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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento contempla propostas preliminares que visam subsidiar o 
debate público acerca da preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília na etapa de 
Prognóstico do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB, tendo 
sidoelaborado a partir das conclusões obtidas do Relatório Consolidado do Diagnóstico, 
do Seminário Técnico, e das Reuniões Plenárias realizadas com a população nos dias 08 e 
09 de julho passado. 
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ÁREA DE INTERESSE PATRIMONIAL E NÍVEIS DIFERENCIADOS DE 
PRESERVAÇÃO 
 

Justificativa e Metodologia 
 

A avaliação dos instrumentos de proteção ao Conjunto Urbanístico de Brasília em 
vigor, trazida pelo Diagnóstico, especialmente, quanto à Portaria do IPHAN nº 314/92 e 
ao Decreto Distrital nº 10.829/87, demonstra o caráter amplo e genérico desses 
instrumentos, que se baseiam na lógica das escalas urbanas da concepção do urbanista 
Lucio Costa, não apresentando, porém, suas delimitações físico-territoriais, tampouco, de 
forma detalhada, seus atributos físico-espaciais. Desta forma, as áreas abarcadas pela 
normatização, tanto urbanística quanto de preservação, estão classificadas sob o mesmo 
nível de proteção, independentemente do valor de seus atributos físico-espaciais, 
materiais e imateriais, de suas particularidades, enquanto integrantes de um conjunto 
histórico, carecendo de tratamento adequado, quantoa uma hierarquização, segundo os 
respectivos valores. 

É importante salientar que os diversos conjuntos urbanos que compõem os sítios 
históricos apresentam muitas vezes características distintas que interferem diretamente 
na percepção do espaço. Tais características, decorrentes dos atributos físicos, como a 
malha e o parcelamento, a volumetria das edificações, a linguagem formal, o mobiliário 
urbano e os demais elementos que compõem as “cenas urbanas”, permitem a apreensão 
da forma da cidade (KOHLSDORF, 2001), a qual, em conjunto com os aspectos imateriais 
do sítio, compõe aquilo que chamamos o “espírito do lugar”.  

Em relação ao sítio em análise, Brasília, é importante destacar os seus principais 
valores como premissas à preservação, pois se trata da preservação de sua “Concepção 

Urbanística”como se referem os documentos em vigor, a Portaria do IPHAN nº 314/92 e 
o Decreto Distrital nº 10.829/87, valores os quais estão listados abaixo, conforme já 
destacado no Diagnóstico: 
 

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

Dessa forma, as ações para a preservação de Brasília devem buscar a identificação 
dos atributos e elementos configurativos que estruturam esses valores e que são 
fundamentais para sua apreensão. Considerando as peculiaridades de Brasília e de sua 
dinâmica urbana, demográfica e econômica, a utilização de critérios físicos para a 
definição de níveis diferenciados de proteção parece adequada. Esse entendimento 
conduz, primeiramente, à identificação e classificação desses atributos, e em um segundo 
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momento, à hierarquização dos mesmos, no sentido de definir níveis diferenciados de 
proteção e garantir a manutenção, de fato, em cada setor, parte ou trecho, dos atributos 
físicos que interessam à preservação de sua imagem e de seus valores. 

Para o estabelecimento desta categorização de zonas, áreas, setores, deve-se partir, 
preliminarmente, dos estudos, levantamentos e inventários já existentes que identificam 
os atributos citados – assim como identificar os bens e atributos que porventura não 
tenham sido apontados. A portaria nº. 299/2004 do IPHAN, que regula a elaboração de 
Plano de Preservação dos Sítios Históricos – PPSH, em seu Art. 11, aponta os inventários 
como instrumentos metodológicos fundamentais de conhecimento e identificação no 
desenvolvimento dos PPSH: 

 
Art.11 – Para o desenvolvimento do PPSH serão utilizados, de modo adaptado a 

cada situação, os seguintes instrumentos de conhecimento e pesquisa produzidos pelo 
IPHAN: 

Inventário Nacional de Bens Imóveis em Sítios Urbanos Tombados (INBI-SU); 
Inventário de Configuração de Espaços Urbanos (INCEU); 
Inventário de Bens Arquitetônicos (IBA); 
Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC); 
 
Também a mesma Portaria no que se refere às zonas de proteção em seu Art. 8º, 

parágrafo 3º, aponta a definição de três zonas básicas a serem estabelecidas de acordo 
com o nível de proteção das áreas do sítio e na relação entre o sítio e seu entorno: 

 
Parágrafo 3º - A partir da Área Urbana de Interesse Patrimonial deverão, para fins 

instrumentais, ser caracterizadas três áreas básicas contíguas: 
a) área protegida: a área tombada em nível federal e demais áreas tombadas em 

outros níveis, caso ocorram e que não correspondam à área federal; 
b) área de entorno: área contígua à área protegida, onde o modo de urbanização e 

a escala das construções possam interferir na ambiência, visibilidade e integração na 
paisagem; 

c) área de influência: área onde o uso do solo está diretamente articulado ao uso 
do solo da área protegida. (grifos nossos). 

 
No caso específico de Brasília, é importante considerar neste momento o histórico 

da preservação na cidade e refletir acerca do material já produzido até o hoje, no que diz 
respeito ao estabelecimento de áreas diferenciadas de proteção. Da análise das diversas 
propostas de proteção elaboradas anteriormente para Brasília e dos instrumentos de 
proteção em vigor, nenhuma segue exatamente a classificação anterior, embora algumas 
delas tenham abordado o problema com esta ênfase.  

O Dossiê elaborado pelo GT Brasília (1986), base para a inscrição de Brasília na 
Lista do Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, apontava para a definição de áreas 
diferenciadas de proteção denominadas:  

 

• Área de Interesse Especial de Preservação (AIEsp); 
• Área de Amortecimento (AAm) e  
• Área de Interesse de Preservação (AIP).  
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Também o GT Conjunto (1989/90), quando da elaboração do Anteprojeto de Lei para 
a preservação do patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Brasília, 
identificava as áreas segundo níveis de proteção diferenciados. Tal diferenciação tinha 
por objetivo resguardar a imagem do Plano Piloto, garantindo a legibilidade de seus 
atributos físicos em contraste com as novas ocupações e a relevância daqueles dentro do 
conjunto histórico como um todo. 

No entanto, quando do tombamento do Conjunto Urbanístico de Brasília, o Decreto 
Distrital restringiu a proteção ao perímetro do Plano Piloto, no que foi referendado pela 
Portaria nº 314/92 do IPHAN – o que fragilizou a proteção do Sítio, considerando que 
todas as áreas abarcadas pela poligonal encontram-se classificadas sob o mesmo valor de 
significação patrimonial. Além disso, não foram definidas nem a poligonal da Área de 
Entorno, AE, nem a poligonal-limite da Área de Interesse Patrimonial - AIP. 

 

 
Figura 1: Mapa com a delimitação da Área Tombada 

Fonte: Banco de dados sistematizado, RSP 
 
Conforme mencionado anteriormente a poligonal atual de disciplinamento não 

abrange as áreas denominadas “de Entorno e de influência” – previstas no PPSH. No caso 
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de Brasília a Área de Entorno é aquela localizada internamente à linha de cumeada da 
bacia do Paranoá. Tal zona tem relevância para a caracterização da linha do horizonte, 
elemento marcante da paisagem de Brasília e parte fundamental de sua concepção 
urbanística. Esta lacuna se reflete nas interferências que a área abrangida dentro desta 
linha vem sofrendo ao longo dos anos, prejudiciais à percepção da paisagem do Conjunto 
Tombado e de seu entorno. 

Como estratégia analítica para a definição da Área de Entorno, estabeleceram-se 
dois parâmetros: um de ordem visual e outro relacionado à preservação ambiental da 
bacia. Percebe-se que o campo visual, tomado a partir da Torre de TV, ponto estratégico 
para a apreensão da concepção urbanística da cidade, corresponde, em linhas gerais, à 
cumeada da bacia do Paranoá, coincidindo, desse modo, os dois critérios quanto à 
abrangência físico-territorial. 

