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Exmo. Sr. Secretário 
Thiago Teixeira de Andrade 
Secretaria de Estado de Gestão do Território 
Federal — SEGETH GDF 

Os representantes do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios — 
!GOMOS/DF, do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federa/ — IHG-DF, da 
Frente Comunitária de Preservação do Sítio Histórico de Brasília e Distrito Federal 
e do Movimento Urbanistas por Brasília, no âmbito da Comissão Técnica 
responsável pela elaboração e acompanhamento do Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília — PPCUB, devidamente integrados com 
aprovação do Governador do Distrito Federal para representarem a sociedade civil 
nos trabalhos afetos ao Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento 
Territorial e Metropolitano — PPCCTM, e em continuidade á proposição já 
formalizada a essa Secretaria quanto a nova metodologia para elaboração do 
PPCUB, vêm agora formalizar, conforme compromisso com essa Secretaria de 
Estado, os princípios e valores do projeto urbanístico de Brasília, de autoria de 
Lucio Costa, a serem respeitados e resgatados pelo Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília — PPCUB. 

Nossa intenção é que qualquer proposta de intervenção urbanística, 
arquitetônica e paisagística no Conjunto Urbanístico de Brasília efetivamente 
respeite a postura original, a autoria, os princípios e valores, que o levaram a ser 
reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO e 
Patrimônio Histórico Nacional. 

Os documentos que embasaram o presente trabalho foram: Relatório do 
Plano Piloto de Brasília — Lucio Costa; Decreto Distrital no. 10.829/1987, incluído 
seu Anexo Brasília Revisitada; Portaria 314/1992 — IPHAN; Lei Orgânica do 
Distrito Federal e Documento Brasília 57 — 85. 

Por fim, adiantamos que serão apresentados, formal e posteriormente, os 
Objetivos e Diretrizes do PPCUB, especificamente, em desdobramento aos 
princípios e valores do plano urbanístico ora encaminhados. 

Atenciosamente, 

Brasília, 30 de agosto de 2016 

FrederfCe arboza 
CONSELHO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS E SITIOS 

ICOMOS/DF 
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Vera Ramos 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO INSTI UTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO 

DO DISTRITO FEDERAL — IHG-DF 

• 4. 
Tânia Battella détiqueirW  

FRENTE COMUNITÁRIA DO SÍTIO HISTÓRICO DE BRASÍLIA E DISTRITO 
FEDERAL 

Romina apparelli 
MOVIMENTO URBANISTAS POR BRASÍLIA 
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PRINCÍPIOS E VALORES DO PLANO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA A SEREM 
RESPEITADOS E RESGATADOS PELO PLANO DE PRESERVAÇÃO DO 
CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA — PPCUB: 

I — PRINCiPIOS DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA: 

1 Função de Brasília: Capital Federal e centro indutor do desenvolvimento da região 
central do país; 

2 A interação das quatro escalas urbanas: monumental, residencial, gregária e 
bucólica — a abordagem deve considerar sempre o conjunto urbanístico: 

2.1. Escala Monumental: escala simbólica ou coletiva. Confere à cidade amarca de 
efetiva capital do Pais, tem função cívico-administrativa, e está configurada ao 
longo do Eixo Monumental leste e oeste, no gramado central e setores 
adjacentes. 

21. Escala Residencial: escala doméstica ou cotidiana. Configura-se ao longo do 
Eixo Rodoviário Residencial Norte e Sul. A concepção urbanística de Brasília 
introduziu o conceito de um novo modo de viver, estruturado em seqüência 
contínua de quadras residenciais denominadas superquadras, emolduradas por 
Faixas Verdes densamente arborizadas, e intercaladas por entrequadras 
destinadas a equipamentos de uso comunitário, esportes e aos comércios 
locais, constituindo Áreas de Vizinhança. 

2.3. Escala Gregária: escala de convívio ou concentrada. Correspondente ao 
centro urbano da cidade, com espaços propícios ao encontro, maiores 
densidades de ocupação e gabaritos mais altos, à exceção dos Setores de 
Diversões Norte e Sul. É formada pelos quarteirões em torno do cruzamento 
dos Eixos Monumental e Rodoviário, tendo a Plataforma Rodoviária como 
elemento urbanístico — arquitetõnico de vital importância. 

