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Proposta PPCUB 

Escalas de 
Preservação 

Paisagem 
Urbana 

Planos e e 
Projetos 

Instrumentos 
Urbanísticos 

Estrututura 
Institucional 

As escalas não são espacializadas e 
remetem aos instrumentos legais vigentes 
de preservação 
 
Não se define os graus de preservação. 
 
A preservação se dá pela composição do 
objeto tombado, as suas escalas e os 
CRITÉRIOS DE PRESERVAÇÃO. 
 
Os CRITÉRIOS servem como 
INSTRUMENTOS de gestão. 
 
Apresentação no GTE IPHAN (2 momentos) 
 
MATERIALIZAÇÃO DAS ESCALAS 

24 de Abril 



Proposta PPCUB 

Delimitação do Objeto de 
Tombamento 

Delimitação das Escalas 

Delimitação dos Critérios de 
Preservação 

Estratégia de Sobreposição 

Legislação 

Instrumentos 



Sobreposição PPCUB 



Sobreposição PPCUB 



Elemento para leitura e salvaguarda da Escala 

PPCUB 



Escala Monumental - Delimitação PPCUB 

São elementos fundamentais e indispensáveis para a leitura e salvaguarda da escala 
monumental: 
• a AVPR, área verde non aedificandi que atua como fundo da Praça dos Três Poderes; 
• o Eixo Monumental, limitado a leste pela via L4 e a oeste pela via EPIA, elemento de 

estruturação do plano urbanístico, organizado no sentido leste-oeste, com amplo canteiro 
central gramado, cuja cota mais elevada se situa na Praça do Cruzeiro e a mais baixa na 
Praça dos Três Poderes; 

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

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

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

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

 . 
 

 

  

 



Escala Residencial - Delimitação PPCUB 

São elementos fundamentais e indispensáveis para a leitura e salvaguarda da escala 
residencial: 
• as superquadras, nas Asas Sul e Norte – numeradas de 102 a 116, de 202 a 216, de 302 a 

316, de 402 a 416 –, com acesso único para automóveis, individualizados nas superquadras 
100, 200 e 300, e conjugados a cada duas nas superquadras 400; 

• a faixa verde circundante com vinte metros de largura, disposta em todo o perímetro das 
superquadras, provida de densa arborização em renque duplo; 

• as unidades habitacionais multifamiliares com gabarito uniforme, de seis pavimentos sobre 
piso térreo em pilotis livres nas superquadras 100, 200 e 300, e de três pavimentos sobre 
piso térreo em pilotis livres nas superquadras 400, salvo os edifícios conhecidos como JK 
localizados em parte das superquadras 400 da Asa Sul, que não contam com pilotis; 

• as pequenas edificações de uso comunitário com, no máximo, um pavimento;  
• a taxa máxima de ocupação do solo de 15% e o predomínio dos espaços abertos e da 

vegetação, nas superquadras; 
• as entrequadras 100, 200, 300, 100/300 e 200/400 destinadas a atividades de uso 

comunitário, como ensino, esporte, recreação e atividades culturais e religiosas; 
• os equipamentos comunitários localizados no interior das superquadras 400, em 

decorrência da inexistência de entrequadras;  
• o comércio local sul e norte; 
• o Eixo Rodoviário-Residencial, de caráter rodoviário, com dois sentidos de tráfego, norte-

sul, canteiros gramados e arborizados e tráfego desimpedido.  



Escala Residencial - Delimitação PPCUB 

São elementos fundamentais e indispensáveis para a leitura e salvaguarda da escala 
residencial: 
 
§ 1º Excetuam-se do disposto nos incisos II e V as superquadras implantadas de acordo com 
os projetos de urbanismo elaborados à época, ressalvadas aquelas com projeções ainda não 
edificadas, cujas dimensões de faixas de emolduramento e percentuais de ocupação de 
projeções e equipamentos comunitários já edificados diferem do estabelecido nos citados 
incisos. 
§ 2º Os Eixos L e W das Asas Sul e Norte, configurados como sistemas binários de menor 
hierarquia, e as tesourinhas de acesso às superquadras integram o Eixo Rodoviário-Residencial 
explicitado no inciso IX.  