 

 
Figura 2: Mapa identificando a linha de cumeada da bacia do lago Paranoá observada a partir da 
plataforma da Torre de TV (AE) 
Fonte: Banco de dados sistematizado, RSP e Suplan/Sedhab 
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Figura 3: Mapa com a delimitação da Área de Entorno (AE) 
Fonte: Banco de dados sistematizado, RSP 

 
Internamente a esta área, a faixa delimitada desde o perímetro do conjunto 

tombado até a linha de cumeada da bacia do Paranoá – especialmente a leste do Plano 
Piloto, num semicírculo de pouco mais de 180° –, é de grande relevância para a 
percepção do sítio, pois estabelece uma relação configurativa direta de fundo-figura com 
a área tombada. Neste trecho, estão inseridos o Parque Nacional de Brasília e a região do 
Taquari, assim como, o Jardim Botânico, a Arie Capetinga e Taquara, a Fazenda da 
Embrapa e da UnB, entre outros, localizados ao sul do Plano Piloto. Considerando a 
amplitude da AE, para fins analíticos, de identificação da situação atual e posterior 
hierarquização, ela será subdividida em subáreas, pois se constitui morfologicamente de 
maneiras distintas. Essas subáreas deverão ter mecanismos de proteção e de controle a 
serem previstos na Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, em complementação àqueles 
já previstos no PDOT, respeitado o grau de importância de cada uma delas, em relação à 
apreensão e interferência no conjunto urbanístico em análise. 

A discussão anterior remete a um mapeamento preliminar que visa atender ao 
disposto na Portaria nº. 299/04 do IPHAN para a elaboração dos PPSH, tanto no que 
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tange à área de interesse patrimonial quanto à definição de zonas segundo níveis de 
proteção diferenciados. 

 

 
Figura 4: Mapa da bacia do lago Paranoá e de suas sub-bacias (AE) 
Fonte: Suplan/Sedhab 
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As considerações acima, quanto à visibilidade e interferência no conjunto urbano, 
podem ser aferidas a partir das características topográficas do sítio em questão – bacia do 
lago Paranoá, com suas respectivas sub-bacias –, as quais constituem importantes 
subsídios para a hierarquização a ser estabelecida para cada uma das subáreas. 

O semidomo de Brasília – onde está assentado o conjunto urbanístico tombado –, 
situado entre as cotas 1.126m e 1.170m, tem presença marcante na paisagem, sendo 
divisor de águas das sub-bacias do Bananal, Riacho Fundo e do Lago Paranoá.  

Os eixos norte e sul do Plano Piloto desenvolvem-se longitudinalmente na base do 
semidomo, com cota média 1.050m caracterizando plena visibilidade na direção leste, em 
contrapartida, apresenta bloqueio visual na direção oeste. 

A EPIA, por sua vez, se desenvolve ao longo de pequena depressão a oeste entre a 
cota mais alta do semidomo, localizada na Praça do Cruzeiro, e outra elevação cujo ponto 
mais alto situa-se nas proximidades do Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército. 
Assim sendo, as áreas situadas nas sub-bacias do Riacho Fundo e do lago Paranoá não 
apresentam condições topográficas de intervisibilidade.  

As visadas, a partir do semidomo, na direção sul até nordeste, apresentam 
condições topográficas de plena visibilidade do conjunto urbanístico tombado em direção 
à linha de cumeada da porção leste do divisor de águas da bacia do lago Paranoá e vice-
versa. Já a partir da linha de cumeada da porção oeste do divisor de águas da bacia do 
lago Paranoá a topografia não favorece a visibilidade do conjunto urbanístico tombado. 

Ademais, a distância do centro geométrico da área do conjunto urbanístico 
tombado em relação ao divisor de águas, a oeste da bacia do lago Paranoá, é 
praticamente o dobro da distância ao divisor de águas a leste. Dessa forma, além do 
divisor de águas a oeste não ser visível de todos os pontos da cidade, em função do 
semidomo, mesmo dos pontos favoráveis, esta linha de cumeada encontra-se muito 
distante e diluída em função da topografia suavizada em rampa. 

Desse modo, devido à assimetria da bacia do lago Paranoá, com a presença do 
semidomo e dos vales do Riacho Fundo e do Bananal que condicionaram à criação do lago 
Paranoá, a visibilidade da linha de cumeada da porção leste da bacia é mais relevante em 
relação à porção oeste, mais afastada e caracterizada por um relevo mais suave. 

 

Área de Entorno: Delimitação das Subáreas 
 
Com a finalidade de estabelecer padrões de ocupação compatíveis com a 

necessidade de proteger a paisagem da bacia do lago Paranoá da ocupação indevida ou 
inadequada, assim como, para proteger os mananciais e aquíferos que garantem a 
alimentação do lago Paranoá, elemento paisagístico e ecológico integrante da Área 
Tombada, esta Área de Entorno – AE foi dividida em seis subáreas – AE1 a AE6 –, segundo 
características específicas e graus diversos de interferência na paisagem, tendo seus 
limites estabelecidos na figura 5. 
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Figura 5: Mapa com a delimitação das subáreas de Entorno (AE) 

Fonte: Banco de dados sistematizado, RSP 

 
As seis subáreas discriminadas possuem perfis diferenciados, resultantes da sua 

fisionomia natural e/ou da sua atual ocupação, demandando, cada uma, diretrizes e 
parâmetros gerais de uso e ocupação do solo que atendam à proteção da paisagem da 
área do Conjunto Urbanístico de Brasília. Para tanto esses parâmetros deverão ser 
adotados no âmbito da LUOS. São elas: 

AE1 – Abrange o Parque Nacional de Brasília – PNB, cujo perímetro é dado pelas 
seguintes vias e setores: ao sul, pela via EPCL – DF 095 (Estrutural), Vila Estrutural e Setor 
Militar Complementar; a leste, pela EPIA e, Setor habitacional do Torto, Parque Capital 
Digital; e Núcleo Rural Boa Esperança; ao norte e oeste, pela EPCT – DF 001. Nessa AE 
predomina a paisagem natural. O PNB sofreu redução da sua área devido a ocupações 
ilegais, inseridas na estratégia de regularização do PDOT. Possui algumas bordas 
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limítrofes ao conjunto urbano tombado, as quais necessitam de especial vigilância para 
evitar novos avanços sobre seus atuais limites. 

AE2 – Delimitada pela EPIA, a leste; pela EPCL – DF 095 (Estrutural), ao norte; pela 
EPCT – DF 001, a oeste; e pela BR 060, ao sul. Esta subárea compreende a ocupação 
urbana mais intensiva da bacia do lago Paranoá; com as maiores discrepâncias, quanto às 
alturas das edificações e massas de construção, seja em relação às demais subáreas do 
entorno, ou em relação à própria área tombada.  

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

AE3 – Delimitada, ao norte pela EPNB – DF 060; a sul e oeste pela EPCT – DF 001 e 
a leste pela EPIA. Compreende parte do Setor de Mansões Park Way, o Núcleo 
Bandeirante, os núcleos urbanos do Riacho Fundo I e II - esses últimos ainda não 
consolidados, que merecem cuidados, especialmente quanto à altura das edificações –, a 
fazenda Sucupira, da Embrapa e a região do Catetinho. 

AE4 – Limitada pela EPIA – BR 040, a oeste; pelo Setor de Mansões Park Way e 
Lago Sul, ao norte e pela EPCT – DF 001, a leste. Abrange a ARIE Capetinga e Taquara, a 
área da Reserva do Jardim Botânico, a Fazenda Água Limpa (UnB), o Parque Ecológico 
Córrego da Onça e a Reserva Ecológica do IBGE, onde predomina a paisagem natural a ser 
preservada. 