2.4 Escala Bucólica: escala de lazer. Confere à Brasília o caráter de cidade-parque 
e está configurada nas áreas livres destinadas à preservação ambiental, ao 
paisagismo e ao lazer. Em lugar de muralhas, as áreas verdes estabelecem a 
transição do ocupado para o não-ocupado; 

3 A estrutura viária: A estrutura viária funciona como arcabouço integrador das 
escalas urbanas. A técnica rodoviária, a hierarquização e interrupção de vias foram 
utilizadas com a intenção de proporcionar clareza e fluência viárias, como também 
privacidade à área residencial, 

4 O partido urbanístico da cidade-parque: a predominância dos espaços livres e 
das generosas áreas verdes sobre os espaços construídos. O plano urbanístico de 
Brasília traduz uma referência ética: o principio da supremacia do interesse público 
sobre os interesses individuais; 



5 A orla do Lago Paranoã destina-se ao lazer e à recreação, de livre acesso a 
todos, com exceção das unidades imobiliárias concebidas e registradas em cartório 
com acesso privativo à orla. O plano urbanístico refuga a imagem da barreira 
edificada ao longo da água. É onde a escala bucólica prevalece; 

6 A importância do paisagismo: a volumetria paisagística constitui elemento de 
projeto de fundamental importância para a inteiracão das escalas urbanas, como o 
canteiro central da Esplanada gramado e as cercaduras verdes das superquadras; 

7 A presença do céu: o céu foi incorporado à cidade como parte integrante e 
onipresente da própria concepção urbana — os vazios são por ele preenchidos e a 
cidade é deliberadamente aberta aos 360 graus do horizonte que a circunda; 

8 A setorização por funções: Nas áreas não residenciais da cidade, excetuando o 
centro cívico, a setorização deve ser menos rígida, apenas com a predominância 
de certos usos que darão os nomes aos setores; 

9 O perfil da cidade: o projeto urbano definiu um perfil para a cidade, na medida em 
que estabeleceu alturas e número de pavimentos para edificações, conforme as 
escalas. Nesse sentido, devem ser mantidos os gabaritos vigentes nos dois eixos 
- Rodoviário e Monumental - e em seu entorno direto - até o Setores de Grandes 
Áreas, inclusive, permanecendo não edificáveis as áreas diretamente contíguas, e 
baixas a densidade, com gabaritos igualmente baixos, nas áreas onde já é 
prevista ocupação entre a cidade e a orla do lago; 

10. Adensamento e Expansão Urbana para fins residenciais podem ocorrer nas 
áreas previstas no documento Brasília Revisitada. 

II — VALORES DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA: 

1. Representa uma realização artística única e uma obra de arte do gênio criativo 
humano, ilustrativa de um estágio significativo da história da humanidade; 

2 Representa um exemplo da concepção urbana materializada no século XX, 
expressando os princípios urbanos do Movimento Moderno, na dimensão de uma 
capital, para o mundo; 

3 Representa um momento histórico para o Brasil, com a concretização do 
processo de interiorização do pais iniciado na época da Colônia — a realização de 
um sonho; 

4. Representa evento de grande magnitude e impacto para a natureza excepcional 
do desafio assumido em sua construção — ação grandiosa da sociedade brasileira 





integrada a uma estratégia de desenvolvimento e afirmação da identidade 
nacional para o mundo; 

5. Constitui evento excepcional e de impacto na história do urbanismo — um modelo 
de cidade e um novo modo de vida; 

6. Constitui acervo arquitetõnico excepcional e de impacto na história da arquitetura; 

7. Representa um projeto de vida e conquista de possibilidades futuras. 

Brasília, 30 de agosto de 2016 

Entidades da Sociedade Civil ao Secretário de Gestão do Território e Habitação do 
GDF — SEGETH / GDF 

CONSELHO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS E SÍTIOS — ICOMOS/DF 

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO DISTRITO FEDERAL — IHG-DF 

FRENTE COMUNITÁRIA DO SÍTIO HISTÓRICO DE BRASÍLIA E DISTRITO 
FEDERAL 

MOVIMENTO URBANISTAS POR BRASÍLIA 
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