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O que é o PPCUBAPRESENTAÇÃO

É o instrumento de planejamento e controle da 
evolução físico-espacial do Conjunto Urbanístico de 
Brasília;  de promoção de seu desenvolvimento 
econômico e social; de consolidação do 
regulamento de ordenação urbanística 
(normatização); e de preservação do conjunto 
tombado.
O Plano corresponde, simultaneamente, à 
legislação de uso e ocupação do solo e ao Plano de 
Desenvolvimento Local da Unidade de 
Planejamento Territorial Central.



ObjetivosAPRESENTAÇÃO

A elaboração do PPCUB visa atender:

- à Lei Orgânica do DF, art. 316, § 1°,  no que tange ao 
estabelecimento do Plano de Desenvolvimento Local 
(PDL) da Unidade de Planejamento Central;
- ao PDOT, art. 67, parágrafo único e art. 153 e 154, no 
que tange à definição do instrumento de 
planejamento e gestão do uso e ocupação do solo e da 
preservação dos valores fundamentais das áreas 
integrantes da Zona Urbana do Conjunto Tombado.
- à exigência da UNESCO, desde a inscrição em 1987, 
de um Plano de Preservação Patrimonial para Brasília e 
seu entorno;
- à Portaria n. 299/04 do IPHAN, a qual regula a 
criação do PPSH – Plano de Preservação de Sítio 
Histórico.



Etapas do PPCUB

SISTEMATIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

DIAGNÓSTICOEM ANDAMENTO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO PPCUB 

CONCLUÍDO

PROGNÓSTICO

APRESENTAÇÃO

PRÓXIMAS ETAPAS

PLANO GERAL DE TRABALHO E PROGRAMA DE 
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO

CONCLUÍDO



Área de estudo conforme Termo de Referência da Licitação APRESENTAÇÃO 

Área de Interesse Patrimonial

Área de abrangência do 
Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de 
Brasília

Conjunto Urbanístico Tombado

Lagos

Sistema viário



Brasília em seu contexto regionalCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Fonte: Documento técnico PDOT/2009



1.063.182

303.968

2.532.488

P.Piloto 205.032 Hab.
Cruzeiro/SQSW/Octogonal   80.060 Hab.
Candangolandia 18.876 Hab.

Área de Preservação de Brasília 303.968hab.

Área Metropolitana - RIDE

Distrito Federal

Referência

Area

Área de 
Preservação de 
Brasília 112,44 km2

Distrito Federal 5.822 km2

Área Metropolitana 
RIDE 50.611 km2

Principais Dados Demográficos

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA Brasília em seu contexto regional



Brasília em seu contexto regionalCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Evolução urbana – DF e entorno

Fonte: Documento técnico PDOT/2009



Taxa de crescimento anual das Regiões Administrativas entre 1996 e 2000

Fonte: SEDUH, Anuário Estatístico do Distrito Federal, 2001.
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RA-I- Plano Piloto

RA-IX - Ceilândia
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RA-II - Gama

RA-III - Taguatinga

RA-IV - Brazlândia

RA-X - Guará

RA-XIII - Santa Maria

RA-XVIII - Lago Norte

RA-XIX - Candangolândia

RA-XI - Cruzeiro

RA-VIII - Núcleo Bandeirante

RA-VII - Paranoá

RA-VI - Planaltina

RA-V - Sobradinho

RA-XIV - São Sebastião

RA-XV - Recanto das Emas

RA-XVII - Riacho Fundo
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Brasília em seu contexto regionalCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA



Brasília em seu contexto regionalCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Concentração de empregos/ha



Brasília em seu contexto regionalCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Faixas de renda



(1) Pilotis + 6 pavimentos, Setor de Habitações Coletivas Sul (SHCS-SQS)
(2) Pilotis + 3 pavimentos (SHCS-SQS)
(3) Térreo + 1 pavimento (SCLS)

Asp. morfológicos e tipológicos da ár. tombadaCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

(1)

(2)

(3)



(1) Pilotis + 2 pavimentos, Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul 
(SHIGS)
(2)Habitação unifamiliar geminada - (SHIGS)

Asp. morfológicos e tipológicos da ár. tombadaCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

(1)

(2)

(2)



(1) Pilotis + 6 pavimentos - Setor de Habitações Coletivas Sudoeste (SHCSW - SQSW)
(2) Térreo + 2 pavimentos – Comércio Local - SHCSW
(3) Pilotis + 4 pavimentos – Cruzeiro Novo (SHCES)

Asp. morfológicos e tipológicos da ár. tombadaCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

(1)

(2)

(3)



(1) Torres do Centro Urbano, Setor Comercial Sul (SCS)
(2) Torre de TV, Esplanada da Torre (ETO), Conjunto Nacional, Setor de Diversões Norte (SDN)

Fonte: Google Earth

Asp. morfológicos e tipológicos da ár. tombadaCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

(1)

(2)



Esplanada dos Ministérios, Eixo Monumental (EMO), 
Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes (PTP)

Fonte: Google Earth

Asp. morfológicos e tipológicos da ár. tombadaCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

(1)

(2)



Fonte: Google Earth

Asp. morfológicos e tipológicos da ár. tombadaCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

9,5m altura - habitação unifamiliar - Candangolândia

Foto Carlos Madson Reis

Foto RSP



Intensidade de ocupação – área tombada e entorno

Aspectos Morfológicos e Tipológicos da Área TombadaCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Fonte: Documento Técnico do PDOT/2009
Fotos acervo RSP

Asp. morfológicos e tipológicos da ár. tombadaCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Guará II – 10 pavimentos
Encosta oeste

Guará II – 6 pavimentos
Encosta oeste

Park Way – 1-2 pavimentos

Área militar – bx. Ocupação
Encosta Leste

SIA 

Varjão – encosta leste

Águas Claras – 28 pavimentos
Encosta oeste

Encosta Leste



PDOT/2009  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Zoneamento

Zona Urbano do Conjunto 

Tombado 

� Nesta zona, o uso e a 
ocupação do solo 
devem respeitar as 
normas que tratam das 

definições, critérios e 
restrições estabelecidos 
para preservação do 
Conjunto Urbanístico de 

Brasília;

• O Plano de Preservação 
do Conjunto Urbanístico 
de Brasília é o 
instrumento de 

planejamento e gestão 
do Conjunto Urbano 
Tombado e deverá 
considerar a legislação 
federal e distrital 

competente.