AE5 – Compreende o espelho d’água do lago Paranoá, o Setor de Mansões Park 
Way, a área do Aeroporto, a totalidade da orla do lago, com suas áreas de residências 
individuais norte e sul, assim como a falda leste do anfiteatro da bacia do lago, incluindo 
o Paranoá e a região do Taquari. Suas características físico-espaciais devem ser 
resguardadas com predominância da vegetação sobre a massa construída e manutenção 
da ocupação urbana de baixa densidade, devendo ser conservados os parâmetros atuais 
de ocupação, responsáveis por essas características; 

AE6 – Esta área é formada por duas poligonais, a primeira, ao sul, abrange o Setor 
Militar Complementar (SMC), Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), 
Setor de Oficinas Norte (SOFN), Setor de Múltiplas Áreas Norte (SMAN), Pátio Ferroviário 
de Brasília (PFB), Setor Complementar e Indústria e Abastecimento (SCIA– Cidade do 
Automóvel), Vila Estrutural, Aterro Sanitário; e a segunda, ao norte, é formada pelo Setor 
habitacional do Torto, Parque de Exposições da Granja do Torto (PQEAT) e Núcleo Rural 
Boa Esperança. Algumas dessas ocupações urbanas surgiram no interiordo Parque 
Nacional de Brasília, com a consequente redução de sua área. 
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Recomendações para as Subáreas de Entorno frente às necessidades de 
preservação da Área Tombada 

 
Como diretriz geral, com caráter de precedência ante as orientações abaixo, 

afirma-se a absoluta obrigatoriedade da preservação das unidades de conservação de 
proteção integral e das demaisáreas de interesse ambientalinstituídas, por constituírem o 
envoltório paisagístico da área do Conjunto Urbanístico de Brasíliae a reserva aquífera 
que assegura a manutenção do espelho d’água do lago que banha o Plano Piloto. Essas 
unidades de conservação constituemas áreas mais importantes para a manutenção da 
visibilidade interna e externa do conjunto urbanístico tombado. 

Em cada uma das seis subáreas da Área de Entorno, cujos limites foram descritos 
acima, há porções de território com padrões de ocupação diferenciados e, 
consequentemente, tendo em vista a finalidade da preservação do conjunto 
urbanísticotombado, as recomendações são distintaspara cada subárea: 

 
Área de Entorno1 (AE1): Parque Nacional 

• manter, rigorosamente, a área do Parque Nacional de Brasília como Área 
de Proteção Integral, conforme estabelecido no PDOT. 

• promover a regularização prevista no PDOT das ocupações situadas em 
faixa lindeira à EPIA (DF 001) e à DF 020, incluindo o Núcleo Rural Boa Esperança, de 
modo a contê-las na situação em que se encontram hoje, quanto à densidade;  

• impedir, no limite norte do Parque Nacional de Brasília, o reparcelamento 
da região do Lago Oeste, mantendo o módulo rural mínimo de 2ha e, ao sul,impedir a 
ocupação irregular das Áreas de Proteção de Mananciais de Santa Maria, Pedras, Bananal 
e Currais, integrantes da bacia do rio Descoberto; 

• recomendar, junto ao órgão gestor competente, a demarcação e proteção 
de vestígios, porventura existentes, de antigas fazendas e ocupações no território do 
Parque Nacional;  

Área de Entorno2 (AE2): Guará, Águas Claras, Setor de Indústria e Abastecimento 
(SIA), Setor de Oficinas Sul (SOFS) e Vicente Pires 

• conservar, predominantemente, os usos de caráter regional já consagrados 
nos setores situados à margem da EPIA ou na sua proximidade imediata, restringindo o 
uso exclusivamente residencial, e promovendo os estudos de avaliação conforme art. 108 
do PDOT para os eixos e polos da Estratégia de Dinamização ali situados, face à sua 
relação com a área tombada, com especial atenção para as alturas das edificações nesses 
setores. Promover a qualificação de seus espaços públicos, reforçando a sua arborização;  

• implantar o conector ambiental 7, reserva do Guará/Riacho Fundo, 
conforme previsto no PDOT; 

• requalificar as instalações de quiosques nas áreas públicas, conforme 
projeto da SEDHAB; 

• manter e recompor a mata ciliar ao longo dos cursos d’água, bem como 
outras vegetações onde foram suprimidas ou reduzidas;  

• preservar a Vila dos Ferroviários e o entorno da estação ferroviária 
Bernardo Sayão; 
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• reduzir o impacto da presença do sistema viário exageradamente 
evidenciado na paisagem com farta arborização ao longo das vias, balões e canteiros em 
geral;  

• dar atenção para a franja sul de Taguatinga, situada no divisor de águas 
entre as bacias do lago Paranoá e o rio Descoberto, promovendo sua arborização com 
espécies de grande porte sobre o contorno externo da zona, com avaliação da sua massa 
construída e de seus potenciais construtivos, em virtude da sua proeminência na 
paisagem; 

• reavaliar as normas de gabarito e potenciais construtivos de Águas Claras, 
face não só à sua proeminência na paisagem, como também devido à qualidade espacial 
daquela localidade;  

• restaurar o Conjunto do Museu Vivo da Memória Candanga e estabelecer 
mecanismos de proteção de sua área de entorno; 

• tratar os espaços públicos e arborizar abundantemente ambos os núcleos 
urbanos dos Guará I e Guará II. 

 
Área de Entorno3 (AE3): Riacho Fundo I e II, Núcleo Bandeirante, parte do Setor 

de Mansões Park Way, Fazenda Sucupira e Arie do Ipê 

• manter os padrões de urbanização do Núcleo Bandeirante e Vila 
Metropolitana, com especial atenção para impedir ofracionamento dos lotes e o 
adensamento da Vila Metropolitana , reforçando a sua arborização, tanto ao longo das 
vias, quanto nos espaços públicos e promover o controleda ocupação das suas bordas;  

• restaurar e recuperar os bens tombados remanescentes do antigo 
acampamento Metropolitana; 

• O Riacho Fundo II,núcleo urbano em consolidação, merece cuidados 
quanto à altura das edificaçõese à manutenção de áreas de infiltração de água, devido à 
sua localizaçãona cumeada da bacia do lago Paranoá.  

• a mesma recomendação anterior vale para o Recanto das Emas, nos limites 
da bacia do lago Paranoá, na vertente da bacia do rio Corumbá;  

• manter as áreas dos Combinados Agrourbanos, CAUB I e II,com as 
características atuais de ocupação;  

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

• proteger a Arie do Ipê; 
 
Área de Entorno 04 – AE4: APA Gama Cabeça de Veado, Jardim Botânico, 

Fazenda Água Limpa (UnB), Reserva Ecológica do IBGE 

• proteger o sítio onde se situa o Palácio do Catetinho e a antiga sede da 
Fazenda do Gama, por sua relevância histórica, mantendo a ocupação rarefeita neste 
limite sul da encosta da bacia do lago Paranoá; 

• manter as condições ambientais da APA Gama Cabeça de Veado, área 
núcleo da reserva da biosfera;  

 



PLANO DE PRESERVAÇÃO DO 
CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA 
 
PROGNÓSTICO – RELATÓRIO PRELIMINAR 

 
 

 18 

 
Área de Entorno 05 – AE5: superfície do lago Paranoá, Lago Sul e Lago Norte, 

parte do Park Way e regiões do Taquari e Paranoá 

• manter as características físico-espaciais do Setor de Mansões ParkWay, 
incentivara arborização dos lotes e vias e a manutenção e recuperação das áreas de 
preservação permanente;  

• estabelecer diretrizes para a área do Aeroporto Internacional de Brasília, a 
serem incorporadas ao seu plano diretor, que sejam compatíveis com o resguardo do 
conjunto urbanístico tombado; 

• impedir qualquer tipo de aterro nas margens do lago Paranoá; 

• promover arborização ao redor das margens do lago e manutenção de 
faixa “non aedificandi” nas suas bordas; 

