações limitadas a 
27m de altura; 

� qualificar o espaço urbano da Vila Estrutural, com 
isolamento do lixão por denso renque de arborização, 
e fiscalização para impedir o adensamento urbano da 
faixa de chácaras situada junto ao córrego do Valo.

� Limitar em 14m a alturas das edificações do SCIA.

PROPOSIÇÕES PPCUB 1.1 Área de Entorno  - AE



1. Área de Interesse PatrimonialPROPOSIÇÕES PPCUB

Portaria 68 IphanPPCUB

As áreas de entorno AE1 e SE-01 são coincidentes.
O SE-02 não tem correspondência com o PPCUB, pois está fora da AE.
O SE-03 coincide com a AE2. No SE-03, em relação à EPIA, o limite de altura das edificações é de 12m, considerados 500m. 
O mesmo vale para a EPCT. A partir desses 500m, para a EPCT, a altura dos edifícios é regulada pela cota topográfica. 
O SE-04 coincide com AE3. A altura limite das edificações é de 12m.
O SE-05 corresponde às AE4 e AE5 – unidades de conservação ao sul, mais os núcleos urbanos a leste do Plano Piloto. O 
PPCUB, criou duas subáreas para distinguir as áreas ambientalmente protegidas e manter coerência com o zoneamento do 
PDOT. As alturas ficaram limitadas a 9m e no CA do Lago Norte, em 16m.
O SE-06 corresponde à AE6. As alturas ficaram limitadas a 12m para a faixa de 500m a oeste EPIA, além dessa faixa, 21m 
(6pav) pela Portaria. Vale lembrar, contudo, que a altura dos blocos das superquadras é, originalmente, de 24,5m. Na Vila 
Estrutural, SAA e SOF Norte, pelo PPCUB, as alturas têm limite de 14m e o Setor Militar Complementar - SMC e o Pátio 
Ferroviário de Brasília- PFB, têm limite de 27m.



1) A Portaria 314/1992-Iphan e o Decreto 10.829/1987 são documentos fundamentais 
para a proteção do sítio. Ambos expressam como objetivos a preservação da 
Concepção Urbanística de Brasília. Trata-se de identificar os seus atributos físicos, 
assim como os aspectos imateriais que juntos determinam seus valores. 

Valores a preservar identificados no sítio histórico:

� os Conjuntos Urbanísticos do Eixo Monumental;
� as Superquadras;
� a Arquitetura de Brasília;
� o Sentido de Unidade e de Ordenação;
� o Tratamento dos Espaços Abertos;
� o Lago Paranoá;
� a Visão do Horizonte do Céu;
� o Local de Encontro de Culturas do Brasil;
� o Esforço Histórico da Construção e
� os Acampamentos e as Ocupações Populares.

A preservação no interior da Zona Urbana do Conjunto Tombado – ZUCT 
Metodologia

1.2 A preservação no interior da ZUCTPROPOSIÇÕES PPCUB



Metodologia para definição das Áreas de Preservação – AP 

� Para a determinação das áreas de preservação do sítio tombado, toma-se como 
critério a identificação do desenho do Plano Piloto em sua concepção original e os 
elementos incorporados ao longo do tempo de sua sedimentação urbana, que hoje 
estruturam a imagem do lugar. 

� Assim, a  delimitação de áreas internas à poligonal tombada resulta dos atributos 
relacionados àquela legibilidade – tecido urbano e cheios e vazios – e de sua 
apropriação social, os quais se relacionam, intrinsicamente, aos princípios 
fundamentais das escalas urbanas – monumental, residencial, gregária e bucólica, 
conforme expresso no art. 2° da Portaria 314/1992-Iphan.

Áreas de Preservação – AP reúnem áreas, cujos atributos físicos predominantes 
guardam semelhança entre si em relação à legibilidade, apropriação social e escalas 
urbanas.

� São três as categorias essenciais de análise, subdivididas em subcategorias que
identificam os aspectos a preservar:

1. Tecido Urbano
2. Espaços Abertos
3. Edificações

PROPOSIÇÕES PPCUB 1.2 A preservação no interior da ZUCT



Tecido Urbano
A – Malha viária

Desenho da malha viária 
prevista no relatório do 
Plano Piloto

Desenho da malha viária até 
1967

Antigos Acampamentos
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Setores/Quadras 
implantados conforme 
diretrizes do Relatório do 
Plano Piloto

Setores/Quadras 
implantados  até 1967 
(adaptações e 
deslocamentos)

Antigos Acampamentos

Tecido Urbano
B – Parcelamento do Solo

PROPOSIÇÕES PPCUB 1.2 A preservação no interior da ZUCT



Espaços implantados em 
conformidade com o 
Relatório do Plano Piloto

Espaços parcialmente 
implantados em 
conformidade com o 
Relatório do Plano Piloto

Espaços implantados até 
1967

Espaços Abertos

Espaços implantados após 
1967

PROPOSIÇÕES PPCUB 1.2 A preservação no interior da ZUCT



Áreas de Preservação (AP)

AP2 – Eixo Rodoviário e 
plataforma da Rodoviária

AP4 – Escala Residencial

AP6 – SGA – quadras 900

AP1 – Eixo Monumental

AP3 – Escala Gregária

AP5 – SHIGS, SHCGN, SEP Sul, EQ 
Norte, Setores W3 Sul e Norte

AP8 – S. Embaixadas, SGA –
quadras 600,  UnB

AP10 – Octogonal/ SW, NW, 
Cruzeiros, SIG, SGO e SMU

AP7 – Orla do Lago Paranoá (SCE Sul e 
Norte, SHT, Candangolândia, V. 
Planalto e Telebrasília 

AP9 – parques urbanos, 
SRPN, cemitério

AP11 – Espelho d’água L. Paranoá

PROPOSIÇÕES PPCUB 1.2 A preservação no interior da ZUCT



� Identificadas as Áreas de Preservação – AP, analisam-se os atributos físicos de cada
uma delas, assim como o estado de conservação a fim de delimitar Unidades de
Preservação internas às AP.

� Para a identificação dos atributos físicos, observam-se as recomendações das cartas
patrimoniais (Carta de Toledo/Washington, Carta de Nairobi, Memorando de Vienna).

Unidades de Preservação  - UP resultam da subdivisão das Áreas de Preservação  que se 
apresentem morfologicamente singulares dentro da área tombada, devendo ser objeto 
de diretrizes de preservação diferentes e regime urbanístico próprio.