Zona Urbana de Uso 

Controlado I

� O uso urbano deve ser 
compatível com as restrições 
relativas à sensibilidade 
ambiental da área e à 

proximidade com o Conjunto 
Urbano Tombado;

� Devem ser preservados e 
valorizados os atributos 

urbanísticos e paisagísticos 
que caracterizam essa área 
como envoltório da 
paisagem do Conjunto 
Urbano Tombado, em limite 

compatível com a 
visibilidade e a ambiência do 
bem protegido



Topografia / visibilidade da área tombada CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Sub-bacias da bacia hidrográfica do lago Paranoá

Fonte: Suplan/Sedhab



Visadas intra-núcleo e borda da bacia

Topografia / visibilidade da área tombada CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Fonte: Suplan/Sedhab
P10

P9

P8

P7

P6

P2

P4

P5



Alterações do plano piloto desde a implantação

Avaliação das condições dos setoresCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Fonte: Suplan/Sedhab



Áreas com pressões para transformação

Fonte: Suplan/Sedhab

Avaliação das condições dos setoresCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA



Setores íntegros do ponto de vista dos princípios fundamentais do plano

Fonte: Suplan/Sedhab

Avaliação das condições dos setoresCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA



Objetivo: delinear um quadro temático-analítico da 
condição atual da área do objeto no que se refere à 
sua condição física e de gestão, identificando 
potencialidades, deficiências, problemas e 
vocações.

MetodologiaDIAGNÓSTICO



Metodologia: avaliação da (i) Estrutura física urbana do Sítio Histórico, (ii) Imagem 
e percepção do Sítio Histórico e sua legibilidade, (iii) Aspectos relativos aos 
instrumentos de controle urbanísticos e arquitetônicos vigentes, de 
planejamento e gestão do Sítio Histórico, através de: 

a) Levantamento de Dados Gerais do Sítio;
b) Compilação dos dados e sistematização no banco de dados geral do projeto (GIS)
c) Levantamentos de Campo (legibilidade do sítio e de verificação dos dados 

levantados);
d) Levantamento das demandas populacionais através dos eventos públicos;
e) Síntese Geral dos dados;
f) Elaboração do quadro analítico da situação atual onde consta 

deficiências/carências; conflitos de uso e ocupação do solo e impactos no 
tombamento problemas potenciais; necessidades, e potencialidades e 
tendências de desenvolvimento urbano.

MetodologiaDIAGNÓSTICO



Relatório do Plano Piloto de Brasília 

Inscrição de Brasília no Patrimônio Mundial da UNESCO

Decreto Distrital nº 10.829/87

MARCO REFERENCIAL

INSTRUMENTOS  DE 
PROTEÇÃO DO SÍTIO

RECOMENDAÇÕES Brasília 57-85: Do plano piloto ao Plano Piloto

Relatórios de Monitoramento de Brasília - UNESCO

Relatórios, Estudos e Propostas Federais e Distritais

Portaria nº 314/92 do IPHAN

1987

Brasília Revisitada 1985/87

1957

1987

1992

1987

1985

1993

Portaria nº 004/90 do IPHAN1990

Reflexão sobre os documentos referenciais

MetodologiaDIAGNÓSTICO



REUNIÕES 
PREPARATÓRIAS

apresentação da 
leitura do lugar, 

levantamento dos 
problemas pela 

população, 
aprimoramento do 

processo 
participativo

REUNIÕES 
PLENÁRIAS

temas para 
debates: 

problemas 
detectados e coleta 
de subsídios para a 

construção do 
diagnóstico

10 a 13 de março de 2010 7 a 8 de maio de 2010

REUNIÃO COM 
LIDERANÇAS 

COMUNITÁRIAS

apresentação do 
plano  de trabalho 

e programa de 
participação da 

população e 
distribuição do 

informativo

23 de fevereiro de 2010 26 de março de 2011

AUDIÊNCIA PÚBLICA

apresentação do 
diagnóstico e 

coleta de 
informações  para 
o fechamento do 

diagnóstico

MetodologiaDIAGNÓSTICO

Consultas à população



“Brasília, capital aérea e 
rodoviária; cidade parque.”

Relatório do Plano Piloto

Acervo SEDHAB, SETUR, GDF

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“1-Nasceu do gesto primário de 
quem assinala um lugar ou dele 
toma posse: dois eixos 
cruzando-se em ângulo reto, ou 
seja, o próprio sinal da cruz.

2 – procurou-se depois a 
adaptação à topografia local, ao 
escoamento natural das águas, à 
melhor orientação, arqueando-
se um dos eixos afim de contê-lo 
no triângulo equilátero que 
define a área urbanizada.”

Relatório do Plano Piloto

Relatório do Plano Piloto, Lúcio Costa

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“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 nº 314 / IPHAN
Decreto nº 10.829 / GDF

Conjunto Urbanístico Tombado

Lagos

Sistema viário
Banco de dados sistematizados, RSP

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



Princípios da Preservação de BrasíliaDIAGNÓSTICO

Caracterização das Escalas Urbanas

A ESCALA MONUMENTAL



A preservação da Praça dos Três 
Poderes: o Palácio do Planalto, o 
Supremo Tribunal Federal, o 
Congresso Nacional, bem como 
os elementos escultóricos que a 
complementam, inclusive o 
Panteão, a Pira, o Monumento 
ao Fogo Simbólico.
Também ficam incluídas o 
Palácio Itamaraty e da Justiça, 
da mesma forma, os espaços 
não edificados adjacentes aos 
palácios e monumentos.

Relatório do Plano Piloto
Portaria nº 314 / IPHAN
Decreto nº 10.829 / GDF

Relatório do Plano Piloto, Lúcio Costa

Banco de Imagens, RSP

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“... a fim de ficar vizinho do 
setor cultural, tratado à maneira 
de parque para melhor 
ambientação dos museus, da 
biblioteca, do planetário, das 
academias, dos institutos 
etc.,...”
Relatório do Plano Piloto

“... os Setores Culturais Sul e 
Norte, destinam-se a 
construções públicas de caráter 
cultural.”

Portaria nº 314 / IPHAN
Decreto nº 10.829 / GDF

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“nos terrenos do canteiro 
central são vedadas edificações 
acima do nível do solo existente, 
garantindo a plena visibilidade 
ao Conjunto Monumental”.

Portaria nº 314 / IPHAN

“Os terrenos do canteiro central 
são considerados non-

aedificandi nos trechos 
compreendidos entre o 
Congresso Nacional e a 
Plataforma Rodoviária e, entre 
esta e a Torre de Televisão e, no 
trecho não ocupado entre a 
Torre de Televisão e a Praça 
Buriti.”