• manter livres de qualquer ocupação as extremidades do lago Paranoá, a 
norte e a sul, por se tratar de áreas ambientalmente frágeis, de especial relevância para a 
paisagem e o equilíbrio da área do conjunto urbano tombado. Trata-se, no lado norte, do 
triângulo na extremidade da Asa Norte, delimitado pelo Ribeirão Bananal e o limite da 
Península Norte, incrementando a sua arborização como área paisagística estratégica de 
conexão do Lago Paranoá com o Parque Nacional de Brasília. Do mesmo modo, a 
extremidade sul do lago Paranoá deverá ser preservada;  

• avaliar os parâmetros urbanísticos e construtivos do Centro de Atividades 
do Lago Norte, de modo a melhorar sua qualidade espacial utilizando, como recurso 
complementar para isso, a intensificação da arborização nas vias e espaços livres para 
reduzir a impermeabilização do solo, estendendo esse tratamento aos seus limites com a 
QI 1 e QL 1, de maneira a criar uma área de transição entre o Centro de Atividades e as 
quadras residenciais do Lago Norte 

• coibir a invasão das margens do ribeirão do Torto com chácaras e 
condomínios;  

• impedir a ocupação da área ao longo da BR 020, noroeste da subárea, na 
região lindeira ao ribeirão do Torto;  

• conter em seus limites a Vila do Varjão, bem como limitar os seus índices 
construtivos aos padrões atuais; 

• evitar a criação de novos lotes e o surgimento de quiosques improvisados 
nos canteiros centrais da EPDB e da EPPN e melhorar sua arborização, a fim de acentuar 
seu caráter bucólico; 

• limitar o adensamento da aglomeração formada em torno do Posto 
Colorado, impedindo edificações em altura e com massas construídas proeminentes na 
paisagem; 

• preservar e recuperar as áreas de preservação permanente e os parques da 
região do Taquari, assim como tomar especial cuidado em seu parcelamento, que deve 
ter baixa intensidade de ocupação do solo, de modo a assegurar a predominância da 
vegetação sobre a massa de construções, com baixa impermeabilização do solo; 

• impedir as invasões de áreas de preservação permanente no Taquari;  

• proteger a parte da mata de reflorestamento da antiga Proflora, não 
destinada à expansão do Paranoá; 

• impedir o aumento da altura das edificações no núcleo urbano do Paranoá, 
e a construção de massas edificadas com grandes dimensões;   



PLANO DE PRESERVAÇÃO DO 
CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA 
 
PROGNÓSTICO – RELATÓRIO PRELIMINAR 

 
 

 19 

• valorizar a Arie e o Parque do Paranoá;  

• manter os atuais padrões tipológicos da Península Norte e do Lago Sul, 
assim como coibir a invasão de suas áreas públicas e áreas de preservação permanentes; 

• manter a integridade dos parques existentes nos Lagos Sul e Norte; 

• reforçar a arborização ao longo das estradas parques resgatando seu 
caráter original, bem como nas vias públicas. 

 
Área de Entorno 06 – AE6: Setor Militar Complementar (SMC); Pátio Ferroviário 

de Brasília (PFB), Setor de Armazenagem e Abastecimento (SAAN); Setor de Oficinas 
Norte (SOFN); Setor de Múltiplas Atividades Norte (SMAN); Parque de Exposições da 
Granja do Torto (PqEAT); Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA - 
Cidade do Automóvel) e Vila Estrutural 

• manter, nos atuais limites, as instalações do Parque Rural do Torto, assim 
como as ocupações das Vilas Weslian Roriz e do Torto (Setor Habitacional do Torto), 
resguardada a possível necessidade de relocação de unidades habitacionais no interior do 
Setor Habitacional do Torto; 

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

• tombar o prédio da Estação Rodoferroviária, tanto por seu valor 
relacionado ao sistema de transporte público do DF, quanto pela qualidade do seu 
projeto arquitetônico e por sua posição estratégica, que marca a finitude do Eixo 
Monumental; 

• destinar a área situada a oeste da área do Pátio Ferroviário de Brasília para 
a expansão da administração pública federal, reunindo funções hoje dispersas, como por 
exemplo, sedes de agências federais, entre outras atividades de comércio e prestação de 
serviços complementares;  

• analisar a possibilidade de diversificação de usos na área do SCIA (Cidade 
do Automóvel);  

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

 

Adequação do sistema viário na bacia do lago Paranoá às necessidades de 
preservação da área do Conjunto Urbanístico de Brasília 
 

De um modo geral, as estradas do DF, sejam elas federais ou distritais, possuem 
larga faixa de domínio ao longo de todo o seu percurso, o que mantém as construções 
recuadas minimizando o seu impacto na paisagem, característica notável a ser 
conservada. A existência de arborização nessa faixa já produz resultados, evidenciando o 
diferencial na qualidade do ambiente e na redução da aridez que, em geral, caracteriza a 
paisagem nas vias e estradas do DF.  
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ÁREA DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA 
 

Justificativa e Metodologia 
 
Como diretriz principal para a determinação das áreas de preservação do sítio 

tombado, toma-se como critério a identificação do “desenho do Plano Piloto” em sua 
concepção original e os aspectos incorporados ao longo do tempo de sua sedimentação 
urbana, que hoje estruturam a imagem do lugar, delimitando assim áreas internas à 
poligonal tombada em função de sua “legibilidade”. Tal objetivo demanda a definição de 
macro-áreas, as quais cumprem funções diferenciadas em relação à legibilidade do 
desenho original, resultado de seus atributos físicos predominantes. A estas macro-áreas 
atribui-se a nomenclatura de Áreas de Preservação – AP. 

Nesse nível de análise é importante observar o traçado viário, o parcelamento e os 
espaços abertos como elementos estruturadores do desenho da cidade e da idéia de 
“cidade-parque” inerente à concepção urbanística, os quais apontam para a identificação 
de uma estrutura-base, ou seja, unidades morfológicas prioritárias para a preservação, as 
quais são identificadas pelos atributos listados anteriormente. 

 

 
Figura 6: Tecido Urbano: Malha viária 
Fonte: Banco de dados sistematizado, RSP 
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O Mapa Tecido Urbano: Malha Viária (ver figura 6) identifica o traçado viário 
prioritário para a preservação, incluindo as vias propostas no Relatório do Plano Piloto e 
efetivamente transpostas para o terreno da cidade (em vermelho), bem como as vias 
implantadas na década de 1960, período de sedimentação e adaptação da proposta 
vencedora do concurso (em azul). Também está identificado o sistema viário 
correspondente aos acampamentos remanescentes. 

 

 
Figura 7: Tecido Urbano: Parcelamento do solo 
Fonte: Banco de dados sistematizado, RSP 

 
Da mesma forma que a Figura 7, o Mapa de Tecido Urbano: Parcelamento do Solo 

identifica o conjunto dos quarteirões prioritários para a preservação, incluindo os 
setores/superquadras e quadras implantados conforme as diretrizes do Relatório do 
Plano Piloto (em amarelo) e os setores/superquadras e quadras implantados na década 
de 1960, a partir da necessidade de adaptação e complementação da proposta, pelas 
equipes da Divisão de Urbanismo e Arquitetura da NOVACAP. Também estão 
identificados os parcelamentos referentes aos antigos acampamentos preservados. 
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Figura 8: Mapa dos Espaços Abertos 
Fonte: Banco de dados sistematizado, RSP 

 
O Mapa dos Espaços Abertos identifica na estrutura atual do Conjunto Tombado 

os espaços abertos, praças e parques previstos no Relatório do Plano Piloto e 
efetivamente implantados (em verde), bem como os espaços abertos implantados na 
década de 1960, período de sedimentação da proposta original. Também foram 
identificados espaços abertos implantados posteriormente, mas que guardam 
características que valorizam a proposta de escala bucólica do Conjunto Tombado. 

Após a análise e classificação destes atributos físicos definem-se 10 Áreas de 
Preservação – AP, as quais são classificadas por sua função em relação à leitura do 
desenho original do sitio.  
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Figura 9: Mapa com a delimitação das Áreas de Preservação (AP) 
Fonte: Banco de dados sistematizado, RSP 

 
No sentido de garantir a legibilidade da imagem do sítio urbano tombado e definir 

níveis diferenciados de proteção internos à área do Conjunto Urbanístico de Brasília, é 
necessário analisar os atributos de configuração urbana identificando o seu valor para a 
composição das unidades morfológicas que compõemas áreas integrantes desse conjunto 
de áreas.  