Metodologia para definição das Unidades de Preservação – UP

PROPOSIÇÕES PPCUB 1.2 A preservação no interior da ZUCT



PROPOSIÇÕES PPCUB 1.2 A preservação no interior da ZUCT

A instituição das UP associadas aos instrumentos de controle urbanístico e de preservação 
consolidados nas PURP, objetivam assegurar:
� a manutenção das características morfotipológicas essenciais do CUB;
� a função e identidade morfológica das áreas integrantes de cada UP em relação à

concepção e às características fundamentais do CUB, expressas na legislação de
tombamento;

� a adequação das áreas obsoletas ou degradadas com infraestrutura, com vistas ao seu
desenvolvimento sustentável;

� a ampliação do leque de usos e atividades, respeitadas as características essenciais das
escalas urbanas do plano urbanístico de Brasília;

� a identificação para posterior avaliação, registro e preservação de bens de natureza
material e imaterial, portadores de referência à identidade e à memória da ZUCT;

� a revitalização de áreas degradadas e a potencialização das áreas de interesse cultural, de
lazer e de turismo para o desenvolvimento de projetos;

� a qualificação dos espaços públicos para revalorização e estruturação do CUB;
� a reabilitação dos edifícios, tanto os de interesse histórico e artístico-cultural, bem como

daqueles que, mesmo sem interesse arquitetônico, fazem parte de um conjunto urbano
merecedor de intervenção; e

� a avaliação da destinação dos lotes de Equipamentos Públicos Comunitários das Áreas de
Vizinhança, frente às políticas setoriais, às demandas e às tendências do perfil populacional.

A PURP destaca a escala urbana predominante na UP, quando esta traz seus elementos
determinantes e fundamentos relacionados aos seus atributos, como definidores do grau
de valor patrimonial.



Planilha de Parâmetro Urbanísticos e de Preservação – PURP
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Área de Preservação 1 – AP1: Eixo Monumental

UP1 – Esplanada dos Ministérios e 
Praça dos Três Poderes
UP2 – Setores Culturais Norte e Sul
UP3 – Esplanada da Torre
UP4 – Setor de Divulgação Cultural
UP5 – Praça do Buriti
UP6 – Eixo Monumental Oeste

Escala Monumental

PROPOSIÇÕES PPCUB

A AP1 marca expressiva e simbolicamente a 
imagem de Brasília e a função de Capital 
Federal, no trecho leste, e de Capital 
Distrital, a oeste

2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



Portaria 314/1992-Iphan 
Art. 3° A escala monumental, concebida para conferir à cidade a marca de 
efetiva capital do País, está configurada no Eixo Monumental, desde a 
Praça dos Três Poderes até a Praça do Buriti e para a sua preservação 
serão obedecidas as seguintes disposições: 
I. A Praça dos Três Poderes fica preservada como se encontra nesta data, 
no que diz respeito aos Palácios do Planalto e do Supremo Tribunal 
Federal, ao Congresso Federal, bem como aos elementos escultórios que 
a complementam, inclusive o Panteão, a Pira, o Monumento ao Fogo 
Simbólico, construídos fora da praça, mas que se constituem parte 
integrante dela; 
II. Também ficam incluídas para preservação as sedes vizinhas dos 
Palácios Itamarati e da Justiça, referências integradas da Arquitetura de 
Oscar Niemeyer na Praça dos Três Poderes; 
III. Da mesma forma, serão incluídos na preservação os espaços não 
edificados adjacentes aos palácios e monumentos referidos, respeitada 
para o Espaço Lúcio Costa e aprovação dada pelo CAUMA; 
IV. São também alcançados, para efeito de preservação, os espaços 
principais de entrada e acesso público nos Palácios mencionados nos 
itens I e II; 
V. nos terrenos do canteiro central verde são vedadas quaisquer 
edificações acima do nível do solo existente, garantindo a plena 
visibilidade ao conjunto monumental; 
VI. A Esplanada dos Ministérios ao sul e ao norte do canteiro central, à 
exceção da Catedral de Brasília, será de uso exclusivo dos Ministérios 
Federais, sendo entretanto admitidas, tal como constam do Plano Piloto, 
edificações de acréscimos com um pavimento em nível de mezanino e 
sobre pilotis, para instalação de pequeno comércio e serviços de apoio 
aos servidores, no espaço compreendido entre o meio dos blocos e a 
escala externa posterior; 
VII. As áreas compreendidas entre a Esplanada dos Ministérios e a 
Plataforma Rodoviária ao sul e ao norte do canteiro central, e que 
constituem os Setores Culturais Sul e Norte, destinam-se a construções 
públicas de caráter cultural. 

PROPOSIÇÕES PPCUB

São diretrizes para a AP1 :
� a preservação do Eixo Monumental como elemento 

de estruturação do plano urbanístico e de seu papel 
relevante na identificação da escala monumental;

� a manutenção das funções de Capital Nacional e 
instalação dos poderes federais, no trecho leste e de 
sede e funcionamento dos poderes distritais, a oeste;

� o resguardo das escalas monumental e bucólica 
predominantes na AP como elementos fundamentais 
da estruturação da cidade; 

� o resguardo dos exemplares arquitetônicos e de sua 
organização espacial, em consonância com as funções 
assumidas pelo Eixo Monumental em sua totalidade;

� a defesa e a preservação das características 
fundamentais do partido urbanístico, e cuidados na 
inserção de novos elementos, que devem apresentar 
compatibilidade com a paisagem monumental, em 
especial quanto à volumetria, qualidade plástica das 
edificações e implantação;

� a preservação dos espaços abertos e a 
predominância do canteiro central verde e de 
baixíssima ocupação, garantindo os enquadramentos 
perspectivos correspondentes ao conceito de cidade-
parque;

� a manutenção do conjunto da Praça dos Três 
Poderes, da distribuição dos edifícios e de sua relação 
com a Esplanada; e

� o resguardo da área livre de proteção e reserva 
existente entre a Praça dos Três Poderes e o Lago 
Paranoá.

2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



Área de Preservação 2 – AP2: Eixo 
Rodoviário e Plataforma Rodoviária

UP1 – Eixo Rodoviário-Residencial
UP2 – Plataforma Rodoviária

Embora o Eixão não detenha as características simbólicas do Eixo 
Monumental, sua constituição linear com extensos canteiros 
verdes e baixíssima ocupação, responsável por enquadramentos 
perspectivos que remetem ao conceito de cidade-parque e à 
noção de cidade-rodoviária, o tornam elemento de essência 
monumental.
A Plataforma Rodoviária deve ser preservada na sua concepção 
arquitetônica e urbana, reforçando seu papel síntese da 
urbs-civitas, conciliando as escalas gregária e monumental.

PROPOSIÇÕES PPCUB

Escala Monumental

São diretrizes para a AP2:
� a preservação do Eixo Rodoviário-Residencial 

como eixo verde de baixíssima ocupação, sem 
obstrução das visuais, com canteiros 
densamente arborizados;

� a preservação da Plataforma Rodoviária em 
sua concepção arquitetônica e urbanística, 
observada a sua conservação e a valorização 
do seu papel focal da Escala Gregária, 
ressalvadas eventuais adequações 
decorrentes de necessidades de modernização 
de suas instalações e ao sistema de transporte 
público coletivo; 

� a adoção de medidas e promoção de estudos 
de intervenções no Eixo Rodoviário-
Residencial que proporcionem a segurança 
dos usuários;

� o resguardo da concepção do Eixo Rodoviário-
Residencial, vedada a criação de novos lotes, 
com promoção de ações e intervenções que 
possibilitem adaptações à dinâmica urbana e 
às políticas setoriais de mobilidade e de 
transporte.