 . 
 

 

  

 



Escala Gregária  - Delimitação PPCUB 

São elementos fundamentais e indispensáveis para a leitura e salvaguarda da escala gregária: 
 
• a Plataforma Rodoviária em sua concepção arquitetônica e urbanística e seu papel de 

elemento polarizador e de articulação dos Eixos Monumental e Rodoviário; 
• os setores centrais situados em torno da intersecção dos Eixos Monumental e Rodoviário, 

os Setores de Diversões, Comercial, Bancário, Hoteleiro, Médico-Hospitalar, de Autarquias 
e de Rádio e Televisão; 

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

 
 

 

  

 



Escala Bucólica  - Delimitação PPCUB 

São elementos fundamentais e indispensáveis para a leitura e salvaguarda da escala bucólica: 
 
• a orla do Lago Paranoá, com os Setores de Clubes Esportivos e de Hotéis de Turismo; 
• os parques e o acesso público à orla do lago; 
• o espelho d’água do lago Paranoá como elemento paisagístico relevante na formação da 

imagem da cidade; 
• a horizontalidade da paisagem, a baixa taxa de ocupação do solo e o predomínio da 

vegetação. 
Parágrafo único. Todas as áreas livres do Conjunto Urbanístico de Brasília não previstas 
institucionalmente para edificação configuram a cidade-parque e são non aedificandi. 
  

 
 

 

  

 



Proposta de Redação para Critérios de Preservação 

PPCUB 



Proposta – Diretrizes,  PPCUB 

TÍTULO II  

DA PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA 

CAPÍTULO II  

DOS CRITÉRIOS PARA SALVAGUARDA, PRESERVAÇÃO E GESTÃO 

  

Art. XX. A definição de critérios para a salvaguarda, preservação e gestão visa 

o tratamento em níveis para ocupações diferenciadas e com valores distintos 

dentro do mesmo perímetro, buscando a salvaguarda e preservação dos valores 

do CUB a preservar face à dinâmica urbana. 

 

§ 1º A preservação ocorrerá pela composição de critérios que permitem 

qualificar o território segundo os valores do Conjunto Urbanístico de Brasília 

dispostos na legislação de seu tombamento.  

 

 § 2º Os critérios de preservação comparecem em conjunto com as 
escalas, auxiliando na delimitação do que deve passar por intervenção, além de 

estabelecer qual tipo de intervenção necessária . 
 

 

  

 



Proposta – Diretrizes para Gestão,  PPCUB 

CAPÍTULO II  

DOS CRITÉRIOS PARA SALVAGUARDA, PRESERVAÇÃO E GESTÃO  

 

§ 3º Ficam estabelecidos os seguintes critérios para orientar a gestão e a 
intervenção no CUB: 
I - critério morfológico: caracterizado por áreas que apresentem presença de valor 
de desenho urbano, seja de forma ampla ou fragmentada, considerando o tecido 
urbano, os espaços abertos e as tipologias arquitetônicas.  
II - critério paisagístico: consiste em áreas que caracterizem a inserção do objeto 
construído decorrente do projeto vencedor do concurso no território. 
III - critério histórico: caracterizado por áreas que apresentem valor para a história 
da cidade, que não somente pelo momento da construção da Capital Nacional.  
IV - critério arquitetônico: caracterizado por parcelas do território que 
apresentem edificações tombadas individualmente e outras edificações que sejam 
representativas do movimento modernista brasileiro.  
 
