
Breve retrospectiva sobre a formação da base normativa em 

vigor para o Conjunto Urbanístico de Brasília  

Cabe delinear um panorama sobre o que concretamente aconteceu para 

melhor retratar o estado atual da base normativa vigente para o CUB, o 

enfoque está centrado nas duas vertentes que se desenvolveram 

paralelamente no decorrer da implantação do Plano Piloto de Brasília – os 

caminhos percorridos até a oficialização da preservação do CUB (figura 1) e 

a construção dos parâmetros de uso e ocupação do solo (figura 2).  

 
Figura 1. Perímetro do CUB – Decreto nº 10.829/1987 e Portaria nº 314/1992. 

 
Figura 2. Normas em vigor para o CUB – junho/2017. 



Entre a definição do projeto submetido por Lúcio Costa como vencedor do concurso 

para o Plano Piloto de Brasília e a inauguração da nova capital se passaram somente três 

anos e meio, e já naquela ocasião o próprio presidente Juscelino Kubistchek manifestou 

a Rodrigo Melo Franco de Andrade preocupação com a preservação de Brasília.  

Em um bilhete o presidente vislumbrava como única defesa para Brasília a preservação 

de seu plano piloto, esse tombamento, que entendia depender de uma interpretação 

especial do Patrimônio, poderia constituir elemento seguro, superior à lei que estava no 

Congresso e sobre cuja aprovação manifestava dúvidas. 

A Lei nº 3.751, de 13 de abril de 1960, editada para dispor sobre a organização 

administrativa do Distrito Federal, definiu em seu art. 38 que “qualquer modificação no 

plano-piloto, a que obedece a urbanização de Brasília depende de autorização de lei 

federal”, previa também a formação de uma Câmara do Distrito Federal, composta por 

vereadores, e como seriam feitas as leis do DF até a sua instalação, o que não aconteceu. 

Na prática, desde aquela época o Poder Executivo do DF, inicialmente a Prefeitura e 

posteriormente o Governo, regulou o uso e ocupação do solo expedindo decretos 

conforme previa o art. 20 da mesma lei.  

Assim, foi publicado o Decreto nº 7, de 13 de junho de 1960, aprovando a consolidação 

das normas em vigor para as construções em Brasília. Em uma parte inicial dessas 

normas, nos primeiros quatro capítulos estavam definidos parâmetros de uso e 

ocupação abordando as situações existentes naquele momento, no capítulo I havia a 

classificação das construções de acordo com a previsão de sua utilização em: habitações 

individuais isoladas, habitações individuais geminadas, habitações coletivas, comerciais, 

industriais, mistas e especiais. No capítulo II, de acordo com o Plano Urbanístico da 

cidade, foi definido que as construções em Brasília deveriam obedecer aos seguintes 

zoneamentos: Setores Administrativos, Setores de Habitações Isoladas, Setores de 

Habitações Individuais, Setores Comerciais, Setores Industriais, Setor de Habitações 

Coletivas, Setor de Construções Mistas, Setor de Construções para fins especiais. Nos 

capítulos III e IV, respectivamente, constavam as disposições sobre gabaritos e normas 

gerais para as construções classificadas no primeiro capítulo. 

De 1957 a 1960 a Divisão de Urbanismo do Departamento de Urbanismo e Arquitetura 

da Companhia Urbanizadora da Nova Capital1 – Novacap funcionou exclusivamente no 

Rio de janeiro, sob a direção do Engenheiro Augusto Guimarães Filho, convidado por 

Lucio Costa para exercer o cargo sob sua supervisão; o Dr. Guimarães cumpriu sua difícil 

tarefa com exemplar dedicação. De 60 a 64 o mesmo esquema foi mantido, sendo que 

já em 60 um dos arquitetos da equipe veio para Brasília. Em 64 a Divisão de Urbanismo 

transferiu-se definitivamente e o escritório do Rio foi desativado. Lucio Costa ainda 