2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



Área de Preservação 3 – AP3: Setores Centrais

UP1 – Setor de Diversões Sul e Norte
UP2 – Setor Hoteleiro Sul e Norte
UP3 – Setores Comercial e de Rádio e 
Televisão Sul e Norte
UP4 – Setor Médico-Hospitalar Sul e Norte
UP5 – Setor Bancário Sul e Norte 
UP6 – Setor de Autarquias Sul e Norte

Tem como característica predominante 
a variedade volumétrica, a presença de 
edificações com maior altura, marcando 
a imagem da cidade com o centro 
urbano.
Devem ser mantidas as características 
morfológicas para os novos 
empreendimentos nas áreas ainda 
disponíveis ou naquelas em 
transformação. Para esta área são 
propostos programas ou projetos de 
qualificação do centro urbano.

PROPOSIÇÕES PPCUB

Escala Gregária

2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



PROPOSIÇÕES PPCUB

Portaria 314/1992-Iphan 
Art. 6º A escala gregária com que foi concebido o centro de Brasília em torno 
da intersecção dos Eixos Monumental e Rodoviário, fica configurada na 
Plataforma Rodoviária e nos Setores de Diversões, Comerciais, Bancários, 
Hoteleiros, Médico-Hospitalares, de Autarquia e de Rádio e Televisão Sul e 
Norte. 
Art. 7º Para a preservação da escala gregária referida no artigo anterior, 
serão obedecidas as seguintes disposições: 
I. a Plataforma Rodoviária será preservada em sua integridade estrutural e 
arquitetônica original, incluindo-se nessa proteção as suas praças atualmente 
implantadas defronte aos Setores de Diversões Sul e Norte; 
II. Os Setores de Diversões Sul e Norte serão mantidos com a atual cota 
máxima de coroamento, servindo as respectivas fachadas voltadas para a 
Plataforma Rodoviária, em toda a altura de campo livre, para instalação de 
painéis luminosos de reclame, permitindo-se o uso misto de cinemas, teatros 
e casas de espetáculos, bem como restaurantes, cafés, bares, comércio de 
varejo e outros que propiciem o convívio público; 
III. nos demais setores referidos no artigo anterior, o gabarito não será 
uniforme, sendo que nenhuma edificação poderá ultrapassar a cota máxima 
de 65,00m (sessenta e 
cinco metros), sendo permitidos os usos indicados pela denominação dos 
setores de forma diversificada, ainda que se mantenham as atividades 
predominantes preconizadas pelo Memorial do Plano Piloto. 

Escala Gregária

São diretrizes para a AP3:

� a promoção e fomento de diversidade 
de usos e atividades, variedade de 
volumetrias e de alturas das 
edificações;

� a ordenação e regulação das áreas de 
estacionamento existentes e avaliação 
da instituição de sistema rotativo;

� a qualificação da UP, prevendo a 
integração dos diversos setores e 
priorizando ações e intervenções que 
garantam a acessibilidade universal, a 
mobilidade dos pedestres e a utilização 
prioritária do transporte público.

2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



AP4 – Superquadras

UP1 – Superquadras 100, 200 e 300
UP2 – Superquadras 400
UP3 – Comércio Local Sul
UP4 – Comércio Local Norte
UP5 – Entrequadras 100, 200 ,300 e 400
UP6 – Entrequadras 100/300 e 200/400
UP7 – Parque Olhos d’água 

Essa AP se caracteriza pela baixa taxa de 
ocupação do solo, gabarito uniforme, 
permeabilidade visual e de circulação, 
asseguradas pelo uso de pilotis livres nos 
edifícios residenciais com gabaritos de, no 
máximo, seis pavimentos, que estão 
distribuídos no interior das superquadras, 
envoltos por vegetação, à semelhança de um 
parque, emolduradas por densa cinta verde. 

Deverão ser preservados os atributos do 
tecido urbano, características e usos dos 
espaços abertos. Quanto às edificações, 
deverá ser assegurada a proporção 
volumétrica da concepção original. 

PROPOSIÇÕES PPCUB

Escala Residencial

2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



PROPOSIÇÕES PPCUB
Portaria 314/1992-Iphan 
Art. 4º A escala residencial, proporcionando uma nova maneira de viver, 
própria de Brasília, está configurada ao longo das alas Sul e Norte do Eixo 
Rodoviário Residencial e para sua preservação serão obedecidas as seguintes 
disposições: 
I. Cada Superquadra, nas alas sul e norte, contará com um único acesso para 
transporte de automóvel e será cercada, em todo o seu perímetro, por faixa 
de 20,00m (vinte metros) de largura com densa arborização; 
II. Nas duas alas, sul e norte, nas seqüências de Superquadras numeradas de 
102 a 116, de 202 a 216 e de 302 a 316, as unidades de habitações conjuntas 
terão 06 (seis) pavimentos, sendo edificadas sobre piso térreo em pilotis, 
livre de quaisquer construções que não se destinem a acessos e portarias; 
III. Nas duas alas, sul e norte, nas seqüências de Superquadras duplas 
numeradas de 402 a 416, as unidades de habitações conjuntas terão 03 
(três) pavimentos, sendo edificadas sobre pisos térreos em pilotis, livre de 
quaisquer construções que não se destinem a acessos e portarias; 
IV. Em todas as Superquadras, nas alas sul e norte, a taxa máxima de 
ocupação para a totalidade das unidades de habitações conjuntas é de 15% 
(quinze por cento) da área do terreno compreendido pelo perímetro externo 
da faixa verde; 
V. Além das unidades de habitações conjuntas serão previstas e permitidas 
pequenas edificações de uso comunitário, com, no máximo, um pavimento; 
VI. Na ala sul, os comércios correspondentes a cada Superquadra deverão 
sempre ser edificados, em relação às referidas Superquadras, na situação em 
que se encontram nesta data; 
VII. As áreas entre as Superquadras, nas alas sul e norte, denominadas 
Entrequadras, destinam-se a edificações para atividades de uso comum e de 
âmbito adequado às áreas de vizinhança próximas, como ensino, esporte, 
recreação e atividades culturais e religiosas. 
Art. 5º O Eixo Rodoviário Residencial, nas alas sul e norte, terá respeitadas 
suas características originais, mantendo-se o caráter rodoviário que lhe é 
inerente; Parágrafo único - O sistema viário que serve às Superquadras 
manterá os acessos existentes e as interrupções nas vias L1 e W1, conforme 
se verifica na ala sul, devendo ser o mesmo obedecido na ala norte.

2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

São diretrizes para a AP4:
� manutenção dos atributos do tecido urbano e das 

características e usos dos espaços abertos;
� resguardo dos princípios da escala residencial 

consolidados na proposta das superquadras e áreas 
de vizinhança, quais sejam:

� baixa taxa de ocupação do solo e gabarito uniforme;
� permeabilidade visual e de circulação, asseguradas 

pelo uso de pilotis livres e pela ausência de cercas 
de qualquer natureza nos edifícios residenciais e 
espaços públicos circundantes;

� gabarito de até seis pavimentos sobre pilotis;
� disposição das edificações no interior das 

superquadras, envoltas por vegetação, à semelhança 
de um parque;

� emolduramento das SQ por densa cinta verde. 
� a manutenção da proporção volumétrica da 

concepção tipológica original das edificações;
� a avaliação das funções e programas de atividades 

complementares em função das novas necessidades 
e das alterações no perfil da população;

� a sustentabilidade dos comércios locais, com 
adequações que resguardem a identificação do 
partido arquitetônico original e possibilitem o 
desenvolvimento adequado de atividades 
decorrentes da dinâmica urbana, voltadas ao 
atendimento das necessidades da população da 
vizinhança, e daquela oriunda de outras áreas da 
cidade.