Segundo Kohlsdorf (2001), as unidades morfológicas correspondem a tipos de 
áreas livres públicas, sejam elas destinadas à circulação, à permanência ou a ambas as 
atividades (como, por exemplo, ruas, praças, vias, avenidas etc.), e representam a 
configuração de seu espaço como relações geométricas entre seus planos de paredes, 
pisos e eventuais tetos, assim como pelas características específicas de composições dos 
mesmos. As unidades morfológicas são o repertório básico de composição de qualquer 
cidade. É nelas que ocorrem os deslocamentos dos indivíduos e, portanto, é por meio 
delas que percebemos os sítios urbanos. Elas contêm os “lugares”, por meio dos quais as 
cidades e suas partes se oferecem à nossa apreensão direta. Seus tipos são sínteses de 
todos os demais elementos de categorias, configurados e relacionados de modo 
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específico. As unidades morfológicas também indicam ou contêm as relações entre esses 
atributos geométricos e um determinado papel simbólico ou função original, exercida por 
determinada área livre pública da cidade. 

Desta forma, propõe-se a categorização dos atributos de configuração das 
unidades morfológicas do sítio com base no Manual de Aplicação do Inventário de 
Configuração dos Espaços Urbanos – INCEU (KOHLSDORF, 2001) e, também, levando em 
consideração os critérios expostos na Carta de Toledo/Washington (1986), sendo estes 
compostos de quatro categorias básicas: 

1. Malha: desenho e traçado viário; 
2. Parcelamento Urbano: Macro (quadra) e Micro (projeções/lotes);  
3. Espaços Urbanos:  
a) aspectos físicos: desenho e características físicas (mobiliário, pavimentação, 

vegetação, esculturas);  
b) aspectos imateriais: valor patrimonial/histórico;  
c) uso; 
4. Edificações:  
a) aspectos físicos: volumetria, proporção entre cheios e vazios, linguagem, 

características físicas;  
b) aspectos imateriais: valor histórico/patrimonial;  
c) uso; 
Tais categorias são abordadas detalhadamente em suas propriedades 

compositivas identificando o nível de proteção a ser dado em cada uma delas, de acordo 
com o seu grau de importância para preservação da Concepção Urbanística de Brasília. 
Desta forma, pode-se estabelecer um zoneamento do sítio definindo níveis diferenciados 
de proteção, que devem ser estabelecidos a partir da identificação na necessidade de 
proteção dos atributos inventariados das unidades morfológicas. 

Avaliando a situação atual do sítio, verifca-se que uma parte dos setores, em geral 
os mais recentes, não contém alguns dos atributos que identificam a concepção 
urbanística do plano piloto de Brasília, tais com a proporção volumétrica das edificações, 
a relação entre cheios e vazios, dentre outros. Nesse sentido, estes setores devem 
constituir-se em unidades de preservação com nível de proteção menor de acordo como 
o seu valor patrimonial. No caso de outros setores, que tenham seus atributos 
urbanísticos em perfeita concordância com o conceito proposto por Lucio Costa, esses 
devem ser preservados em sua total integridade física e de uso e, portanto, devem ter 
assegurada proteção máxima em todas as suas categorias configurativas.  

Dessa forma, por meio da análise configurativa,são estabelecidas diferentes 
Unidades de Preservação – UP, as quais se caracterizam por níveis distintos de 
proteção, os quais podem contemplar um, dois ou mais setores da cidade, assim como 
partes ou trechos de setores que se apresentem morfologicamente singulares dentro da 
área tombada, devendo ser objeto de diretrizes de preservação diferentes, sempre no 
sentido de resguardar a Concepção Urbanística de Brasília. Tais agrupamentos são 
denominados “UP”, ou seja, unidades de preservação. 

A seguir, são apresentadas as Áreas de Preservação – AP, sua caracterização e as 
recomendações gerais para elas, bem como, suas respectivas Unidades de Preservação – 
UP. 
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Áreas de Preservação (AP): definição, caracterização e recomendações gerais 

 
Área de Preservação 1 (AP1): Eixo Monumental 
Área delimitada pelo Eixo Monumental (leito viário e canteiro central) e entorno 

adjacente, tendo como características principais a plasticidade dos exemplares 
arquitetônicos (exemplares isolados) em consonância com o “mall” urbano. Exerce a 
função simbólica da Capital Federal no trecho a leste e de Capital Distrital a oeste, tendo 
altíssima pregnância na imagem de Brasília. 

Considerados os critérios de análise, entende-se que esta AP está integralmente 
consolidada no que tange ao tecido urbano, espaços abertos e edificações. Eventuais 
novos elementos devem ser inseridos com extremo cuidado tanto com relação à 
volumetria e qualidade plástica das edificações, quanto à sua localização. 

 

 
Figura 9: AP 1 – Eixo Monumental 
UP 1 – Esplanada dos Ministérios e Praça dos Três Poderes 
UP 2 – Setores Culturais Norte e Sul 
UP 3 – Esplanada da Torre 

UP 4 – Setor de Divulgação Cultural 
UP 5 – Praça do Buriti 
UP 6 – Eixo Monumental Oeste 
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Área de Preservação 2 (AP2): Eixo Rodoviário-Residencial e Plataforma 
Rodoviária 

 
Área delimitada pelo Eixo Residencial (leito viário e canteiro central), tendo como 

característica principal a estruturação viária da cidade, com predominância de canteiros 
verdes e baixíssima ocupação, sendo responsável pelos enquadramentos perspectivos 
que remetem à ideia de cidade-parque e à noção, cara à concepção urbanística, de 
cidade-rodoviária. A Plataforma Rodoviária, síntese de arquitetura e urbanismo, situada 
no cruzamento com a AP1 (cruzamento dos eixos Monumental e Rodoviário-Residencial), 
foi concebida como o centro de animação da cidade.  

Considerados os critérios de análise, entende-se que o eixo rodoviário residencial 
deve ser mantido como um eixo verde de baixíssima ocupação, sem obstrução das 
visuais, com canteiros densamente arborizados. A Plataforma Rodoviária deve preservada 
integralmente na sua concepção arquitetônica e urbana, reforçando o seu papel de foco 
principal da Escala Gregária. 

 

 
Figura 10: AP2 – Eixo Rodoviário Residencial 
UP 1 – Eixo Rodoviário-Residencial UP 2 – Plataforma Rodoviária 
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Área de Preservação 3 (AP3): Setores Centrais 
Compreende os setores da Escala Gregária da cidade, ou seja, os setores 

comerciais, bancários, de autarquias, hoteleiros, setores de rádio e TV, médico-
hospitalares e de diversões norte e sul. Tem como característica predominante a 
variedade de densidades construtivas, a presença de edificações com maior altura. Esta 
área assume o papel de “centro de massa” na imagem da cidade. 

Considerados os critérios de análise, devem ser mantidas as características 
morfológicas para os novos empreendimentos nas áreas ainda disponíveis ou naquelas 
em transformação. Para esta área deverão ser propostos programas ou projetos de 
qualificação do centro urbano. 

 

 
Figura 11: AP3 – Setores Centrais 
UP 1 – Setor de Diversões Sul UP 5 – Setor Comercial, Médico-Hospitalar e de Rádio e Televisão Sul 
UP 2 – Setor de Diversões Norte UP 6 – Setor Comercial, Médico-Hospitalar e de Rádio e Televisão Norte 
UP 3 – Setor Hoteleiro Sul UP 7 – Setor Bancário e de Autarquias Sul 
UP 4 – Setor Hoteleiro Norte UP 8 – Setor Bancário e de Autarquias Norte  
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Área de Preservação 4 (AP4): Superquadras 
Área compreendida pelo trecho residencial coletivo principal da cidade – as 

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

Considerados os critérios de análise, trata-se de área bastante consolidada. 
Deverão ser preservados os atributos do tecido urbano, características e usos dos espaços 
abertos. Quanto às edificações, deverá ser assegurada a proporção volumétrica da 
concepção original.  