                                                            
1 A Novacap foi criada pela Lei nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, que dispôs sobre a mudança e definiu 
o nome de “Brasília” à nova Capital Federal, órgão responsável pelo planejamento e execução do serviço 
de localização, urbanização e construção da futura Capital. Posteriormente, a Lei nº 5.861, de 12 de 
dezembro de 1972, autorizou o desmembramento da Novacap e constituiu a Companhia Imobiliária de 
Brasília – TERRACAP para assumir os direitos e as obrigações na execução das atividades imobiliárias de 
interesse do Distrito Federal.  
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atuou com alguma regularidade de 64 a 66, na qualidade de membro nato do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo, sempre no Rio. ... De 66 em diante não houve mais um 

acompanhamento regular por parte do autor do plano, restringindo-se sua participação 

a responder o que – e quando – lhe era perguntado ou a intervir por iniciativa própria 

em situações excepcionais (como o caso do projeto de Oscar Niemeyer para o aeroporto) 

ou crônicas (como a contínua solicitação no sentido de se arborizar as faixas verdes das 

Superquadras) 2.   

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo foi criado pela Lei nº 4.545, de 10 de dezembro 

de 1964, que dispôs sobre a reestruturação administrativa do Distrito Federal. Tinha 

como competência:        

a) orientar os planejamentos urbanístico e arquitetônico, com apoio nos 
órgãos próprios da Secretaria de Viação e Obras3; 
b) opinar sobre os projetos de urbanismo e arquitetura a serem executados 
na área do Plano Piloto; 
c) coordenar iniciativas diretamente relacionadas com o interesse urbanístico 
do Distrito Federal. 

O Decreto N nº 596, de 8 de março de 1967, aprovou o Código de Edificações de Brasília, 

dispondo sobre zoneamento, edificações, licenciamento e fiscalização de projetos, e 

execução de todas as obras públicas e particulares, foram incluídos como parte 

integrante deste Código o Relatório do Plano Piloto de Brasília, com as diretrizes 

concebidas pelo seu autor e planta atualizada de Brasília, com indicações de todas as 

suas zonas, setores, quadras e vias onde havia a informação entre parênteses – 

consultar o DAU/SVO, o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Secretaria de 

Viação e Obras. Esse novo Código detalhou o que havia sido iniciado no Decreto de 1960, 

sobre endereçamento – a nomenclatura das vias públicas, dos setores e das quadras e 

sobre o zoneamento, dividindo Brasília em duas áreas distintas – urbana e 

metropolitana – discriminou as zonas integrantes de cada uma dessas áreas, os setores 

abrangidos por cada zona e disposições sobre as edificações inseridas em cada setor. 

Em setembro de 1980 foi lançada uma publicação deste Código4, conforme seu editor: 

  

                                                            
2 Conforme a publicação do GDF Brasília 57-85; do plano-piloto ao Plano Piloto. TERRACAP, 1985. 145p; 
página 20. 
3 A Secretaria de Viação e Obras – SVO, órgão criado pela mesma lei, para tratar de: Urbanismo e 
Arquitetura, Estudos e Projetos de Parques e Jardins; Fiscalização de Construções Estruturação Física do 
Distrito Federal; Zoneamento; Rodovias. 
4 A publicação é comumente denominada por técnicos do governo como Código de fogos, por causa de 
sua capa onde há a imagem de queima de fogos de artifício na Esplanada dos Ministérios, texto extraído 
da apresentação, pág.1. 
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As Decisões mencionadas se referem a decisões do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU criado em 1964 pela Lei nº 4.545, e que em 1986, foi alterado em sua 

nomenclatura e composição por meio da Lei nº 7.456, passando a ser denominado 

Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente, conhecido pela sigla CAUMA, 

tendo sido acrescentada às atribuições anteriormente designadas a de orientar os 

planejamentos urbanístico e arquitetônico, com apoio nos órgãos próprios da Secretaria 

de Viação e Obras, bem como as ações referentes à defesa e à conservação do meio 

ambiente.  

Em 1987, como regulamentação do art. 38 da Lei federal nº 3.751/1960, foi publicado o 

Decreto nº 10.829, de 14 de outubro de 19875, tendo sido redigido em seu texto 

introdutório: 

Considerando que o art. 38 da Lei n.º 3.751, de 13 de abril de 1960, preserva 
o Plano Piloto de Brasília, tal como apresentado por Lúcio Costa; 

Considerando que, para exata aplicação do art. 38, da Lei n.º 3.751, de 13 de 
abril de 1960, faz-se oportuna a edição de norma regulamentar que explicite 
conceito do bem cultural por ela protegido. 