AP4/UP3 – Comércio Local Sul – CLS 

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



Área de Preservação 5 – UP3: Setores da Av. W3

UP1 – Setores de Uso Misto da W3 
(Comercial e Residencial Sul)
UP2 – Setor de Edifícios Públicos Norte -
SEPN 
UP3 – Setor de Habitações Individuais 
Geminadas Sul - Quadras 703 a 707
UP4 – Setor de Habitações Coletivas 
Geminadas Norte
UP5 – Setor de Habitações Individuais 
Geminadas Sul – Quadras 708 a 715

A AP5 faz a transição morfológica entre 
as superquadras e os setores 
complementares à escala residencial 
inseridos na AP6, mais densos e pouco 
permeáveis à circulação. Sua 
importância está, fundamentalmente, 
em sua morfologia, que resulta em 
abundantes espaços livres de uso 
público, integrantes da escala bucólica e 
nas características da Av. W3, que se 
remete à escala gregária quanto ao seu 
poder de agregação de pessoas.

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

Escala Residencial

Esta AP está enquadrada na escala residencial como inserção, em 
virtude do uso preponderante. Contudo, não apresenta as 
características morfotipológicas constituintes da escala 
residencial, tal como prevista na Portaria 314/1992-Iphan. 
Representa, também importante inserção bucólica.



Área de Preservação 6 – AP6: Setor de 
Grandes Áreas Oeste (Quadras 900 norte e 
sul do Plano Piloto)

UP1 – Setor de Edifícios Públicos Sul
UP2 – Setor de Grandes Áreas Norte
UP3 – Setor de Grandes Áreas Sul, 
Quadras 900
UP4 – Setor de Grandes Áreas Norte, 
Quadras 900

Área limítrofe com os parques urbanos e 
áreas de lazer, situados a oeste das Asas, 
constituindo uma barreira física que 
marca e contribui para o reconhecimento 
da linearidade da estrutura urbana do 
Plano Piloto. Caracteriza-se, 
fundamentalmente, por grandes lotes 
com usos institucionais e de serviços que 
adquiriram caráter regional, 
especialmente a partir de meados da 
década de 1980. Mais recentemente vem 
sofrendo outras transformações com a 
instalação de residências, com preços 
mais acessíveis, na forma de quitinetes.

O Setor Hospitalar Local Sul, também ao 
longo do tempo adquiriu caráter regional, 
passando por forte pressão para alteração 
de volumetrias. Trata-se de um Setor 
contido, na ponta da Asa Sul, constituído 
por grandes lotes, pouco articulado com o 
tecido do entorno, o que traz transtornos 
à circulação de veículos.

Trata-se de áreas que necessitam de 
cuidados quanto ao tratamento de seus 
espaços públicos, quanto ao 
parcelamento e ao regime normativo. 

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



AP6/UP3 – SGA quadras 900 Usos institucionais, comerciais e de 
prestação de serviços diversos, 
admitido o uso misto – habitação 
(quitinete ou conjugado) associada 
aos demais usos previstos, vedado 
o uso habitacional exclusivo.
Taxa de ocupação: 40%; coeficiente 
de aproveitamento – 1; altura 9,5m 
+ 3m de cobertura + caixa d’água e 
casa de máquinas.

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

Regime urbanístico vigente:
Lotes destinados a órgão da administração pública direta e 
indireta, instituições beneficentes, educacionais, culturais, 
religiosas, associações de classe, empresas de pesquisa 
científica, de computação, centros e postos de saúde, 
ambulatórios, clinicas e unidades integradas de saúde.
Taxa de ocupação: 40%; taxa de construção – 100%; altura 9,5m 
+ 3m de cobertura + caixa d’água e casa de máquinas.



Área de Preservação 7 (AP7): Orla do lago 
Paranoá (SCE norte e sul, SHT, 
Candangolândia, Vila Planalto e 
Telebrasília)

UP1 – Candangolândia
UP2 – Jardim Zoológico
UP3 – Vila Telebrasília
UP4 – Setor de Clubes Esportivos Sul 
UP5 – Setor Presidencial e área de tutela da 
Vila Planalto
UP6 – Vila Planalto
UP7 – Setor de Hoteis de Turismo Norte
UP8 - Setor de Clubes Esportivos Norte 
UP9 – Setor de Mansões Isoladas
UP10 – Centro Olímpico da UnB

Trata-se de uma das áreas mais sensíveis 
quanto à ocupação, que deve manter o 
caráter de parte integrante da Escala 
Bucólica com baixíssima densidade, 
extensas áreas livres de ocupação, áreas de 
preservação e limite com o lago Paranoá, 
com característica de faixa de proteção e 
acesso público ao lago.

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

Escala Bucólica



São diretrizes para a AP7:
� preservação do caráter bucólico predominante na orla 

do Lago Paranoá;
� manutenção de baixa intensidade de ocupação do solo e 

gabarito uniforme nos Setores de Clubes Esportivos Sul e 
Norte;

� arborização das extensas áreas livres públicas e privadas 
e das áreas de preservação;

� preservação e recuperação da áreas de interesse 
ambiental localizadas na orla do lago e nas demais áreas 
desta AP;

� implantação do Parque da Vila Planalto;
� qualificação dos espaços livres públicos de franco acesso 

à orla do lago;
� ordenamento urbanístico, paisagístico e preservação de 

exemplares de valor patrimonial das áreas habitacionais 
representativas da época da construção da capital, 
localizadas na orla do lago – a Vila Planalto e a 
Telebrasília;

� realização de ações para aproveitamento e otimização 
sustentável do potencial turístico e econômico dos 
setores destinados a hotéis de turismo na orla do Lago 
Paranoá, de forma a possibilitar a instalação de serviços 
de hotelaria e outras atividades complementares aos 
usos institucionais de lazer, esporte, cultura, diversão e 
turismo, compatíveis com os fundamentos da escala 
bucólica na orla.

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

Portaria 314/1992-Iphan 
Art. 8º A escala bucólica, que confere a Brasília o caráter de cidade-
parque, configurada em todas as áreas livres, contíguas a terrenos 
atualmente edificados ou institucionalmente previstas para edificação 
e destinadas à preservação paisagísticas e ao lazer, será preservada 
observando-se as disposições dos artigos subseqüentes. 
Art. 9º São consideradas áreas non-aedificandi todos os terrenos 
contidos no perímetro descrito nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º 
desta Portaria que não estejam edificados ou institucionalmente 
destinados à edificação, nos termos da legislação vigente, à exceção 
daqueles onde é prevista a expansão predominantemente residencial 
em Brasília Revisitada, que constituem os anexos I e II desta Portaria; 
§ 1º Nas áreas referidas no caput deste artigo, onde prevalece a 
cobertura vegetal do cerrado nativo, esta será preservada e as demais 
serão arborizadas na forma de bosque, com particular ênfase ao 
plantio de massas de araucária, no entorno direto da Praça dos Três 
Poderes; 
§ 2º Nas áreas non-aedificandi poderão ser permitidas instalações 
públicas de pequeno porte que venham a ser consideradas 
necessárias, desde que, apreciados pelo CAUMA, sejam submetidos à 
consideração do IBPC; 
(...)
Art. 10 Será mantido o acesso público à orla do lago em todo seu 
perímetro, à exceção dos terrenos, inscritos em Cartório de Registro 
de Imóveis com acesso privativo à água. 