Decreto nº 10.829 / GDF

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



Princípios da Preservação de BrasíliaDIAGNÓSTICO

Caracterização das Escalas Urbanas

Acervo SEDHAB, SETUR, GDFAcervo SEDHAB, SETUR, GDFAcervo SEDHAB, SETUR, GDFAcervo SEDHAB, SETUR, GDFA ESCALA RESIDENCIAL



“E houve o propósito de aplicar 
os princípios francos da técnica 
rodoviária – inclusive a 
eliminação dos cruzamentos – à 
técnica urbanística, conferindo-
se ao eixo arqueado, 
correspondente às vias naturais 
de acesso, a função circulatória 
do tronco, com pistas laterais 
para o tráfego local, e dispondo-
se ao longo desse eixo o grosso 
dos setores residenciais.”
Relatório do Plano Piloto

“...terá respeitadas suas 
características originais, 
mantendo-se o caráter 
rodoviário que lhe é inerente.”
Portaria nº 314 / IPHAN

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“...emolduradas por uma larga 
cinta densamente arborizada, 
árvores de porte, ...., com chão 
gramado e uma cortina 
suplementar intermitente de 
arbustos e folhagens,... Oferecer 
extensas faixas sombreadas para 
passeio e lazer,...”.
Relatório do Plano Piloto

“...constará com um único 
acesso para transporte de 
automóvel e será cercada, em 
todo o seu perímetro, por faixa 
verde de vinte metros de largura 
com densa arborização.”

Portaria nº 314 / IPHAN
Decreto nº 10.829 / GDF

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“os blocos residenciais podem 
dispor-se de maneira variada, 
obedecendo porém a dois 
princípios gerais: gabarito 
máximo uniforme, talvez seis 
pavimentos e pilotis...”.
Relatório do Plano Piloto

“...nas Superquadras 100, 200 e 
300, as unidades de habitações 
conjuntas terão seis pavimentos, 
sendo edificadas sobre piso 
térreo em pilotis, livre de 
quaisquer construções que não 
se destinem a acessos e 
portarias.”
Portaria nº 314 / IPHAN
Decreto nº 10.829 / GDF

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“em todas as Superquadras, nas 
alas sul e norte, a taxa máxima 
de ocupação para a totalidade 
das unidades de habitações 
conjuntas é de quinze por cento 
da área do terreno 
compreendido pelo perímetro 
externo da faixa verde.”
Portaria nº 314 / IPHAN
Decreto nº 10.829 / GDF

“Proibir a vedação das áreas 
cobertas de acesso aos prédios 
(pilotis)...”
“a serenidade urbana 
assegurada pelo gabarito 
uniforme de 6 pavimentos, o 
chão livre e acessível a todos 
através do uso generalizado dos 
pilotis e o franco predomínio do 
verde.”
Brasília Revisitada

Banco de Imagens, RSP

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“...nas Superquadras 400, as 
unidades de habitações 
conjuntas terão três 
pavimentos, sendo edificadas 
sobre piso térreo em pilotis, 
livre de quaisquer construções 
que não se destinem a acessos e 
portarias.”

Portaria nº 314 / IPHAN
Decreto nº 10.829 / GDF

Banco de Imagens, RSP

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“Na confluência das quatro 
quadras localizou-se a igreja do 
bairro, e aos fundos dela as 
escolas secundárias, ao passo 
que na parte da faixa de serviço 
fronteira à rodovia se previu o 
cinema, a fim de torná-lo 
acessível a quem proceda de 
outros bairros, ficando a extensa 
área livre intermediária 
destinada ao clube da 
juventude, com campo de jogos 
e recreio.”

Relatório do Plano Piloto

Banco de Imagens, RSP

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



Caracterização das Escalas Urbanas

Acervo SEDHAB, SETUR, GDFAcervo SEDHAB, SETUR, GDFAcervo SEDHAB, SETUR, GDFAcervo SEDHAB, SETUR, GDFA ESCALA GREGÁRIA

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“...impôs a criação de uma 
grande plataforma liberta do 
tráfego que não se destine ao 
estacionamento ali, remanso 
onde se concentrou logicamente 
o centro de diversões da cidade, 
com os cinemas, os teatros, os 
restaurantes etc.”
Relatório do Plano Piloto

“...será preservada em sua 
integridade estrutural e 
arquitetônica original, incluindo 
as suas praças implantadas 
defronte aos Setores de 
Diversões Sul e Norte.”
Portaria nº 314 / IPHAN
Decreto nº 10.829 / GDF

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de BrasíliaDIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“A escala gregária surge, 
logicamente, em torno da 
interseção dos dois eixos, a 
plataforma rodoviária, elemento 
de vital importância na 
concepção da cidade e que se 
tornou, além do mais, o ponto 
de ligação de Brasília com as 
cidades-satélites. No centro 
urbano, a densidade de 
ocupação se previu maior e os 
gabaritos mais altos, à exceção 
dos dois Setores de Diversões.”
Brasília Revisitada 

“...o gabarito não será uniforme, 
sendo que nenhuma edificação 
poderá ultrapassar a cota 
máxima de 65m.”
Portaria nº 314 / IPHAN
Decreto nº 10.829 / GDF

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



Caracterização das Escalas Urbanas

Acervo SEDHAB, SETUR, GDFAcervo SEDHAB, SETUR, GDFAcervo SEDHAB, SETUR, GDFAcervo SEDHAB, SETUR, GDFA ESCALA BUCÓLICA

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“Evitou-se a localização dos 
bairros residenciais na orla da 
lagoa, a fim de preservá-la 
intacta, tratada com bosques e 
campos de feição naturalista e 
rústica para os passeios e 
amenidades bucólicas de toda a 
população urbana.”

Relatório do Plano Piloto

Banco de Imagens, RSP

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“e nos terrenos destinados a 
hotéis de turismo, nenhuma 
edificação poderá ultrapassar a 
cota máxima de coroamento de 
12m.”

Portaria nº 314 / IPHAN
Decreto nº 10.829 / GDF

Banco de Imagens, RSP

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“São consideradas áreas non-

aedificandi todos os terrenos 
contidos no perímetro da área 
tombada que não sejam 
edificados ou institucionalmente 
destinados à edificação,..., a 
exceção daqueles onde é 
prevista a expansão 
predominantemente residencial 
em Brasília Revisitada...”