 

 
Figura 12: AP4 – Superquadras 
UP 1 – Superquadras UP 3 – Comércio Local 
UP 2 – Entrequadras UP 4 – Parque Olhos d´Água   
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Área de Preservação 5 (AP5): Setores de uso misto da W3 (SCRS, SCRN e SCLRN), 

Setores de Habitações Individuais Geminadas Sul e de Habitações Coletivas e 
Geminadas Norte (SHIGS e SHCGN) 

Área constituída, predominantemente, por habitação unifamiliar geminada, 
(SHIGS e SHCGN), não prevista na proposta original, mas incorporada no início da 
construção de Brasília. O parcelamento, em sua maior parte organiza lotes em fitas 
paralelas entre si, com fundos voltados para rua de serviço em cul-de-sac e frente para 
ampla faixa pública verde destinada ao pedestre, a qual configura uma praça linear. As 
fitas de lotes ou conjuntos se posicionam ora paralelamente, ora perpendicularmente à 
Av. W3. Na W3 Norte, esses conjuntos são mediados por dois grupos paralelos de 
edifícios dispostos linearmente ao longo daquela avenida e destinados ao uso misto, o 
SCRN, constituindo, entre eles, a popularmente conhecida como W3 e meia. Além disso, 
no caso da Asa Norte, cada dupla de quadras do SHCGN é entremeada por entrequadras 
(SCLRN), com sistema viário em binário, sendo também destinadas ao uso misto. Tanto o 
SHIGS, quanto o SHCGN, abrigam edifícios de habitação coletiva, pilotis e dois pavimentos 
no primeiro caso e, no segundo, pilotis mais dois a cinco pavimentos. 

Considerando os critérios de análise, deverá ser mantida a transição volumétrica 
entre o eixo residencial e as áreas de baixa ocupação com predominância de arborização 
que envolve e delimita o desenho das Asas. 

 



PLANO DE PRESERVAÇÃO DO 
CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA 
 
PROGNÓSTICO – RELATÓRIO PRELIMINAR 

 
 

 30 

 
Figura 13: AP5 – SCRS, SCRN, SCLRN, SEPN, SHIGS e SHCGN 
UP 1 – Setores de Uso Misto da W3 (Comercial e 
Residencial Sul) 

UP 4 – Setor de Habitações Coletivas Geminadas Norte 

UP 2 – Setor de Edifícios Públicos Norte - SEPN  UP 5 – Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul 
– Quadras 708 a 715 

UP 3 – Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - 
Quadras 703 a 707 

 

 
 
Área de Preservação 6 (AP6): Setor de Grandes Áreas Oeste (Quadras 900 norte 

e sul do Plano Piloto) 
Área limite entre o tecido principal da cidade e parques urbanos e áreas de lazer, 

situados a oeste. Caracteriza-se, predominantemente, por grandes lotes com baixa 
densidade de ocupação e usos institucionais. 

Por se constituir no limite entre as Asas e os parques urbanos, trata-se de área 
sensível, devendo manter a baixa densidade de ocupação, altura reduzida e intensa 
arborização.  
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Figura 14: AP6 – Quadras 900 norte e sul 
UP 1 – Setor de Edifícios Públicos Sul UP 3 – Setor de Grandes Áreas Sul, Quadras 900 
UP 2 – Setor de Grandes Áreas Norte,Quadra 901 UP 4 – Setor de Grandes Áreas Norte, Quadras 900  

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

Candangolândia, Vila Planalto e Telebrasília) 
 
Área compreendida pela orla do lago Paranoá e seu entorno imediato. Caracteriza-

se pelas baixíssimas taxas de ocupação do solo, traçado irregular, lotes e quadras muito 
grandes, tendo participação extremamente relevante na estruturação imagética da escala 
bucólica, devido ao seu alto percentual de áreas verdes. Os palácios residenciais da 
presidência e da vice-presidência da República e suas áreas de proteção situam-se nesta 
área, integrando-se e reforçando a Escala Bucólica. Nela também se encontram três 
acampamentos pioneiros com padrões de ocupação diferenciados do contexto geral da 
orla, a Vila Planalto, a Vila Telebrasília e a Candangolândia. 

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

 

 
Figura 15: AP7 – Orla do lago Paranoá 
UP 1 – Candangolândia UP 7 – CAESB 
UP 2 – Setor Presidencial UP 8 – UnB Orla 
UP 3 – Jardim Zoológico UP 9 – Setor de Clubes Sul - 1 
UP 4 – Vila Planalto UP 10 – Setor de Clubes Norte 
UP 5 – Telebrasília UP 11 – Setor de Clubes Sul – 2 
UP 6 – Setor de Hotéis de Turismo UP 12 – Ponta do Braguetto  

 
Área de Preservação 8 (AP8): Setor de Embaixadas, Setor de Grandes Áreas Leste 

(Quadras 600) e área do campus da UnB 
Área delimitada pelo limite das Asas e a via L4 norte e sul (o limite da AP 7), assim 

como pelos espaços livres verdes a sul e a norte do Plano Piloto. Caracteriza-se por ser 
uma área de transição entre o desenho da malha principal e a área de ocupação rarefeita 
prevista nas bordas do lago Paranoá (Orla). Abraça todos os limites do desenho original 
pelos quadrantes leste, sul e norte. Possui lotes de tamanhos grandes e ocupação de 
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baixa densidade, com padrão não uniforme de parcelamento e traçado de malha viária 
descontínua. 

Área que na composição exerce papel equivalente ao dos parques a oeste das 
Asas, provendo a descompressão da ocupação em direção à Orla do Lago. Também 
exerce o mesmo papel no sentido norte-sul das Asas, evitando a conurbação. Deve-se 
manter a reduzida taxa de ocupação, pouca altura e arborização intensa. 

 

 
Figura 16: AP8 – Setor de Embaixadas, Quadras 600 e campus da UnB 
UP 1 – Área verde contígua a Praça dos Três Poderes UP 9 – 
UP 2 – Esplanada dos Ministérios – Anexos norte UP 10 – 
UP 3 – Setor de Tribunais Sul UP 11 –SetorTerminal Sul 
UP 4 – Setor de Embaixadas Norte UP 12 – Setor Hospitalar Local Norte 
UP 5 – Setor de Embaixadas Sul UP 13 – Setor de Múltiplas Atividades Sul 
UP 6 – Setor de Grandes Áreas Leste – Norte (Quadras 
600) 

UP 14 – Setor Terminal Norte 

UP 7 – Setor de Grandes Áreas Leste – Sul (Quadras 
600) 

UP 15 – EPIA 

UP 8 – Área do campus da UnB UP 16 – Estação Biológica – Embrapa  
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Área de Preservação 9 (AP9): Parques Urbanos (Área do Cemitério Sul, Parque da 
Cidade Dona Sarah Kubitschek, Área do Centro Esportivo de Brasília, Parque de Uso 
Múltiplo Burle Marx) 

Área que compreende os Parques da Cidade e Burle Marx e os setores esportivos. 
Caracteriza-se como área de descompressão (buffer) entre o Plano Piloto e os núcleos 
urbanos do entorno. Tem função relevante na caracterização da escala bucólica, sendo 
estes os dois principais parques do interior da área tombada. 

Deverão ser impedidas as ocupações irregulares e vedada a alteração de seus 
perímetros.  