Como parte integrante do Decreto foi anexado o documento Brasília Revisitada 

elaborado por Lucio Costa, onde o autor enfatizou a importância da preservação das 

características fundamentais da cidade a partir da manutenção e interação de suas 

quatro escalas urbanas – monumental, residencial, gregária e bucólica. Trouxe 

proposições voltadas para a complementação e preservação e para o adensamento e 

expansão urbana, Lucio Costa entendia o momento crucial que Brasília hoje atravessa: 

de um lado, como crescer assegurando a permanência do testemunho da proposta 

original, de outro, como preservá-la sem cortar o impulso vital inerente a uma cidade 

tão jovem6.  

Este Decreto e seu anexo subsidiou, em atendimento à exigência da existência de 

legislação local de preservação, a inscrição de Brasília na Lista do Patrimônio Mundial 

em 7 de dezembro de 1987, durante a 11ª Reunião Ordinária do Comitê do Patrimônio 

Mundial da UNESCO. O fato era inédito, até então somente obras antigas eram objeto 

de inscrição, outro destaque cabe para a dimensão do conjunto urbano, perfazendo um 

total de 112,25 km2, também inédita.  

O relator do processo de Brasília foi Leon Pressouyre, professor da Universidade de 

Paris, que fez uma síntese dos valores fundamentais e de alguns atributos, destacando: 

▪ conjunto representativo do patrimônio histórico, cultural, natural e urbano; 

                                                            
5 Uma curiosidade sobre esta Lei é comparecer equivocadamente em publicações variadas sobre Brasília 
como Lei Santiago Dantas. Na 5ª reunião da Câmara Técnica do PPCUB o representante da OAB/DF 
(Leonardo Mundim), ao realizar pesquisa para sua apresentação sobre a aplicabilidade jurídica das 
Portarias 166/2016 e 184/2016 do IPHAN, descobriu e informou o fato de que, na verdade é a lei 
subsequente que leva o nome de seu autor, a Lei nº 3.752/1960 é a verdadeira Lei Santiago Dantas, que 
ditou normas para a convocação da Assembleia Constituinte do Estado da Guanabara.  
6 Diário Oficial do Distrito Federal de 14 de outubro de 1987, pág. 5. Foi promovida uma republicação do 
Decreto e seu anexo em 23 de outubro de 1987. 
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▪ definição de um ideal urbano fundamentado na separação das funções, na 
liberação dos vastos espaços naturais, e no traçado de grandes vias de 
comunicação bem distintas da rua tradicional; 
▪ dois eixos cruzando-se em ângulo reto. Eixo norte-sul (área residenciais) e 
eixo leste oeste (áreas administrativas); 
▪ tipologia: seis andares sobre pilotis; 
▪ obras de Oscar Niemeyer; 
▪ Praça dos Três Poderes; 
▪ Esplanada dos Ministérios; 
▪ Catedral; 
▪ paisagem monumental; 
▪ testemunhos históricos – acampamentos pioneiros, as cidades de Planaltina 
e Brazlândia e oito velhas fazendas7.  

Além dos motivos apresentados no relatório, Brasília atendeu a dois dos seis critérios 

exigidos para a inscrição de um bem cultural na lista do Patrimônio Mundial da Unesco: 

▪ representar uma obra-prima do gênio criativo humano; 
▪ ser um exemplo excepcional de um tipo de edifício ou de conjunto 
arquitetônico ou tecnológico, ou de paisagem que ilustre uma ou várias 
etapas significativas da história da humanidade8. 

O  GT Brasília9 oficializado por meio do Decreto nº 5.819, de 24 de fevereiro de 1981, 

que criou o Grupo de Trabalho para estudar, propor e adotar medidas que visem a 

preservação do patrimônio histórico e cultural de Brasília, envolvendo técnicos do 

Governo do Distrito Federal, Ministério da Educação e Universidade de Brasília, 

elaborou o Dossiê 10 para a candidatura de Brasília ao título de Patrimônio Mundial, daí 

advindo a referência no relato de Pressouyre  aos testemunhos históricos. 