“Nas áreas non-aedificandi 
poderão ser mantidas 
instalações públicas de pequeno 
porte...”

Portaria nº 314 / IPHAN
Decreto nº 10.829 / GDF

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



“Apenas os clubes esportivos, os 
restaurantes, os lugares de 
recreio, os balneários, os núcleos 
de pesca poderão chegar à beira 
d’água.”
Relatório do Plano Piloto

“Será mantido o acesso público à 
orla do lago em todo o seu 
perímetro, à exceção dos terrenos  
inscritos em Cartório de Registro 
de Imóveis com acesso privativo à 
água.”
Portaria nº 314 / IPHAN
Decreto nº 10.829 / GDF

“O Plano Piloto refuga a imagem 
tradicional no Brasil da barreira 
edificada ao longo da água; a orla 
do lago se pretendeu de livre 
acesso a todos, apenas privatizada 
no caso dos clubes.”
Brasília Revisitada, 1985/87

Banco de Imagens, RSP

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



Inscrição dos bens 
representativos do território e 
da trajetória histórica da nova 
Capital. 
“os acampamentos pioneiros 
das obras”

Inscrição de Brasília no Patrimônio 
Mundial da UNESCO

Banco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSP

Vila Planalto

OUTROS NÚCLEOS HABITACIONAIS

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



Telebrasília

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília

Inscrição dos bens 
representativos do território e 
da trajetória histórica da nova 
Capital. 
“os acampamentos pioneiros 
das obras”

Inscrição de Brasília no Patrimônio 
Mundial da UNESCO

Banco de Imagens, RSP



Candangolândia

Banco de Imagens, RSP

Inscrição dos bens 
representativos do território e 
da trajetória histórica da nova 
Capital. 
“os acampamentos pioneiros 
das obras”

Inscrição de Brasília no Patrimônio 
Mundial da UNESCO

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



Nova Área Residencial, Área A, 
prevista em Brasília Revisitada.

Brasília Revisitada 1985/87

DIAGNÓSTICO

Sudoeste

Princípios da Preservação de Brasília



Nova Área Residencial, Área B, 
prevista em Brasília Revisitada.

Brasília Revisitada 1985/87

DIAGNÓSTICO

Noroeste

Princípios da Preservação de Brasília

Unidade de Vizinhança no Setor Residencial Noroeste
�modelo de superquadras (seis pav. + pilotis + cobertura)



Valores de Brasília
AS SUPERQUADRAS

Acervo SEDHAB, SETUR, GDF

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



Valores de Brasília
OS CONJUNTOS URBANÍSTICOS DO EIXO MONUMENTAL

Acervo SEDHAB, SETUR, GDF

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



Valores de Brasília
A ARQUITETURA DE BRASÍLIA

Acervo SEDHAB, SETUR, GDF
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Valores de Brasília
O SENTIDO DE UNIDADE E DE ORDENAÇÃO 

Acervo SEDHAB, SETUR, GDF
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Valores de Brasília
OS ESPAÇOS ABERTOS

Acervo SEDHAB, SETUR, GDF
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Valores de Brasília
O LAGO PARANOÁ

Acervo SEDHAB, SETUR, GDF
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Valores de Brasília
A VISÃO DO HORIZONTE E DO CÉU

Acervo SEDHAB, SETUR, GDF

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



Valores de Brasília
BRASÍLIA COMO LOCAL DE ENCONTRO DE CULTURAS DO BRASIL

Acervo SEDHAB, SETUR, GDF
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Valores de Brasília
O ESFORÇO HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA

Acervo SEDHAB, SETUR, GDF

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



Valores de Brasília
OS ACAMPAMENTOS E AS OCUPAÇÕES POPULARES

Fotos: Acervo Bueno

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



GT Brasília

Inscrição na Lista do Patrimônio 
Mundial – UNESCO

Tombamento Federal

Decreto Distrital  nº 10.829/87

GT Conjunto – IPDF/DePHA/IPHAN

1986

Portaria IPHAN nº 314/92

1987

1990

1992

1996

1987

Níveis e critérios de Preservação
PROPOSTAS DE DELIMITAÇÕES APRESENTADAS

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



GT Brasília - 1986

GT Brasília

Inscrição na Lista do 
Patrimônio Mundial –

UNESCO

Decreto Distrital  nº 10.829/87

Portaria IPHAN nº 314/92

GT Conjunto –
IPDF/DePHA/IPHAN

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



Inscrição na Lista do Patrimônio Mundial - 1987

GT Brasília

Inscrição na Lista do 
Patrimônio Mundial –

UNESCO

Decreto Distrital  nº 10.829/87

Portaria IPHAN nº 314/92

GT Conjunto –
IPDF/DePHA/IPHAN
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Decreto Distrital nº 10.829/87

GT Brasília

Inscrição na Lista do 
Patrimônio Mundial –

UNESCO

Decreto Distrital  nº 10.829/87

Portaria IPHAN nº 314/92

GT Conjunto –
IPDF/DePHA/IPHAN
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Portaria IPHAN nº 314/92

GT Brasília

Inscrição na Lista do 
Patrimônio Mundial –

UNESCO

Decreto Distrital  nº 10.829/87

Portaria IPHAN nº 314/92

GT Conjunto –
IPDF/DePHA/IPHAN
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GT Conjunto – IPDF/DePHA/IPHAN - 1996

GT Brasília

Inscrição na Lista do 
Patrimônio Mundial –

UNESCO

Decreto Distrital  nº 10.829/87

Portaria IPHAN nº 314/92

GT Conjunto –
IPDF/DePHA/IPHAN

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



Propostas de 
delimitações 
apresentadas

(1) GT Brasília (1986)
(2) Inscrição na Lista do 
Patrimônio Mundial 
UNESCO (1987)
(3) Decreto Distrital nº 
10.829/87, Tombamento 
Federal (1990), Portaria nº 
314/92 – IPHAN
(4) GT Conjunto –
IPDF/DePHA/IPHAN (1996)

DIAGNÓSTICO Princípios da Preservação de Brasília



Arcabouço Jurídico

DIAGNÓSTICO

Conjunto Urbanístico de Brasília
Patrimônio Cultural

1987 19901960

LEI 3.751 , de 
13.04.1960

ART. 38 
FEDERAL

Lei Orgânica do 
Distrito Federal

DECRETO 10.829, 
de 14.10.1987

DISTRITAL

RESOLUÇÃO DO 
COMITÊ DO 

PATRIMÔNIO 
MUNDIAL DA 
UNESCO, de 
07.12.1987
MUNDIAL

PORTARIA 04/1990 
SUBSTITUÍDA PELA 

PORTARIA 314/1992

TOMBAMENTO 
FEDERAL

tombado nos termos 
da decisão do 

Conselho Consultivo 
da SPHAN, 

homologada pelo 
Ministro da Cultura 

em 14.03.1990

Principais questões



Art. 316. 