 

 
Figura 17: AP9 – Cemitério Sul, Parque da Cidade, Centro Esportivo de Brasília, Parque Burle Marx 
UP 1 – Parque da Cidade e Cemitério UP 3 – Área Institucional 
UP 2 – Setor Esportivo UP 4 – Parque Burle Marx  
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Área de Preservação 10 (AP10): Setores Residenciais Complementares (SRES e 

SHCES; AOS; SHCSW e SHCNW) e Setores Institucionais e de Serviços Complementares 
(SIG, SGO, SMU) 

Compreende a porção oeste do Plano Piloto, sendo delimitada pelos Parques da 
Cidade e Burle Marx eos setores esportivos e,pela EPIA, o limite da poligonal do conjunto 
urbanístico tombado. Trata-se de área de ocupação intensa com tecidos diferenciados, 
embora o Sudoeste e o Noroeste guardem semelhança com a proposta urbanística da 
escala residencial da concepção urbanística do plano piloto. Nela concentram-se as novas 
áreas habitacionais previstas por Lucio Costa em Brasília Revisitada, os Setores de 
Habitações Coletivas Sudoeste (SHCSW) e Noroeste (SHCNW), além do Setor Militar 
Urbano, os setores residenciais denominados Cruzeiro (SRES) e Cruzeiro Novo (SHCES), as 
Áreas Octogonais (AOS) e o Setor de Indústrias Gráficas (SIG). 

A adoção de morfologia urbana semelhante à do Plano Piloto, enfraquece a 
legibilidade da concepção do núcleo original. Nas áreas ainda passíveis de implantação de 
novas ocupações deve ser recomendada a adoção, preferencialmente, de unidades 
morfológicas e tipológicas diversificadas. 

Deverá ser mantido o gabarito máximo definido para as Superquadras (seis 
pavimentos).  
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Figura 18: AP10 – SRES, SHCES, AOS, SHCSW e SHCNW, SIG, SGO e SMU 
UP 1 – Setor de Indústrias Gráficas UP 7 – Sudoeste: Quadras econômicas 
UP 2 – Setor de Administração Municipal UP 8 – 
UP 3 – Sudoeste: Superquadras UP 9 – Cruzeiro 
UP 4 – Setor Militar UP 10 – Noroeste: Superquadras 
UP 5 – Instituto de Meteorologia e Parque Sucupiras UP 11 – Cruzeiro Novo 
UP 6 – UP 13 – Áreas Octogonais  

 

Unidades de Preservação (UP): Tendências, Características Morfológicas, Regime 
Urbanístico (Usos, parâmetros de ocupação e gabarito), Planos, Projetos e 
Recomendações 

Serão apresentadas as prescrições de algumas UP para fins de exemplificação, 
prioritariamente, aquelas relativas às áreas para as quais foram apresentadas sugestões 
ou demandas nas reuniões públicas anteriores – plenárias e audiência pública. 
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AP 3 – Setores Centrais: 8 Unidades de Preservação (UP) 
 

 
Figura 19: UP3 Setor Hoteleiro Sul e UP 4 Setor Hoteleiro Norte 

1 – Tendências de Transformação da Área: 

A Zona Central preserva suas características morfológicas, ou seja, o gabarito não 
uniforme, característico de centro urbano, previsto no Relatório do Plano Piloto. 
Conforme constatado no Diagnóstico, apresenta problemas graves relacionados à 
mobilidade urbana, excesso de áreas de estacionamentos e ausência de suporte à 
atividade predominante nas edificações existentes, fato que acarreta inúmeras 
ocupações irregulares de áreas publicas, tais como os quiosques. Assim como toda a 
zona central, apresenta ausência de tratamento das áreas abertas e falta de identidade 
no que tange à paisagem urbana. 
 

2 – Características Morfológicas e Tipológicas propostas: 

Predominância de edificações em altura, na forma de torres sobre embasamento, com 
altura variável com limite máximo de 65m que imprimem a característica de centro 
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morfológico do Plano Piloto. Uso predominante comercial/prestação de serviços 
hoteleiros no corpo/torre e ocupação multifuncional ao nível de térreo/base. 
 

3 – Regime de Uso, Parâmetros de Ocupação e Gabarito: 

Usos que caracterizam a predominância da função hoteleira. Deverão ser estimulados 
os usos multifuncionais na base dos edifícios (atividades de apoio ao uso 
predominante), voltadas para o exterior e com acesso público. Dada a relevância das 
características morfológicas e tipológicas descritas, deverá ser resguardado o gabarito 
estabelecido pelo coroamento máximo para a escala gregária (65 metros), observando 
o respeito à variedade de alturas no conjunto de setores da escala gregária. 
 

4 – Plano e Projetos para o Setor / Recomendações Gerais / Observações: 

Deverá ser implantado o Projeto de Revitalização dos Setores Centrais desenvolvido 
pelo GDF em 2010. A eventual alteração de gabarito de edificações poderá ser obtida 
por meio de “Outorga Onerosa do Direito de Construir” prevista no PDOT, assegurada 
a variedade de alturas e o limite de 65m. 
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AP 4 – Superquadras: 06 Unidades de Preservação (UP) 

 

 
Figura 20: UP 01 – Superquadras 

 
1 – Tendências de Transformação da Área: 
Descaracterização da tipologia original mediante o cercamento de pilotis, ocupação das 
coberturas (inserção de 7º pavimento), ocupação das áreas livres para estacionamentos, 
aumento volumétrico dos blocos residenciais e ausência do cinturão verde. 
 
2 – Características Morfológicas e Tipológicas propostas: 
Blocos residenciais de 6 pavimentos sobre pilotis. Predomina o formato retangular 
alongado. Cada superquadra comporta entre 9 e 15 blocos residenciais. Empenas laterais 
cegas, cinta arborizada de contorno, um único acesso de automóveis e vias internas em 
cul-de-sac. 
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3 – Regime de Uso, Parâmetros de Ocupação e Gabarito: 
 
4 – Plano e Projetos para o Setor / Recomendações Gerais / Observações: 
Identificação das Superquadras e/ou edificações de valor patrimonial para serem 
tombadas. Implantação da cinta verde nas Superquadras onde ainda não foram 
implantadas. Vedação à transformação das áreas verdes públicas em estacionamentos. 

 
AP 7 – Orla do lago Paranoá: 12 Unidades de Preservação (UP) 
 

 
Figura 21: UP5 Telebrasília 

1 – Tendências de Transformação da Área: 

Área com pressão para transformação da ocupação e da estrutura fundiária e 
alteração de gabarito (acima de 3 pavimentos), originalmente com edificações 
residenciais térreas. 
 



PLANO DE PRESERVAÇÃO DO 
CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA 
 
PROGNÓSTICO – RELATÓRIO PRELIMINAR 

 
 

 41 

 

2 – Características Morfológicas e Tipológicas propostas: 

Moradias, comércio e serviços complementares de apoio à área residencial e aos 
setores próximos localizados na orla do lago. 
 

3 – Regime de Uso, Parâmetros de Ocupação e Gabarito: 

Habitação unifamiliar, comércio e serviços de pequeno porte, compatíveis com o uso 
residencial. Vedar remembramentos e desmembramentos no sentido manter o tecido 
existente e a população residente. 
 

4 – Planos e Projetos para o Setor / Recomendações Gerais / Observações: 

Promover a arborização dos espaços públicos, reforçando a sua inserção na Escala 
Bucólica, suprimir os pavimentos excedentes das edificações. 

 
AP 7 – Orla do lago Paranoá: 12 Unidades de Preservação (UP) 
 

 
Figura 22: UP 4 Vila Planalto 
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1 – Tendências de Transformação da Área: 

2 – Características Morfológicas e Tipológicas propostas: 

Moradias, comércio e serviços complementares de apoio à área residencial e aos 
setores próximos localizados na orla do lago. 
 

3 – Regime de Uso, Parâmetros de Ocupação e Gabarito: 

Habitação unifamiliar, comércio e serviços de pequeno porte, compatíveis com o uso 
residencial. Vedar remembramentos e desmembramentos no sentido manter o tecido 
existente e a densidade populacional atual.  
 