AP7/UP4 – Setor de Clubes Esportivos Sul

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



AP7/UP4 – Setor de Clubes Esportivos Sul

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



Projeto de Revitalização da Orla do Lago Paranoá – AP7

Promover o estudo da ocupação dos terrenos da borda pública da orla do Lago Paranoá com o objetivo de indicar 
intervenções para:

� a recuperação dos locais e equipamentos degradados;
� a instalação de equipamentos e tratamento urbanístico e paisagístico;
� o incentivo ao acesso e ao uso da orla pela população.

O estudo deverá prever a instalação de usos e atividades diversificadas que proporcionem a sustentabilidade econômica, a 
apropriação e a dinamização dos espaços identificados.

As áreas identificadas poderão abrigar usos institucionais, comerciais e de prestação de serviços, ligados ao lazer, 
entretenimento, esportes, cultura, bares e restaurantes e espaços para feiras e exposições.

Fica vedado o uso de cercas nas áreas públicas e de uso público e estabelecida a obrigatoriedade de desocupação de todas 
as áreas públicas atualmente obstruídas por construções ou por cercas ilegais.

O Plano resgata propostas do Projeto Orla criando o Parque do Cerrado, com 10ha, entre a alameda de acesso aos palácios 
da presidência e vice-presidência, o Lago Paranoá e a Lagoa do Jaburu, com a finalidade de preservar a flora e a fauna 
nativa e de instalar atividades de divulgação da cultura do cerrado e de educação ambiental.

AP7 – Orla do Lago Paranoá

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



AP7/UP4 – Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 4

Trecho 3

Polo 8

Trecho 3

Trecho 2

Trecho 2

Trecho 2

Parque do Cerrrado
non aedificandi

Polo 7

Regime urbanístico atual – trecho 4:
• 5 lotes para sedes sociais e instalações

relacionadas com a prática de esportes
de clubes e sociedades esportivas

• 3 lotes de hoteis de turismo
Parâmetros clubes:
• Taxa ocupação=30%
• Taxa de Construção=60%
• Altura=9m (ginásios=12m)
• Afastamentos divisas=10m
Parâmetros hoteis:
• Taxa ocupação=40%
• Taxa de Construção=150%
• Altura=12m
• Afastamentos divisas=10m

Regime urbanístico atual – trechos 1, 2 e 3,
exceto beira lago:
• sedes sociais e instalações relacionadas

com a prática de esportes de clubes e
sociedades esportivas

Parâmetros clubes:
• Taxa ocupação=30%
• Taxa de Construção=60%
• Altura=9m (ginásios=12m)
• Afastamentos divisas=10m Beira Lago

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



AP7/UP4 – Setor de Clubes Esportivos Sul

Regime de usos propostos para o trechos 1, 2 e 3:
PREDOMINANTE
INSTITUCIONAL
Atividades esportivas e de recreação e lazer 
Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental
Educação, apenas: 
Atividades de apoio à educação

COMPLEMENTAR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Comércio varejista, apenas:
Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos
Alimentação
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música
Pesquisa e desenvolvimento científico
Atividades esportivas e de recreação e lazer, incluindo academia de ginástica
Outras atividades de serviços pessoais, apenas: 
Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza
Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente, incluindo spas.

Parâmetros de ocupação para clubes:
• Taxa ocupação=30%
• Coeficiente de Aproveitamento básico=0,6 e Coeficiente de Aproveitamento máximo=0,8 (outorga onerosa)
• Altura=9m (ginásios=12m)
• Afastamentos divisas=10m
• Afastamento da orla=30m (non aedificandi)

É indicada a Operação Urbana Consorciada para aplicação no SCES – Trecho 3, a qual deverá instituir usos de prestação 
de serviços e comércio relacionados ao lazer, recreação, cultura, turismo, com espaços para centros de convenções e 
eventos de grande porte, vedado o uso habitacional.

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



AP7/UP4 – Setor de Clubes Esportivos Sul

Regime de usos propostos – trecho 4:

PREDOMINANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Alojamento, apenas:
Hotéis 

COMPLEMENTAR
INSTITUCIONAL
Atividades artísticas, criativas e de espetáculos – incluindo Centro de Convenções

COMERCIAL
Comércio varejista, apenas:
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados 
anteriormente; produtos do fumo
Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Alimentação
Atividades esportivas e de recreação e lazer, incluindo academia de ginástica
Outras atividades de serviços pessoais, apenas: 
Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza

Parâmetros de ocupação para hoteis:
• Taxa ocupação=35%
• Coeficiente de Aproveitamento básico=0,8 e Coeficiente de Aproveitamento máximo=1,5
• Altura=15m
• Afastamentos divisas=10m
• Afastamento da orla=30m (non aedificandi)

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

Regime urbanístico atual trechos 1,
enseada norte 1, enseada norte 2 e trecho
norte:
• sedes sociais e instalações relacionadas

com a prática de esportes de clubes e
sociedades esportivas

Parâmetros clubes:
• Taxa ocupação=30%
• Taxa de Construção=60%
• Altura=9m (ginásios=12m)
• Afastamentos divisas=10m

trecho 1

enseada norte 1

enseada norte 2

trecho norte

Ibama e 
Telebrás

AP7/UP8 – Setor de Clubes Esportivo Norte



AP7/UP8 – Setor de Clubes Esportivo Norte

Regime de usos propostos para o trechos 1, enseada norte 1, enseada norte 2 e trecho norte

PREDOMINANTE
INSTITUCIONAL
Atividades esportivas e de recreação e lazer 
Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental
Educação, apenas: 
Atividades de apoio à educação

COMPLEMENTAR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Comércio varejista, apenas:
Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos
Alimentação
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música
Pesquisa e desenvolvimento científico
Atividades esportivas e de recreação e lazer, incluindo academia de ginástica
Outras atividades de serviços pessoais, apenas: 
Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza
Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente, incluindo spas.