§ 1º No sítio urbano tombado e inscrito como 
Patrimônio Cultural da Humanidade, o Plano 
de Desenvolvimento Local será representado 
pelo Plano de Preservação do Conjunto 
Urbanístico de Brasília.

Arcabouço Jurídico
Lei Orgânica do DF e o PPCUB

DIAGNÓSTICO Principais questões



I – zelar pelo Conjunto Urbanístico de Brasília, bem tombado em 
âmbito federal e distrital;

II – harmonizar as demandas do desenvolvimento econômico e social 
e as necessidades da população com a preservação da concepção 
urbana de Brasília;

III – consolidar a vocação de cultura, lazer, esporte e turismo do lago 
Paranoá, mediante criação e promoção de espaços adequados 
para o cumprimento de suas funções;

IV – promover e consolidar a ocupação urbana, respeitando-se as 
restrições ambientais, de saneamento e de preservação da área 
tombada;

V – preservar as características essenciais das quatro escalas 
urbanísticas em que se traduz a concepção urbana do conjunto 
tombado, a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica; 

VI – manter o conjunto urbanístico da área tombada como elemento 
de identificação na paisagem, assegurando-se a permeabilidade 
visual com seu entorno.

Diretrizes para o PPCUB – art. 67 do PDOT

DIAGNÓSTICO Principais questões



Art. 67

Parágrafo único. O Plano de Preservação do Conjunto 
Urbanístico de Brasília é o instrumento de planejamento 
e gestão do Conjunto Urbano Tombado e deverá 
considerar a legislação federal e distrital competente, 
observando a especificidade do sítio urbano e a 
singularidade de sua concepção urbanística e de sua 
expressão arquitetônica.

Art.154- ...elaborado em conformidade com os princípios, 
objetivos e diretrizes desta Lei Complementar e da 
legislação específica relacionada à proteção de bens do 
patrimônio cultural, histórico e paisagístico, e incluirá, 
além do indicado no art. 152, os seguintes itens:

I – os parâmetros de uso e ocupação do solo e as diretrizes 
de preservação e revitalização do sítio histórico urbano, 
que observarão a singularidade de sua concepção 
urbanística e arquitetônica;

II – os instrumentos urbanísticos, edilícios e de gestão, 
inclusive programa de atuação para a área tombada;

III – o sistema de gerenciamento, controle, 
acompanhamento e avaliação do plano.

Conteúdo do PPCUB – PDOT

DIAGNÓSTICO Principais questões



O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília é um 
instrumento de consolidação do regulamento de ordenação 
urbanística, de preservação do conjunto tombado e das 
diretrizes de planejamento, de controle de sua evolução espacial 
e de promoção do desenvolvimento econômico e social.

Parágrafo único. O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
de Brasília corresponde, simultaneamente, à legislação de uso e 
ocupação do solo e ao Plano de Desenvolvimento Local da 
Unidade de Planejamento Territorial Central.

Natureza do PPCUB segundo o art. 153 do PDOT

DIAGNÓSTICO Principais questões



Problemas
Ordenamento jurídico 

� Estrutura - leis, decretos e inúmeros atos normativos como 
Decisões, GB, PR, NGB

� Desrespeito à hierarquia das normas e limites de conteúdo  
(regulamentação modificando regramento legal, estabelecendo 
regime urbanístico – gabarito de altura, afastamentos, taxa de 
ocupação e taxa de construção ou coeficiente de aproveitamento)

� Dificuldades de sistematização, identificação da norma vigente 
e acesso público às normas.

DIAGNÓSTICO Principais questões



alteração de uso

alteração de gabarito

ocupação de área pública

outras formas de descaracterização

estacionamento

patrimônio local

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



quadras 700: uso comercial e de serviços
Observa-se a alteração de uso das edificações do SHIGS voltadas para via W3, de 

habitação para comércio e serviços.

SHIGS – Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul

temas abordados
alteração de uso
-Quadras 700: uso 
comercial e de 
serviços
-orla do lago (1)
-orla do lago (2)
-uso residencial no 
setor de comércio 
local
-diversidade de 
usos e  atividades
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizações 
gerais
Estacionamentos

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



orla do lago (1)
Deficiências no processo de gestão e fiscalização permitem 

desvirtuamentos do uso hoteleiro. 

SCEN – Setor de Clubes Esportivos Norte e SHTN – Setor de Hotéis de Turismo Norte

temas abordados
alteração de uso
-Quadras 700: uso 
comercial e de 
serviços
-orla do lago (1)
-orla do lago (2)
-uso residencial no 
setor de comércio 
local
-diversidade de 
usos e  atividades
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizações 
gerais
Estacionamentos
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orla do lago (2)
Multiplicação de empreendimentos, não planejada, em um mesmo lote provoca a 

degradação da paisagem, concentração de veículos, 
pavimentação de grandes áreas.   

SCES – Setor de Clubes Esportivos Sul

temas abordados
alteração de uso
-Quadras 700: uso 
comercial e de 
serviços
-orla do lago (1)
-orla do lago (2)
-uso residencial no 
setor de comércio 
local
-diversidade de 
usos e  atividades
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizações 
gerais
Estacionamentos
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uso residencial no comércio local
A tipologia edilícia do setor propicia o uso residencial, mas a norma não o 

contempla, problema comum a outros setores. 

SCLN – Comércio Local Norte

temas abordados
alteração de uso
-Quadras 700: uso 
comercial e de 
serviços
-orla do lago (1)
-orla do lago (2)
-uso residencial no 
setor de comércio 
local
-diversidade de 
usos e  atividades
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizações 
gerais
Estacionamentos
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setores centrais
Ausência de uso diversificado nos Setores Centrais (restaurantes, bares, 

comércio em geral, ao longo dos edifícios no pavimento térreo. 