 
 

 

  

 



Proposta – Diretrizes para Gestão,  PPCUB 

CAPÍTULO II  

DOS CRITÉRIOS PARA SALVAGUARDA, PRESERVAÇÃO E GESTÃO  

 
 

Art. XX. São diretrizes para a gestão e intervenção no território com VALOR 
MORFOLÓGICO: 
I - disciplinar a ocupação urbana, com ênfase na manutenção das características 
morfológicas originais e consolidadas. 
II - promover a qualificação do parcelamento do solo nas áreas com baixo valor 
morfológico. 
III – promover ações de resgate modelo de parcelamento do solo representativo 
do movimento moderno nos territórios que incorporem o projeto original do Lúcio 
Costa.  
IV – promover intervenções que ampliem a mobilidade não motorizada, em 
especial o espaço para o pedestre. 
V -  garantir a permeabilidade visual do espaço e os espaços abertos como 
elementos estruturadores do desenho urbano.  
VI - promover a preservação das características morfológicas e tipológicas dos 
territories que integram a escala residencial, monumental e gregária.   
 

 

  

 



Proposta – Diretrizes para Gestão,  PPCUB 

CAPÍTULO II  

DOS CRITÉRIOS PARA SALVAGUARDA, PRESERVAÇÃO E GESTÃO  

 

Art. XX. São diretrizes para a gestão e intervenção no território com VALOR 
PAISAGÍSTICO: 
 
I - garantir a transição harmônica entre a paisagem do Conjunto Urbanístico 
Tombado de Brasilia com o restante edificado. .  
II - garantir o predomínio da paisagem natural nas áreas de preservação, parques 
urbanos e nos setores localizados à margem oeste do Lago Paranoá.  
III - promover a qualificação paisagística dos espaços públicos com intensificação 
da arborização ao longo das vias, calcadas e estradas-parque, promovendo 
sinalização, adequação às normas de acessibilidade e melhoria do mobiliário 
urbano; 
IV – promover o controle de altura das edificações de forma a permitir o 
emolduramento da massa edificada pela paisagem.  
 

 

  

 



Proposta – Diretrizes para Gestão,  PPCUB 

CAPÍTULO II  

DOS CRITÉRIOS PARA SALVAGUARDA, PRESERVAÇÃO E GESTÃO  

 

Art. 19 São diretrizes para a gestão e intervenção no território com VALOR 
ARQUITETÔNICO: 
 
I - garantir que as edificações atuem como elementos de composição e de 
caracterização do plano urbanístico 
II - promover a requalificação e a preservação, o resgate dos elementos 
arquitetônicos representativos do movimento modernista, nas edificações 
tombadas individualmente e nas indicadas no Anexo XX.  
III – promover o resguardo dos exemplares arquitetônicos e de sua organização 
espacial nos territórios com a presença de edificações indicadas no Anexo XX. 
 

 

  

 



Proposta – Diretrizes para Gestão,  PPCUB 

CAPÍTULO II  

DOS CRITÉRIOS PARA SALVAGUARDA, PRESERVAÇÃO E GESTÃO  

 

Art. XX São diretrizes para a gestão e intervenção no território com VALOR 
HISTÓRICO: 
 
I -  definir ações que garantam a preservação do valor histórico resultante da 
contribuição brasileira para a arquitetura e urbanismo mundiais, representado 
pelo conjunto urbano e arquitetônico, e do processo de transferência da capital.  
II – preservar e qualificar os territórios que apresentem registros dos 
acampamentos pioneiros.  
III - recuperar e preservar, inclusive com usos compatíveis, edificações tombadas e 
aquelas que guardam interesse histórico. 

 

  

 



Mapas 

PPCUB 



PPCUB Delimitar espacialmente as Escalas 



PPCUB Critério Cronológico 



PPCUB Critério Histórico 



PPCUB Critério da Morfologia Urbana 



PPCUB Critério da Paisagem Urbana 
fologia 



PPCUB Critério da Integridade  
fologia 



PPCUB Critério do Valor Arquitetônico 
fologia 



PPCUB Critério do Valor Arquitetônico 
fologia 



PPCUB Critério do Valor Arquitetônico 
fologia 



Sobreposição PPCUB 

O BEM TOMBADO – o conjunto edificado decorrente 
do projeto original – e as ESCALAS comparecem EM 
CONJUNTO com os CRITÉRIOS DE PRESERVAÇÃO. 
 
Auxilia na compreensão e delimitação do QUE devem 
passar por intervenção, além de estabelecer QUAL tipo 
de intervenção necessária.   
 