Parâmetros de ocupação para clubes:
• Taxa ocupação=30%
• Coeficiente de Aproveitamento básico=0,6 e Coeficiente de Aproveitamento máximo=0,8 (outorga onerosa)
• Altura=9m (ginásios=12m)
• Afastamentos divisas=10m
• Afastamento da orla=30m (non aedificandi)

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



AP7/UP4 – Setor de Clubes Esportivos Norte

Regime de usos propostos – trecho enseada norte 1, lotes 1, 2, 3 e 7

PREDOMINANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Alojamento, apenas:
Hotéis 

COMPLEMENTAR
INSTITUCIONAL
Atividades artísticas, criativas e de espetáculos – incluindo Centro de Convenções

COMERCIAL
Comércio varejista, apenas:
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados 
anteriormente; produtos do fumo
Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Alimentação
Atividades esportivas e de recreação e lazer, incluindo academia de ginástica
Outras atividades de serviços pessoais, apenas: 
Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza

Parâmetros de ocupação:
• Taxa ocupação=30%
• Coeficiente de Aproveitamento básico=0,6 e Coeficiente de Aproveitamento máximo=0,8 (outorga onerosa)
• Altura=9m (ginásios=12m)
• Afastamentos divisas=10m
• Afastamento da orla=30m (non aedificandi)

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



AP7 – Orla do Lago Paranoá

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

Para que se beneficiem do uso hoteleiro, os lotes SCES, trecho 4 e SCEN, enseada norte 1, ficam submetidos aos 
seguintes condicionantes de projeto, os quais visam assegurar o uso público da faixa de terreno lindeiro à orla:

� manter faixa de 30m (trinta metros) da orla do Lago Paranoá para o uso público, livre de edificações e cercas, 
sendo permitida a instalação de mobiliário urbano e obrigatório o tratamento paisagístico;

� não edificar massas de construção contínuas que bloqueiem as visuais para o Lago Paranoá a partir das vias de 
acesso principal a esses setores; e

� garantir que os acessos das instalações de serviços abertos ao público em geral, como restaurantes bares, salas de 
projeção e exposições, centros de eventos e auditórios sejam diretamente voltados para a faixa de uso público da 
orla.

O lote 2B do Trecho 4 do SCES (Caça e Pesca) deve resguardar faixa de 50m a partir da linha d’agua da Lagoa do 
Jaburu, livre de edificações e cercas, sendo permitida a instalação de mobiliário urbano e obrigatória a conservação 
de seu bosque de caráter rústico.

Os projetos de arquitetura situados em lotes da orla ficarão sujeitos à apreciação do órgão de planejamento urbano 
e territorial do DF, no que diz respeito à implantação e volumetria, assim como os projetos para a orla pública do 
Lago Paranoá passarão a ser apreciados pelo órgão de planejamento urbano e territorial do DF e submetidos ao 
Conplan.



Regime urbanístico vigente no SMI
Habitação unifamiliar; Taxa 
ocupação=70%; e 1 pavimento
Vigente até edição de lei da
Operação Urbana Consorciada*

*É indicada a aplicação de 
Operação Urbana Consorciada 
no Setor de Mansões Isoladas –
SMI, qual deverá observar: a 
instituição de usos de prestação 
de serviços e comércio 
relacionados ao lazer, recreação, 
cultura e turismo, sendo vedado 
o uso habitacional; os 
parâmetros instituídos na PURP 
UP9/AP7 como limites à nova 
ocupação; a garantia de acesso 
público à orla do Lago Paranoá. A 
OUC poderá incluir o Parque da 
Enseada.

AP7/UP9 – Setor de Mansões Isoladas – SMI

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



Área de Preservação 8 – AP8: Setor de Embaixadas, Setor de Grandes Áreas Leste 
(Quadras 600) e área do campus da UnB

UP1 – Setores Policial Sul e de Múltiplas 
Atividades Sul
UP2 – Parques das Aves e de Uso Múltiplo da Asa 
Sul
Esplanada dos Ministérios – Anexos norte
UP3 – Setor de Grandes Áreas Leste (Quadras 
600)
U 4 – Setor de Embaixadas Norte e Sul
UP5 – Setor de Administração Federal Sul
UP6 – Setor de Administração Federal Norte e 
Anexos dos ministérios norte e sul
UP7 – Área verde de proteção e reserva 
UP8 – Campus da UnB
UP9 – Ponta do Braghetto e área livres contíguas
às SQN 216 e 416
UP10 – Setor Hospitalar Local Norte
UP11 –Setor Terminal Norte
UP12 – Estação Biológica – Embrapa

Esta AP exerce papel equivalente ao dos parques a 
oeste das Asas, provendo a descompressão da 
ocupação em direção à orla do Lago. Também 
exerce o mesmo papel no sentido norte-sul das 
Asas, evitando a conurbação. Deve-se manter 
ocupação rarefeita, pouca altura e arborização 
intensa.

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

Escala Bucólica



PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

Escala Bucólica
AP8/UP4 – Setor de Embaixadas Norte e Sul
Regime urbanístico vigente
(art. 62 e 120, Dec. N. 596/1967 e NGB 160/1998)

Usos :
� Compreende lotes para construção de embaixadas de seus 

serviços auxiliares e residência do embaixador
Parâmetros de ocupação
� Taxa de ocupação 40%
� 3 pavimentos
� Subsolo optativo
� Afastamentos: frontal de 20m e demais divisas de 10m
Para os lotes 40 a 48 do SEN
� Atividade principal: Administração Pública, Defesa e 

Seguridade Social; Serviços Coletivos prestados pela 
Administração Pública, exclusivamente do tipo: Relações 
Exteriores.

� Atividade secundária: Entidades Recreativas, Culturais e 
Desportivas; Serviço Cinematográficos e de Vídeo, 
exclusivamente Projeção de filmes e de vídeos. 0utros Serviços 
Artísticos e de Espetáculos, exclusivamente Serviços de Teatro, 
Música e outros serviços artísticos e literários.

� Afastamentos de 10m em todas as divisas.
� Taxa de ocupação de 40%
� Taxa de Construção de 120%
� Altura de 9m
� Subsolo optativo

lotes 40 a 48 SEN



PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

Escala Bucólica

Área de 
tutela

Parcelamento 
futuro

Usos: Predominante: institucional -
84-O administração pública, defesa 
e seguridade social
Complementar: prestação de 
serviços - 56-I alimentação; 
institucional -
90-R atividades artísticas, criativas e 
de espetáculos

Parâmetros de ocupação
� Taxa de ocupação de 40%
� Taxa de Construção de 120%
� Altura de 9m
� Subsolo optativo
� Afastamentos de 10m em 

todas as divisas.

Padrões previstos de 

parcelamento urbano

Permitido 

(S/N)

Lote 

mínimo

(m²)

Lote 

máximo

(m²)

Loteamentos S 8.000 25.000

Desmembramentos S 8.000 25.000

Remembramentos N - -

Usos: Institucional - 99-U organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais

Regime urbanístico proposto

Parâmetros de ocupação
� Taxa de ocupação 40%
� 3 pavimentos
� Subsolo optativo
� Afastamentos: frontal de 20m e demais divisas de 10m

AP8/UP4 – Setor de Embaixadas Norte e Sul



Área de Preservação 9 – AP9: Parques Urbanos 
(Cemitério Sul, Parque da Cidade, Centro 
Esportivo de Brasília, Parque Burle Marx)
UP1 – Parque da Cidade e Cemitério
UP2 – Setor Esportivo
UP3 – Área Institucional
UP4 – Parque Burle Marx

A AP9 tem função relevante na 
caracterização e no reconhecimento da 
escala bucólica.

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

Escala Bucólica

São diretrizes para a AP9:
� preservação dos espaços abertos e 

resguardo das áreas de uso público;
� manutenção do perímetro de áreas de 

preservação ambiental, resguardadas 
eventuais adequações de limites a ser 
avaliadas, em conjunto, pelos órgãos de 
planejamento urbano, de meio ambiente e 
de patrimônio histórico;

� intensificação da arborização e 
manutenção da alta permeabilidade do 
solo;

� conexão entre os dois grandes parques 
urbanos, por meio de alamedas calçadas e 
ciclovia;

� extensão dos usos e qualificação dos 
espaços e edificações do SRPN.