Posteriormente, em 1990, foi editada a Portaria federal nº 4, que praticamente 

transcreveu o conteúdo do decreto distrital e foi substituída, com pequenas alterações, 

em 1992 pela Portaria nº 314, o processo nº 1305-T-90/SPHAN do tombamento 

federal11 de Brasília foi relatado por Eduardo Kneese de Melo, que destacou as 

considerações de Lucio Costa, do que importava como urbanista da cidade, aprovando 

a inscrição do conjunto urbanístico, o que veio a ocorrer sob o nº 532, folha 17 do Livro 

de Tombo Histórico - 2º Volume.   

Também na década de 1990 e cerca de dez anos após a publicação do Código de 

Edificações de 1967 com as alterações feitas até 1980, foi desenvolvido um novo Código, 

desta vez denominado Código de Obras e Edificações, consagrando a sigla COE para 

esses instrumentos normativos. Os documentos integrantes desse COE foram reunidos 

                                                            
7 Conforme pesquisa realizada por Vera Bonna Brandão na tese de doutorado intitulada Brasília, a cidade 
patrimônio e sua escala residencial: preservar o quê? E por quê? UnB, 2013, pág. 149. 
8 Idem. 
9 Disponível no sítio eletrônico do Iphan, que produziu a publicação, faz uma abrangente retrospectiva 
sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo. 
10 Constante do acervo técnico da Diretoria de Preservação. 
11 Idem. 
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em uma publicação com a referência do Decreto nº 13.059, de 8 de março de 1991, 

apesar de ser objeto de outra legislação, o Decreto nº 16.677, de 11 de agosto de 1995, 

a sua ratificação (como saiu no Diário Oficial do DF) ou atualização, como saiu nessa 

publicação. Foi montado em um formato entendido como mais dinâmico para a nova 

publicação: 

O COE é basicamente uma coletânea de informações e normas, com 
apresentação em álbum tipo fichário, a fim de propiciar uma maior 
dinamização nas atualizações que se fizerem necessárias.  

É constituído por informações e normas fundamentais à sua finalidade, e 
complementado por um anexo composto pelas Normas de Edificação, Uso e 
Gabarito específicas para as edificações inseridas nos limites das RAs I, XI, XVI 
e XVIII. 

As normas específicas e as atualizações das demais normas poderão ser 
adquiridas em fascículos, conforme o interesse do usuário. 

As normas foram classificadas em três grupos distintos: 

NRA – Normas Relativas às Atividades – definidas como essenciais para o 
satisfatório funcionamento das diversas atividades, considerando-se seu uso 
específico. 

 NGC – Normas Gerais de Construção – normas essenciais para a elaboração 
e execução dos projetos arquitetônicos. 

NGB – Normas de Edificação, Uso e Gabarito – normas específicas para 
utilização e construção em unidades imobiliárias.  

A NGC 001, nas normas gerais e disposições transitórias, estabeleceu exigências sobre a 

aprovação de projetos na Zona Cívico-Administrativa: 

 

http://www.segeth.df.gov.br/images/novo_site_ppcub/terceira_fase/Decreto13059_1991.rar


Cabe ressaltar que não revogou o Código anterior, havia a pretensão de promover 

atualização nas normas e decretos, como definido na sequência na mesma NGC 001, 

folha 1/4: 

 

Como parte da legislação a que deveriam ser submetidas as edificações e obras de 

qualquer natureza havia a previsão da existência de um Código de Preservação de 

Brasília e, também, a previsão sobre a quem caberia a elaboração de projetos de 

arquitetura e urbanismo de interesse do Governo do DF: 

 

Havia a previsão da possibilidade sobre alteração de normas com condicionantes: 

 



No corpo dessa publicação do novo COE foram dispostas as seguintes referências: 

-  ao Distrito Federal e à divisão de seu território do DF em 19 Regiões 
Administrativas, discriminando a área de cada uma;  

- à Brasília, como o principal núcleo urbano do DF, correspondendo à Região 
Administrativa de Brasília – RA I;  

- ao Plano Piloto, objeto do decreto de preservação de Brasília, definindo que 
para fins de planejamento urbano, a área considerada como Plano Piloto é 
aquela definida no decreto de preservação de Brasília; 