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação

temas abordados
alteração de uso
-Quadras 700: uso 
comercial e de 
serviços
-orla do lago (1)
-orla do lago (2)
-uso residencial no 
setor de comércio 
local
-diversidade de 
usos e  atividades
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizações 
gerais
Estacionamentos



diversidade de usos e atividades
Alteração de usos em setores, originalmente, com atividades restritas

Sedhab, 2008

SIG – Setor de Indústrias Gráficas

temas abordados
alteração de uso
-Quadras 700: uso 
comercial e de 
serviços
-orla do lago (1)
-orla do lago (2)
-uso residencial no 
setor de comércio 
local
-diversidade de 
usos e  atividades
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizações 
gerais
Estacionamentos

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



construção de coberturas
O Relatório do Plano Piloto prevê, nas superquadras (100, 200, 300), edificações de 

6 ou 3 (SQ 400) pavimentos mais pilotis. Em algumas superquadras, observa-se a 
existência de cobertura, formando assim, o 7º ou 4º pavimento, contudo encontra-

se regular com a Lei  2.046 de 04 de agosto de 1998.

SHCN – Setor de Habitações Coletivas Norte

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

-construção de 
coberturas

-alteração de 
gabarito/proporção

ocupação de área 
pública

outras formas de 
descaracterização

estacionamentos

áreas de 
urbanização especial
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Vila Planalto: alteração de gabarito
A altura das edificações permitida pela Norma de gabarito NGB164/90 é de 1 

pavimento (4,50m), contudo, observa-se no local a construção de 2 e 3 pavimentos. 
Esse adensamento está estimulando a mudança de extrato social.

VPLA – Vila Planalto

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

outras formas de 
descaracterização

estacionamento

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



SCES – Setor de Clubes Esportivos Sul (Telebrasília)

Vila Telebrasília: alteração de gabarito
De acordo com a legislação, o gabarito permitido é de 2 pavimentos (7m). No 

entanto, há edificações com até 3 pavimentos.

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

outras formas de 
descaracterização

estacionamento
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gradeamento dos pilotis
O uso de grades impede a circulação nos pilotis e o cercamento, mesmo com 

vegetação, impede a livre circulação nas superquadras. São situações desconformes 
com o Plano Piloto e a legislação vigente.

SHCN/SHCS – Setor de Habitações Coletivas Norte e Sul

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

-gradeamento e 
cercamento

- ocupação de áreas 
de passagem e áreas 
verdes

- prolongamento de 
edificações 
comerciais

- orla do lago

- outras formas de 

descaracterização
estacionamentos
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ocupação de áreas de passagem e áreas verdes
Desconformes com o desenho proposto no projeto original, ocorrendo o 

prolongamento dos lotes sobre as áreas públicas e fechamento das passagens entre 
os conjuntos e avanço sobre a W3. 

SHIGS – Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

-gradeamento e 
cercamento

- ocupação de áreas 
de passagem e 
áreas verdes

- prolongamento de 
edificações 
comerciais

- orla do lago

- outras formas de 
descaracterização
estacionamentos
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Comércio local: “puxadinhos”
as unidades comerciais avançam sobre áreas públicas.

SCLN/SCLS – Comércio Local Norte e Sul

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

-gradeamento e 
cercamento

- ocupação de áreas 
de passagem e áreas 
verdes

- prolongamento de 
edificações 
comerciais

- orla do lago

- outras formas de 

descaracterização
estacionamentos
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orla do lago
Observa-se a restrição de acesso à orla devido a ocupação dos lotes limítrofes à orla 

com usos privados, que restringem o livre acesso ao lago. 

SHTN – Setor de Hotéis de Turismo Norte e 
SCEN/SCES – Setor de Clubes Esportivos Norte e Sul

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

-gradeamento e 
cercamento

- ocupação de áreas 
de passagem e áreas 
verdes

- prolongamento de 
edificações 
comerciais

- orla do lago

- outras formas de 

descaracterização
estacionamentos
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alteração de revestimentos originais dos blocos residenciais
Descaracterização da arquitetura

SHCN/SHCS – Setor de Habitações Coletivas Norte e Sul

temas abordados
alteração de uso
alteração de gabarito
ocupação de área 
pública
outras formas de 
descaracterização
alteração de 
revestimentos
-aumento da área 
construída nos pilotis
- cinturão verde das 
superquadras
-fechamento 
volumétrico da asa 
norte
- alteração da 
volumetria dos 
edifícios das 
superquadras
-transparência e 
visibilidade dos pilotis
-Aumento das 
projeções das 
edificações
estacionamentos
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aumento da área construída nos pilotis
A legislação vigente, Lei 2.046 de agosto de 1998, permite a construção 

de 40% dos pilotis. Prejuízo da transparência, da visibilidade dos pilotis e da 
circulação nas superquadras. 

SHCN/SHCS – Setor de Habitações Coletivas Norte e Sul

temas abordados
alteração de uso
alteração de gabarito
ocupação de área 
pública
outras formas de 
descaracterização
alteração de 
revestimentos
-aumento da área 
construída nos pilotis
- cinturão verde das 
superquadras
-fechamento 
volumétrico da asa 
norte
- alteração da 
volumetria dos 
edifícios das 
superquadras
-transparência e 
visibilidade dos pilotis
-Aumento das 
projeções das 
edificações
estacionamentos
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cinturão verde das superquadras
Diferenças de vegetação entre asa sul e asa norte

SHCN/SHCS – Setor de Habitações Coletivas Norte e Sul

temas abordados
alteração de uso
alteração de gabarito
ocupação de área 
pública
outras formas de 
descaracterização
alteração de 
revestimentos
-aumento da área 
construída nos pilotis
- cinturão verde das 
superquadras
-fechamento 
volumétrico da asa 
norte
- alteração da 
volumetria dos 
edifícios das 
superquadras
-transparência e 
visibilidade dos pilotis
-Aumento das 
projeções das 
edificações
estacionamentos
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comprometimento da percepção do desenho e da finitude do Plano Piloto
extremidades das asas

SHCS – Setor de Habitações Coletivas Sul  / SHCN – Setor de Habitações Coletivas Norte

temas abordados
alteração de uso
alteração de gabarito
ocupação de área 
pública
outras formas de 
descaracterização
alteração de 
revestimentos
-aumento da área 
construída nos pilotis
- cinturão verde das 
superquadras
-fechamento 
volumétrico da asa 
norte
- alteração da 
volumetria dos 
edifícios das 
superquadras
-transparência e 
visibilidade dos pilotis
-Aumento das 
projeções das 
edificações
estacionamentos