Recomenda-se a revisão e a implementação 
das proposições constantes do plano de uso e 
ocupação do Parque da Cidade, a retomada e a 
recuperação das áreas dos projetos 
paisagísticos do Burle Marx.



Área de Preservação 10 (AP10): Setores 
Residenciais Complementares (SRES e 
SHCES; AOS; SHCSW e SHCNW) e 
Setores Institucionais e de Serviços 
Complementares (SIG, SGO, SMU)

UP1 – Cruzeiro Novo - SHCES
UP2 – Cruzeiro - SRES
UP3 – Áreas Octogonais Sul
UP4 – Setor Hospitalar Local Sudoeste
UP5 – Superquadras Sudoeste
UP6 – Quadras Residenciais Sudoeste
UP7 – Quadras Mistas e Centro 
Comercial
UP8 – Instituto de Meteorologia e CEB e 
Caesb
UP9 – Parque das Sucupiras e Parque do 
Bosque
UP10 – Setor de Indústrias Gráficas
UP11 – Setor Militar Urbano
UP12 – Setor de Administração 
Municipal e Setor de Garagens Oficiais
UP13 – Setor Noroeste
UP14 – ARIE Cruls
UP15 – Área Institucional Noroeste

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

Esta AP está enquadrada na escala residencial como 
inserção, em virtude do uso preponderante. Contudo, não 
apresenta as características morfotipológicas constituintes 
da escala residencial, tal como prevista na Portaria 
314/1992-Iphan. Representa, também importante inserção 
bucólica.



PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

Nesta AP há inserções da escala 
residencial, em virtude das manchas de 
expansão previstas no Brasília Revisitada

(SQSW-UP5 e SQNW-UP13), que se 
inspiram no modelo de superquadras do 
Plano Piloto.
Há também inserção da escala 
monumental no conjunto Quartel 
General do Exército – UP15.
Ambas as UP apresentam, também 
inserção bucólica.

São diretrizes para a AP10 :
� preservação dos espaços de uso público e intensificação da arborização;
� garantia da manutenção de padrões morfológicos e tipológicos 

diferenciados, respeitadas as características peculiares dos diferentes 
setores componentes desta AP;

� resguardo do modelo de parcelamento e do gabarito definido para as áreas 
de expansão residencial propostas por Lucio Costa no documento Brasília 
Revisitada;

� manutenção das áreas verdes intersticiais entre os setores e da alta 
permeabilidade do solo;

� promoção e incentivo da revitalização de setores de serviços 
complementares integrantes desta AP, por meio da revisão de usos e da 
flexibilização de atividades, respeitadas as características morfológicas e os 
valores patrimoniais das áreas.



PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

Nesta AP há inserções da escala residencial, 
no Cruzeiro Velho-UP2 e Novo-UP1. 
Contudo, não apresentam as características 
morfotipológicas constituintes da escala 
residencial, tal como prevista na Portaria 
314/1992-Iphan. As UP apresentam, 
também inserção bucólica.



AP10/UP10 – SIG

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes



Proposta:
Usos institucionais, comerciais e de prestação 
de serviços diversos.
Altura máxima – 15m, incluídos cobertura e 
caixa d’água
Quadra 3, blocos A e B – Altura máxima – 12m

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

AP10/UP10 – SIG
Uso atual: 
(art. 49, Dec. N, 596/1967)

Lotes para construção de depósitos e indústrias de 
jornais, revistas, gráficas e editoras, e comércio de 
características locais
Altura máxima – 12m + 3m para cobertura de 
lazer/restaurante e caixa d’água



Uso atual
(art. 68, Dec. N, 596/1967)

Garagens e oficinas de manutenção dos 
equipamentos de transportes de órgão oficiais. 

Proposta
No Setor de Garagens Oficiais - SGO poderá ser 
aplicada a Operação Urbana Consorciada – OUC, 
por meio de lei específica, a qual deverá instituir 
usos institucionais diversificados, com atividades 
de administração pública, usos de comércio e de 
prestação de serviços de apoio, vedado o uso 
habitacional, que também poderá rever os 
índices de ocupação do solo e o parcelamento 
urbano.

AP10/UP12 – SGO/SAM

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

SGO



Área de Preservação 11 – AP11: Espelho 
d’água do Lago Paranoá

Diretrizes:

� a preservação do espelho d’água e da 
qualidade da água do Lago Paranoá, por 
meio da fiscalização da implantação de 
obras, especialmente de urbanização, na 
Bacia do Lago Paranoá  para evitar o 
carreamento superficial de resíduos e de 
outros materiais que possam acarretar o 
processo de assoreamento do lago;

� implementação de ações relativas à 
melhoria da limpeza urbana, para a evitar o 
carreamento de resíduos que possam 
acarretar o processo de assoreamento do 
lago e aumento da carga de fósforo;

� a fiscalização e os cuidados na instalação de 
marinas, píeres, decks, trapiches ou 
similares por meio do disciplinamento a ser 
estabelecido em regulamentação específica;

� o estabelecimento de regras para o 
licenciamento de atividades de lazer e 
esportes náuticos e de transporte 
aquaviário, por meio de regulamentação 
específica.

PROPOSIÇÕES PPCUB 2. Áreas de Preservação – AP: definição, caracterização e diretrizes

AP
11



3. Sistema de Planejamento e GestãoPROPOSIÇÕES PPCUB

Estrutura institucional de planejamento, gestão e preservação da ZUCT

� Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN; 
� Conselho da Unidade de Planejamento Territorial Central – CUP da UPT Central;
� Conselhos Locais de Planejamento Territorial e Urbano – CLP;
� Conselho do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB; 
� Diretoria de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – DIPRE, da Secretaria de Estado de 

Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB;
� Subsecretaria de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – SUPHAC, da Secretaria de Estado da 

Cultura – SeCult; 
� Administrações Regionais do Plano Piloto – RAI, do Cruzeiro – RA XI, da Candangolândia – RA XIX, e do 

Sudoeste e Áreas Octogonais – RA XXII.

Essa estrutura se fundamenta na integração dos órgãos competentes do poder executivo distrital e 
federal para dar efetividade à política de preservação e para análise técnica de programas, projetos e 
intervenções incidentes sobre o CUB, cuja atuação deverá:
� incentivar e promover o cumprimento do PPCUB; 
� funcionar como sistema integrado com os demais órgãos distritais; 
� fomentar atribuições compartilhadas; 
� integrar-se às instâncias colegiadas de decisão do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do 

Distrito Federal – SISPLAN; 
� atuar concretamente, acionando as instâncias de fiscalização, de forma a coibir desconformidades 

urbanas; e 
� articular-se com as demais esferas competentes.



3. Sistema de Planejamento e GestãoPROPOSIÇÕES PPCUB

Câmara Técnica Permanente de Preservação Patrimonial do CONPLAN, tem natureza interinstitucional, 
e atuará como instância consultiva para promover e acompanhar a execução das ações do PPCUB, de 
forma integrada e coordenada com as demais ações de governo.