- ao Zoneamento da RA-I, mencionando o Decreto nº 11.297, de 4 de 
novembro de 1988, que tratou da setorização da Região Administrativa I, 
esclarecendo que partiu-se da necessidade de caracterizar o tipo de uso 
predominante em cada área ou setor, de acordo com o modelo de estrutura 
urbana existente, acrescentando que na reavaliação da cidade como um todo, 
não foram definidas zonas com uso restrito a uma única função, e que a 
metodologia adotada foi o agrupamento de funções compatíveis, geradas pela 
dinâmica urbana, em determinadas zonas; 

- à Setorização da RA-I, voltando a mencionar o Decreto nº 11.297, de 4 de 
novembro de 1988, esclarecendo que objetiva regularizar o espaço físico de 
toda a RA-I eliminando os espaços intersticiais anteriormente existentes entre 
setores, define que a Setorização da RA-I está consubstanciada na Planta Geral 
de Urbanismo – Parcelamento URB 89/89, e que a nomenclatura dos setores 
foi fundamentada, em grande parte, no uso predominante de cada área, 
acrescida da indicação de sua localização em relação aos pontos cardeais, além 
de que algumas vezes a nomenclatura do setor atendeu à denominação 
popular dada, à área ou mesmo, a algum elemento físico-ambiental ali 
existente; 

-  à reordenação das zonas, setores e áreas que objetiva a uniformização e a 
redução do número de siglas atualmente existentes nas plantas constantes do 
arquivo técnico de urbanismo do GDF, discriminando em quadro; 

- à classificação de atividades, fazendo menção ao Decreto nº 12.008, de 27 
de novembro de 1989, para uniformizar e assegurar uma linguagem técnica 
única, na área de planejamento urbano, principalmente no que se refere à 
determinação, nas Normas de Edificação, Uso e Gabarito – NGB do USO 
PERMITIDO nas edificações; 

- ao Sistema Cartográfico do DF – SICAD e às siglas adotadas para as plantas 
(URB - Projeto de Urbanismo – Parcelamento; PLN - Projeto de Urbanismo – 
Geométrico Planimétrico; ALT - Projeto de Urbanismo – Geométrico 
Altimétrico; DRN - Projeto de Drenagem Pluvial; RUR - Projeto de Parcelamento 
Rural); 

- à nomenclatura das vias públicas, das quadras, da alteração de 
endereçamento, especialmente com respeito aos Setores de Áreas Isoladas, 
cujas siglas AI ou SAI seriam paulatinamente eliminadas. 
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Embora desde 1985 estivessem sendo aprovadas por meio de decreto normas no 

formato de NGB, foi esse instrumento que definiu seu conteúdo formalmente: 

 

 

Embora tenha sido formalizada a setorização da RA I por meio da Planta de Urbanismo 

URB 89/89, em 1992 a Portaria nº 314 do à época IBPC, repetiu o texto existente no 

Artigo 13 do Decreto nº 10.829/87 sobre os setores referidos em suas disposições: 

 

O Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente passou a denominar-se 

Conselho de Planejamento Territorial e Urbano – CONPLAN, de acordo com a Lei nº 353, 

de 18 de novembro de 1992, que aprovou o primeiro Plano Diretor de Ordenamento 



Territorial do Distrito Federal – o PDOT, e também criou o Instituto de Planejamento 

Territorial e Urbano do Distrito Federal – IPDF. 

O IPDF teve um curto período de existência, foi extinto em 1999, contudo, bastante 

profícuo, tendo aprovado a revisão do PDOT em 1997 e Planos Diretores Locais das 

cidades de Taguatinga, Candangolândia, Samambaia, deixando encaminhados os Planos 

do Gama e Ceilândia, aprovados posteriormente.  

Além disso o Instituto teve papel relevante na associação das atividades de 

planejamento urbano ao planejamento territorial, e na desvinculação dessas atividades 

às relacionadas a obras e serviços públicos, tendo sido criada a Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, sucedida pela Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA, pela Secretaria de Habitação, 

Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária – SEDHAB e pela atual Secretaria de 

Gestão do Território e Habitação – SEGETH, onde as funções relativas à gestão do CUB 

e à sua preservação se consolidaram em uma mesma unidade. 