Implantação de grandes 
empreendimentos comerciais 
em setor contíguo à 
extremidade da Asa Norte 
(Carrefour, Hipermercado Big e 
Boulevar Shopping).
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SHCN/SHCS – Setor de Habitações Coletivas Norte e Sul

alteração da volumetria dos edifícios nas superquadras
Aumento da densidade edificada, aproximação entre os prédios e 

comprometimento da qualidade dos espaços públicos nas superquadras.

temas abordados
alteração de uso
alteração de gabarito
ocupação de área 
pública
outras formas de 
descaracterização
alteração de 
revestimentos
-aumento da área 
construída nos pilotis
- cinturão verde das 
superquadras
-fechamento 
volumétrico da asa 
norte
- alteração da 
volumetria dos 
edifícios das 
superquadras
-transparência e 
visibilidade dos pilotis
-Aumento das 
projeções das 
edificações
estacionamentos
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VPLA – Vila Planalto

Vila Planalto: acampamento pioneiro
Necessidade de preservação das últimas edificações históricas remanescentes do 

acampamento pioneiro

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

outras formas de 
descaracterização

estacionamento

patrimônio local
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Vila Planalto
Ocupação ilegal da área de tutela com residências

SPVP – Setor de Preservação da Vila Planalto

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

outras formas de 
descaracterização

estacionamento

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



GMT – Granja Modelo do Torto

Vila Weslian Roriz (Torto): 
ocupação de áreas ambientalmente sensíveis

Ocupação urbana  em área originalmente pertencente  ao Parque 
Nacional de Brasília.

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

outras formas de 
descaracterização

estacionamento
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degradação e obsolescência da via W3: fechamento de atividades, imóveis 
vazios, má conservação dos passeios e do mobiliário urbano e poluição visual.

Banco de Imagens, RSP

temas abordados

alteração de uso

alteração de gabarito

ocupação de área 
pública

outras formas de 
descaracterização

estacionamento

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação

W3 Sul, Quadras 500



Relação entre áreas de estacionamento e áreas 
parceladas na área tombada

Fonte: Seduma, 2010

LEGENDA:
áreas de estacionamentos

temas abordados
alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizações 
gerais
estacionamento
-relação entre áreas 
de estacionamento  
e áreas parceladas
-áreas críticas de 
estacionamento
-estacionamento 
nos setores Centrais
-estacionamento 
nos setores 
hospitalares
-estacionamento na 
W3
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SBN – Setor Bancário Norte

estacionamento nos Setores Centrais
total de vagas de existentes (valores aproximados): 

LEGAIS: 548 automóveis, 
ILEGAIS (ao longo de vias e/ou fila dupla): 596 automóveis; 

IRREGULARES (em lotes não edificados e/ou áreas públicas) : 952 automóveis.
Fonte: Seduma/2010

temas abordados
alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
descaracterizações 
gerais
estacionamento
-relação entre áreas 
de estacionamento  
e áreas parceladas
-áreas críticas de 
estacionamento
-estacionamento 
nos setores Centrais
-estacionamento na 
W3

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



HCE/RE: via comercial 
projeto não implantado

SHCES – Setor de Habitações Coletivas Econômicas Sul
SRES – Setor de Residências Econômicas  Sul

temas abordados

alteração de uso

-HCE/RE: via 
comercial

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

estacionamentos

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



SHCSW – Setor de Habitações Coletivas Sudoeste

alteração de gabarito (e uso) no QMSW2
Habitações e usos comerciais no setor - degradação da paisagem e ocupação 

desordenada do espaço público para atividades previamente destinadas   
temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

-gabarito da AOS 
03

-Alteração de 
gabarito (e uso) no 
setor de oficinas

-Alteração de 
gabarito das 
unidades 
residenciais

ocupação de área 
pública

estacionamentos

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



SRES – Setor de Residências Econômicas Sul - Cruzeiro

alteração de gabarito das unidades residenciais
Alterações das diretrizes urbanísticas originais, como: altura, taxa de ocupação e 

recuos, permitiram uma configuração volumétrica diferente do projeto inicial.
temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

-gabarito da AOS 
03

-Alteração de 
gabarito (e uso) no 
setor de oficinas

-Alteração de 
gabarito das 
unidades 
residenciais

ocupação de área 
pública

estacionamentos

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



SHCAO – Setor de Habitações Coletivas Octogonais
SHCSW – Setor de Habitações Coletivas Sudoeste

Quiosques e traileres
quiosques superdimensionados e localização  de elementos urbanos 

em áreas imprópriastemas abordados
alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
-Áreas octogonais: 
envoltória das 
edificações
-Quiosques e 
trailers
-ampliação das 
edificações: avanço 
sobre o passeio e 
vias de pedestres
-gradeamento dos 
pilotis
estacionamentos

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



SRES – Setor de Residências Econômicas Sul
SHCES – Setor de Habitações Coletivas Econômicas Sul

ampliação das edificações:
avanço sobre passeio e vias de pedestres

Alteração das diretrizes urbanísticas originais. Uso de grades, muros e 
coberturas  descaracterizam o parcelamento e a volumetria das 

edificações e dos conjuntos

temas abordados
alteração de uso
alteração de 
gabarito
ocupação de área 
pública
-Áreas octogonais: 
envoltória das 
edificações
-Quiosques e 
trailers
-ampliação das 
edificações: avanço 
sobre o passeio e 
vias de pedestres
-gradeamento dos 
pilotis
estacionamentos

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



SHCES – Setor de Habitações Coletivas Econômicas Sul

Estacionamento em áreas verdes
Redução gradativa das áreas verdes destinadas para lazer e recreação e 

ocupação por estacionamentos

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

estacionamento

-estacionamento 
em áreas verdes

- estacionamento 
nos setores 
comerciais

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



SHCSW – Setor de Habitações Coletivas Sudoeste

Estacionamento nos setores comerciais
Concentração de veículos/degradação da paisagem/ausência de vegetação

temas abordados

alteração de uso

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

estacionamento

-estacionamento 
em áreas verdes

- estacionamento 
nos setores 
comerciais

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



acampamento pioneiro
Preservação das edificações históricas remanescentes

temas abordados

patrimônio local

-acampamentos 
pioneiros

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

Candangolândia

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



acam
pame
ntos

temas abordados

patrimônio local

-acampamentos 
pioneiros

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

Candangolândia

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



edificações de 3 e 4 pavimentos
Inicialmente, esta área se caracterizava apenas por casas de 1 e 2 pavimentos 

temas abordados

patrimônio local

alteração de 
gabarito

- edificações de 3 e 
4 pavimentos

ocupação de área 
pública

Candangolândia

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



temas abordados

patrimônio local

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

- ocupação de área 
de interesse 
ambiental

- ocupação de 
passeio público

Candangolândia

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



ocupação de passeio público
Alteração das características de ocupação urbana original

temas abordados

patrimônio local

alteração de 
gabarito

ocupação de área 
pública

- ocupação de área 
de interesse 
ambiental

- ocupação de 
passeio público

Candangolândia

DIAGNÓSTICO Principais problemas afetos à preservação



OO Entorno do Plano PilotoDIAGNÓSTICO

Metodologia de análise

Aspectos relativos à legibilidade do Sítio Urbano trazem 
a leitura de diversos setores - internos e externos - da 
poligonal tombada e da área de interesse patrimonial 
definida para estudo. Tal leitura habilita a discussão 
sobre a definição da Área de Interesse Patrimonial. 