Composição:
� o titular da Subsecretaria de Planejamento Urbano do órgão de planejamento territorial e urbano do 

Distrito Federal; 
� o titular da Diretoria de Preservação do CUB do órgão de planejamento territorial e urbano do Distrito 

Federal;
� o titular da Suphac da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal; 
� um conselheiro do Conplan representante sociedade civil, e 
� um conselheiro do Conplan representante da Administração Regional. 
O superintendente do Iphan, no Distrito Federal, e o representante do escritório da Unesco no Brasil são 
membros convidados. 



3. Sistema de Planejamento e GestãoPROPOSIÇÕES PPCUB

O CUP da UPT Central terá a seguinte composição:

Como conselheiros da administração pública:
� os Administradores Regionais das RA da UPT Central;
� o titular da Diretoria de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – DIPRE como representante do 

órgão de planejamento urbano e territorial do DF;
� o titular da Subsecretaria de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, como representante da Secretaria 

de Estado de Cultura do Distrito Federal; e
� um representante da Coordenaria das Cidades da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal.

Como conselheiros da sociedade civil:
� dois representantes do segmento popular indicado pelas associações de moradores, por entidades 

comunitárias ou por organizações não-governamentais, devidamente registradas em cartório com, no 
mínimo, 01 (um) ano de registro, a contar da publicação desta Lei Complementar, das Regiões 
Administrativas integrantes da UPT Central; 

� um representante do segmento empresarial nas áreas de comércio, serviços, indústria ou produção rural 
das Regiões Administrativas integrantes da Unidade de Planejamento;

� representantes dos Órgãos Colegiados Auxiliares, sendo um representante de cada CLP das Regiões 
Administrativas integrantes da UPT Central.

O CUP corresponde à Comissão Gestora Local do Plano de Preservação de Sítio Histórico – PPCUB de que 
trata a Portaria 299, de 06.07.2004, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 



3. Sistema de Planejamento e GestãoPROPOSIÇÕES PPCUB

Os Conselhos Locais de Planejamento Territorial e Urbano – CPL das Regiões Administrativas da UPT Central 
terão a seguinte composição:

Como conselheiros da administração pública:
� quatro servidores da Administração Regional, incluído o Administrador Regional;
� um servidor da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS.

Como conselheiros da sociedade civil dez membros indicados por entidades representativas, devidamente 
registradas em cartório e com, no mínimo, 01 (um) anos de registro, a contar da publicação desta Lei 
Complementar, com atuação na respectiva Região Administrativa, com representantes dos seguintes 
segmentos:
� dos movimentos sociais e populares;
� das organizações não-governamentais; e
� de entidades empresariais.

Deverão ser celebrados convênios de cooperação técnica com a União para a preservação dos bens culturais 
de interesse comum, nos termos do art. 273 do PDOT, para que se alcance a plena integração das instâncias 
institucionais nas ações relacionadas ao resguardo e sustentabilidade do CUB.



4. Programas e projetos

A implantação do VLT em uma plataforma contínua no canteiro central cria um problema de desnível
(para o pedestre), devido à diferença do greide da rua, alterando, forçosamente, toda a geometria da
via para acomodar rampas.

Proposta para a implantação do VLT na W3

PROPOSIÇÕES PPCUB



A alternativa do VLT de acompanhar as laterais do canteiro central harmoniza a questão dos desníveis, 
tirando partido da tecnologia amigável ao pedestre.

Proposta para a implantação do VLT na W3

4. Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



Bases do programa

Diretrizes para o espaço livre público

- ajustes no espaços livres públicos  próximo aos pontos de  paradas de 
transporte público (previsão de mobiliário urbano, bicicletários ou paraciclos);

- iluminação de segurança para pedestres (adaptando os postes existentes ou 
propondo novos);

Programa de Requalificação da W3 Sul

Diretrizes para  as edificações

- ajuste dos engenhos publicitários das fachadas às regras do Plano Diretor de 
Publicidade;

- estabelecimento de incentivos fiscais para recuperação das fachadas em 
diferentes gradações;

- incentivos fiscais para estabelecimento de novas atividades na W3 sul;

- isenção da cobrança da mais-valia inerente à valorização imobiliária decorrente 
da implantação do sistema VLT.

4. Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



CASO 1

Proposta de Requalificação de Fachadas

4. Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCAIS:

• Redução do IPTU para conjuntos de condomínios que aderirem ao programa de pintura
de fachadas e recuperação de marquises.

Proposta de Requalificação de Fachadas

4. Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



CASO 2

Proposta de Requalificação de Fachadas

4. Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCAIS:

• Redução do IPTU para conjuntos de condomínios que aderirem ao programa de
remodelação de fachadas

Proposta de Requalificação de Fachadas

4. Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



Proposta de Requalificação de Fachadas

4. Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente do Distrito 
Federal - SEDUMA

Requalificação das calçadas da W3

FAIXA DE SERVIÇO FAIXA LIVRE PISO PODOTÁTIL

4. Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



Requalificação da W2

Novo desenho urbano para a W2: aumento de calçadas

Via W2 sul - Hoje

4. Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



Situação atual - becos

4. Requalificação dos becos

Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



4. Criação de praças nas entrequadras

Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente do Distrito 
Federal - SEDUMA

4. Criação de praças nas entrequadras

Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



Criação de praças nas entrequadras

4. Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



Piloto - Praça da 515/516

Área de Superfície – 4.000 m²

Área de concessão = 12.000 m² (3 níveis 
de subsolo – 480 vagas)

PROPOSTA

Utilização das praças ou lotes de entrequadra para 
acomodar a bilhetagem, bicicletários e sanitários, 
com possibilidade de concessão de uso do espaço 
público. 

Criação de praças nas entrequadras

4. Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



Alternativa 02

Proposta de estacionamentos para a  W3 Norte - 700

Situação atual 

4. Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



Proposta de requalificação de espaços públicos – SCRN “W3 e meia”

4. Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



Programa de Revitalização dos Setores Centrais
mapa geral

SCSSRTVS

SBS I
SMHS

SBS II

SAUS II

SAUS I

SHS

SHN - I

SCN

SMHNSRTVN
SAUN - II

SBN

SAUN - ISHN - II

Intervenções sobre o espaço público:

4. Programas e projetosPROPOSIÇÕES PPCUB



Articulação norte-sul – Setor Hoteleiro Sul e Norte
Projeto de paisagismo, calçadas e ciclovias do escritório Burle Marx

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Criação de caminho acessível para pedestres

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.

SBS I –não possui ligações acessíveis para os setores 
vizinhos

Única ligação entre os setores SBS e 
SAUS I

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.

A proposta prevê a criação de 
calçadas acessíveis ligando os 
setores

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.

Única ligação entre os setores SBS e 
SAUS I

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.

SBS I – proposta 

de ligação entre 

setores

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.

SBN - alterações

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.

SBN – ampliação e melhoria das ligações  existentes.

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.

SBN –lotes desocupados e subutilizados, sem oferta de estacionamentos. Nenhuma acessibilidade.

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.

Consolidação do setor com edifícios garagem e implantação de passarelas garantindo a acessibilidade de pedestres.

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.
Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos



Setores de Autarquias e Bancário Norte e Sul.

SBN – criação de praça de ligação com a nova estação do Metrô.

Programa de Revitalização dos Setores Centrais

PROPOSIÇÕES PPCUB 4. Programas e projetos
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