Em 199912 foi criado o Conselho Técnico de Preservação de Brasília como Patrimônio 

Cultural da Humanidade, órgão colegiado, vinculado ao Gabinete do Governador, com o 

objetivo de avaliar, analisar e deliberar, dentro de suas competências, as adequações 

necessárias ao bem tombado decorrentes da dinâmica urbana e das necessidades de 

seus moradores. Posteriormente a Lei nº 3.127, de 16 de janeiro de 2003, criou o 

Conselho de Gestão da Área de Preservação de Brasília – CONPRESB com o objetivo de 

avaliar, responder e propor, dentro de suas competências, as ações e intervenções na 

área tombada do Plano Piloto de Brasília, cuja poligonal foi definida pelo Decreto n° 

10.829, de 14 de outubro de 1987. Essa Lei foi objeto de alteração, quando foram criadas 

unidades na Diretoria de Preservação da Subsecretaria de Urbanismo e Preservação – 

SUDUR integrante da à época SEDUH, o CONPRESB encerrou suas atividades em 200613.  

O Código de Obras e Edificações atualmente em vigor, foi instituído pela primeira vez na 

forma de lei e decreto de regulamentação, a Lei nº 2.105, de 8 de outubro de 1998, em 

seu Art. 197 manteve as disposições do Decreto N nº 596, de 8 de março de 1967 e do 

Código de Obras e Edificações aprovado pelo Decreto nº 13.059, de 8 de março de 1991 

ratificado pelo nº 16.677/95 no que se refere a uso e ocupação do solo, posturas e 

zoneamento, além disso definiu um capítulo sobre bens tombados. Sua 

regulamentação, o Decreto nº 19.915, de 1998, foi objeto de alterações pelo Decreto nº 

25.856/2005, que inseriu disposições sobre o CUB, fazendo referência ao zoneamento 

do Código anterior e dispondo sobre o que seria objeto de apreciação pelo CONPLAN. 

Em 2015 foi instituído o Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial 

e Metropolitano – CCPPTM/DF, instância colegiada consultiva, de caráter permanente, 

para promover o diálogo entre a sociedade civil e o Estado, com a finalidade de contribuir 

                                                            
12 Lei nº 2.290, de 21 de janeiro de 1999. 
13 Conforme notícia veiculada em: 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2010/07/24/interna_cidadesdf,204172/inde
x.shtml  

http://www.segeth.df.gov.br/images/novo_site_ppcub/terceira_fase/COE_1998_art167.pdf
http://www.segeth.df.gov.br/images/novo_site_ppcub/terceira_fase/COE_bens_tombados.pdf
http://www.segeth.df.gov.br/images/novo_site_ppcub/terceira_fase/COE_Atualizado_2016.12.19-compilado_Parcial_CUB.pdf
http://www.segeth.df.gov.br/images/novo_site_ppcub/terceira_fase/COE_Atualizado_2016.12.19-compilado_Parcial_CUB.pdf
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2010/07/24/interna_cidadesdf,204172/index.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2010/07/24/interna_cidadesdf,204172/index.shtml


no processo decisório e na implementação das políticas de preservação e do 

planejamento metropolitano14. A Câmara Técnica do PPCUB, instância colegiada 

consultiva, de caráter permanente, para promover o diálogo entre a sociedade civil e o 

Estado, com a finalidade de contribuir no processo decisório e na implementação das 

políticas de preservação e do planejamento metropolitano no âmbito do Conjunto 

Urbanístico de Brasília – CUB está inserida no CCPPTM. 

Atualmente se encontra em análise na Câmara Legislativa do DF minuta de projeto de 

lei para o novo COE/DF, o PL 1621/2017, que em suas disposições finais e transitórias, 

até que seja aprovado o PPCUB, dispõe sobre aprovações de projetos na área do CUB, 

especialmente no que se refere à Zona Cívico-Administrativa (estabelecida no COE 

anterior ao de 1998) e restrições relativas ao perímetro dos pilotis de habitações 

multifamiliares em projeções localizadas nas áreas indicadas na legislação de 

tombamento.  