1. Definição das principais
visuais (internas e externas à área 

tombada)

2. Elaboração das Isovistas  mapeamento 
dos (campos visuais) topografia+ 
edificações+ relevo e etc..

3. Análise Gráfica – identificação da relação com o sítio

O Entorno do Plano PilotoDIAGNÓSTICO
Método de análise de relações configurativas com o 

entorno a partir das isovistas



Banco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSP

Ermida Dom Bosco 
(cota 1010m)

O Entorno do Plano PilotoDIAGNÓSTICO



Banco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSP

Represa do Paranoá
(cota 1025m)

O Entorno do Plano PilotoDIAGNÓSTICO



Banco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSP

Rodovia DF-01, na 
saída do Plano Piloto 
pela ponte JK
(cota 1075m)

O Entorno do Plano PilotoDIAGNÓSTICO



Banco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSP

Mirante da Torre de TV
(cota 1020 + 75m)

O Entorno do Plano PilotoDIAGNÓSTICO



Banco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSPBanco de Imagens, RSP

Área Militar ao longo 
da rodovia EPCT
(cota 1165m)

O Entorno do Plano PilotoDIAGNÓSTICO



DESLOCAMENTOS Desafios da preservação de BrasíliaDIAGNÓSTICO
Sistema viário e transporte urbano



Desafios da preservação de BrasíliaDIAGNÓSTICO

Sistema viário e transporte urbano

Acervo SEDHAB, SETUR, GDF

� Ineficiência da política de 
transferência do 
transporte particular para 
o público

� Constantes investimentos 
na ampliação do sistema 
viário

� Ampliação da frota de 
veículos particulares

� Degradação dos espaços 
livres públicos

� Concentração de 
empregos na área central



Desafios da preservação de BrasíliaDIAGNÓSTICO

Uso e ocupação do solo
Setores Comerciais Locais  

� Alteração do porte do 
comércio local 
decorrente da expansão 
da cidade no sentido 
leste-oeste;

� Especialização de usos e 
atividades numa parcela  
dos comércios locais;

� Intensificação do fluxo 
de veículos de passagem;

� Aumento da demanda 
de áreas de 
estacionamentos;

� Pressões para ampliação 
da área das unidades 
comerciais 
(“puxadinhos”);

� Apropriação das faixas 
verdes de 
emolduramento e 
degradação dos espaços 
livres públicos.

Fonte: Google Earth



Desafios da preservação de BrasíliaDIAGNÓSTICO

Uso e ocupação do soloUso e ocupação do soloUso e ocupação do soloUso e ocupação do solo

Orla do Lago Paranoá (SCE e SHTN)

�Desenho urbano original dificulta a apropriação 
da orla nos termos do relatório do Plano Piloto;
�Dificuldade de gestão das áreas livres da escala 
bucólica - degradação dos espaços livres públicos;
�Decadência das associações esportivas e 
recreativas instaladas nos lotes da orla do lago;
�Deficiências no transporte público de acesso à 
área; 
�Ausência de políticas públicas de apoio ao 
desenvolvimento do potencial turístico da orla e do 
lago Paranoá.

Inexistência de vias 
ou calçadas de acesso 
à margem do Lago.

Fonte: Google Earth
Fonte: Sedhab



Setores Centrais – Escala Gregária 

“Reexaminar os projetos dos setores 
centrais, sobretudo os ainda pouco 
edificados, no sentido de propiciar 
a efetiva existência da escala 
gregária — além da Rodoviária e 
dos dois Setores de Diversões —
prevendo percursos contínuos e 
animados para pedestres e 
circulação de veículos dentro dos 
vários quarteirões, cuja ocupação 
deve, em princípio, voltar-se mais 
para as vias internas do que para as 
periféricas.  

Neste mesmo sentido, não insistir 
na excessiva setorização de usos no 
centro urbano — aliás, de um 
modo geral, nas áreas não 
residenciais da cidade, excetuando 
o centro cívico. O que o plano 
propôs foi apenas a predominância 
de certos usos, como ocorre 
naturalmente nas cidades 
espontâneas.”

Brasília Revisitada

Desafios da preservação de BrasíliaDIAGNÓSTICO

Uso e ocupação do solo

Acervo SEDHAB, SETUR, GDF



- Âmbito federal –Superintendência Regional do IPHAN no DF

- Âmbito distrital – GDF/SEDHAB

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
� formulação, coordenação e execução da Política de Desenvolvimento Urbano e de Meio
Ambiente no DF.
� elaboração dos instrumentos – PDOT, LUOS, PDL e PPCUB
� planejamento, monitoramento e resguardo da concepção urbanística do Plano Piloto de
Brasília.

SECRETARIA DE CULTURA
� resguardo dos bens tombados individualmente (museus e monumentos) e educação
patrimonial.

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
� aprovação de projetos de edificações
� licenciamento de atividades

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DF - CONPLAN

Desafios da preservação de BrasíliaDIAGNÓSTICO

Questões institucionais e legais
Gestão Compartilhada



Desafios da preservação de BrasíliaDIAGNÓSTICO

Questões institucionais e legais
Principais dificuldades na gestão

� Extensão da área do conjunto urbanístico tombado;

� Deficiências na infraestrutura operacional de gestão e 
fiscalização;

� Desarticulação das políticas setoriais;

� Prioridades distintas entre os órgãos afetos ao ordenamento 
territorial;

� Dificuldades na integração do trabalho com as equipes das 
Administrações Regionais;

� Demanda exaustiva de análises de processos oriundos das RA;

� Fontes de pesquisas não sistematizadas;

� Ausência de programas de educação patrimonial nos órgãos 
responsáveis pela preservação do patrimônio cultural.
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