As normas existentes para o CUB foram elaboradas ao longo do tempo de acordo com 

as necessidades do momento e periodicamente foram sistematizadas em instrumentos 

normativos vinculados a códigos de edificações, que não foram atualizados como se 

pretendia, vigorando até os dias atuais. A partir da autonomia política do Distrito Federal 

passaram a ser editadas leis e decretos regulamentando-as, muitas leis, posteriormente 

foram objeto de ADI ou ADIN ação direta de inconstitucionalidade, tendo vigorado em 

um período entre a sua edição até a declaração de ADIN.  

Desde 2007, em decorrência da Emenda nº 49 à Lei Orgânica, a mesma que estabeleceu 

o PPCUB como o instrumento integrante do Sistema de Planejamento Territorial e 

Urbano para o Conjunto Urbanístico de Brasília, ficou definido que qualquer alteração 

de índices urbanísticos, bem como a alteração de uso e desafetação de área, antes da 

aprovação do PPCUB passou a depender da edição de lei complementar, motivada por 

situação de relevante interesse público e precedida da participação popular e de estudos 

técnicos que avaliem o impacto da alteração, aprovados pelo órgão competente do 

Distrito Federal15. 

Embora tenham sido desenvolvidos vários estudos para o maior detalhamento das 

disposições dos instrumentos de tombamento do CUB, o Decreto nº 10.829/1987 e a 

Portaria nº 314/1992, somente em 2016 por iniciativa do Iphan-DF, foi editada a Portaria 

nº 166, de 11 de maio, para a complementação e o detalhamento da Portaria nº 

314/1992.  

A referida Portaria nº 166/2016, para efeito de gestão, preservação e fiscalização do 

Conjunto Urbanístico de Brasília, e conforme a simbologia histórica e urbanística que 

representam na sua composição, definiu duas Macroáreas de Proteção. Essas 

Macroáreas foram subdivididas em Zonas de Preservação, compostas por Áreas de 

Preservação, tendo sido definidos critérios de intervenção e proibições para cada uma 

                                                            
14 Decreto nº 36.623, de 21 de julho de 2015. 
15 Parágrafo único do art.56 do Ato das Disposições Transitórias, LODF. 

http://www.segeth.df.gov.br/images/novo_site_ppcub/terceira_fase/PL_COE_2017_01621_RDI.pdf
http://www.segeth.df.gov.br/images/novo_site_ppcub/terceira_fase/extrato_PL_COE_CUB.pdf
http://www.segeth.df.gov.br/images/novo_site_ppcub/terceira_fase/Portaria_n_166_de_11_de_maio_de_2016.pdf
http://www.segeth.df.gov.br/images/novo_site_ppcub/terceira_fase/Portaria_n_166_de_11_de_maio_de_2016.pdf


dessas Áreas, observando-se que suas delimitações foram baseadas na divisão dos 

setores que constituem o CUB (figura 3). 

 

Figura 3. Anexo 2 da Portaria nº 166/2016. 

 

Na elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília assume-se 

a atribuição de convergir as duas vertentes de tratamento do CUB que se configuraram 

desde a inauguração de Brasília. A vertente da preservação do CUB deve nortear todas 

as demais ações referentes aos parâmetros de uso e ocupação do solo que envolvem a 

atualização, a complementação, a substituição e a elaboração de normas, que se 

apresentam como um grande passivo a ser enfrentado, perfazendo um total de 365 

registros entre os vários tipos existentes – Plantas gabarito (PR), disposições do Código 

de Edificações de 1967 alterado até 1980, Normas inseridas no formato GB ou NGB ou 

MDE, incluindo também os lotes sem norma.  

O instrumento está sendo elaborado em consonância com os outros instrumentos em 

elaboração, o Zoneamento Ecológico-Econômico, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o 

Código de Obras e Edificações, estando de fato inserido no Sistema de Planejamento 

Territorial e Urbano do Distrito Federal, como deve ser, face à importância e relevância 

inerente ao Conjunto Urbanístico de Brasília.  

A cidade entrou na maturidade, carecendo de meios para ser gerida com objetividade e 

precisão, deixando de lado resoluções pontuais, improvisadas e sem a noção do todo, 

como ocorreu ao longo de sua existência.  

Nesse sentido o PPCUB pode ser efetivamente o primeiro passo para definitivamente 

romper com tais práticas e iniciar uma nova fase na gestão do seu Conjunto Urbanístico. 