4 – Planos e Projetos para o Setor / Recomendações Gerais / Observações: 

É necessário retomar as características que justificaram o tombamento, recuperando a 
volumetria, estrutura do parcelamento e medidas de conservação do acervo de 
interesse patrimonial ainda existente. Preservar as edificações do Conjunto Fazendinha 
e demais exemplares com valor histórico. Promover a desocupação imediata da Área 
de Proteção da Vila Planalto, fazendo-a retornar à sua condição de área de 
preservação pela constituição do parque previsto para ela, especialmente por sua 
posição estratégica, junto às residências da presidência e da vice-presidência da 
república. Promover o anel de arborização previsto no tombamento, bem como nos 
espaços públicos, reforçando a sua inserção na Escala Bucólica. Promover a supressão 
dos pavimentos excedentes nas edificações. 
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AP 10 – Setores Residenciais Complementares: 12 Unidades de Preservação (UP) 
 

 
Figura 23: UP9 Cruzeiro 

1 – Tendências de Transformação da Área: 

Área com forte incidência de irregularidades urbanísticas e arquitetônicas, com forte 
pressão pelo aumento de gabaritos e ocupação de espaços públicos.  
 

2 – Características Morfológicas e Tipológicas propostas: 

Uso predominante residencial unifamiliar com comércio de apoio local e áreas 
especiais voltadas ao uso institucional, todos com edificações de pouca altura, 
pequenos e médios lotes, compatíveis com sua inserção na escala residencial. 
 

3 – Regime de Uso, Parâmetros de Ocupação e Gabarito: 

4 – Planos e Projetos para o Setor / Recomendações Gerais / Observações: 
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Definir um plano especial para regularização urbanística, com padrões mínimos a serem 
cumpridos e estabelecendo limites à privatização dos espaços públicos (cercamentos das 
áreas contíguas às residências). Manter o anel externo sem ocupação de qualquer 
natureza, como área livre de edificação, com cobertura vegetal e arborização (área 
verde), revertendo a ocupação irregular efetuada sobre este anel. 
Preservação das áreas verdes ao longo da HCE, implantação de parque linear cancelando 
o parcelamento proposto para esta área e alterando a norma vigente. 
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REGIME NORMATIVO-JURÍDICO, INSTRUMENTOS DE PARCERIA, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

Estrutura e conteúdo do PPCUB 
 

O PPCUB tratará da preservação, planejamento e gestão da área tombada e 
entorno. Nesse sentido, estabelecerá seus princípios e diretrizes, com base nos quais será 
estabelecido o regime urbanístico de cada uma de suas áreas e unidades, indicará as 
medidas a serem adotadas e identificará o processo, ou procedimento a ser adotado. 

Assim, a primeira parte da norma será caracterizada pelo conteúdo conceitual, 
identificando: 

a) princípios da preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília; 
b) definições e conceitos utilizados; 
c) limites do conjunto tombado e de seu entorno; 
d) diretrizes do regime urbanístico do conjunto tombado; 
e) diretrizes e critérios para a definição do regime urbanístico do entorno; 
f) conceito de áreas e unidades de preservação; 
g) critérios de preservação. 
A partir de tais elementos, a segunda parte tem como objeto a efetivação dos 

princípios e diretrizes identificados, mediante: 
a) a espacialização das áreas e unidades de preservação 
b) a identificação dos critérios de preservação nelas incidentes; 
c) definição do regime urbanístico específico para cada unidade, viabilizando 

a aproximação para cada lote ou projeção. 
Importa referir, quanto à segunda parte, que no PPCUB se pretende a utilização 

dos instrumentos jurídicos, urbanísticos, tributários e financeiros disponíveis com a 
finalidade de dar efetividade à preservação do conjunto tombado, patrimônio distrital, 
nacional e da humanidade.  

Assim, os instrumentos urbanísticos como coeficiente de aproveitamento, altura 
das edificações, taxas de permeabilidade e de ocupação, dentre outros, serão definidos 
de acordo para cada unidade de preservação, considerados os níveis de preservação 
identificados.  

 

Os Instrumentos de Política Urbana no PPCUB 
O Estatuto da Cidade, Lei Federal n. 10.257, a partir de 2001, consolidou em um 

instrumento normativo federal as diretrizes, princípios e objetivos do desenvolvimento 
urbano, bem como identificou e instituiu os instrumentos de política urbana a serem 
utilizados, os quais foram incorporados ao PDOT – Lei Complementar n° 803, de 25 de 
abril de 2009. Segundo a lei federal, a utilização dos instrumentos de política urbana nela 
previstos deve ser orientada no sentido de que sejam cumpridas as funções sociais da 
cidade e da propriedade urbanas. O conceito de desenvolvimento urbano, nesse sentido, 
abarcou a sustentabilidade econômica, social e ambiental.  

No caso do conjunto urbano tombado a orientação das medidas necessárias a 
serem implementadas, decorre da identificação da preservação do patrimônio cultural 
como diretriz da política urbana prevista no art. 2º do Estatuto da Cidade, como condição 
para o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 
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Assim, no PPCUB, a aplicação dos diversos instrumentos de política urbana será 
orientada pelos princípios e diretrizes de preservação identificando-se, para cada área e 
unidade, com base nos critérios e níveis de preservação, as condições para a sua 
aplicação. 

 
Outorga Onerosa (Odir e Onalt) 
Nesse sentido, a aplicação dos instrumentos da outorga onerosa do direito de 

construir e de alteração de uso também decorre da sua adequação aos princípios e 
diretrizes de preservação. Observa-se que consideradas as características do instrumento, 
no Conjunto Urbanístico de Brasília sua aplicação será determinada com base na análise 
de cada unidade de preservação, estabelecendo condições, requisitos e limites. Frisa-se 
que os recursos oriundos de tais instrumentos deverão ser destinados às ações que visem 
o cumprimento das diretrizes estabelecidas, mediante a execução de programas, projetos 
e ações identificadas no PPCUB. Desta forma, trata-se de recurso com aplicação 
vinculada, devendo ingressar nos cofres públicos em rubrica específica, vinculada a fundo 
especial.  

A aplicação da outorga onerosa do direito de construir (instrumento que prevê a 
possibilidade de aquisição do direito de construir além do coeficiente básico previsto em 
lei) deverá ser examinada com muito cuidado no conjunto tombado - lembrando sempre 
que o PPCUB tem como princípio a preservação dos atributos essenciais do Plano Piloto.  

Não se pretende, aqui, nesta etapa, afirmar a aplicação ou a vedação do 
instrumento. A Odir poderia ser utilizada, por exemplo, no aumento de altura de 
edificações de setores onde a alteração não transgrida a concepção do Plano Piloto. O 
mesmo poderia ser afirmado quanto à outorga onerosa de alteração de uso, a qual 
poderia ser aplicada em situações onde a alteração proposta (admissão de usos ou 
atividades inicialmente não previstos expressamente) seja compatível com a concepção 
do plano urbanístico de Brasília.1 

 
Transferência do Direito de Construir 
O mesmo se poderia dizer quanto à transferência do direito de construir, segundo 

a qual o direito de construir em determinado imóvel poderá ser transferido para outro 
imóvel. O instrumento poderá ser utilizado como forma de viabilizar projetos 
importantes, aplicando-se a capacidade construtiva de área situada no conjunto urbano 
tombado para outras áreas, onde tal seja urbanística e ambientalmente possível.  

Observa-se que o PDOT não previu a aplicação da transferência para dentro dos 
limites do conjunto tombado. Desta forma, segundo a norma vigente, seria possível 
transferir direito de construir deste para outras Unidades de Planejamento, porém o 
caminho inverso, atualmente é vedado. 

                                                 
1
O documento Brasília Revisitada salienta que a concepção do Plano Piloto propôs a predominância de usos, não sua exclusividade. É o 

que se constata do item 4 do documento: 
4 - 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. (grifamos) 
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A aplicação do instrumento poderia se dar na hipótese de implantação de área 
pública na orla – utilizando-se como exemplo a via prevista no Relatório do Plano Piloto2 – 
transferindo-se a capacidade construtiva das áreas atingidas para imóveis situados fora 
do Conjunto Urbanístico de Brasília. Lembra-se, neste ponto, a observação constante do 
documento Brasília 1957-1987, quando trata da orla do Lago, a enfatizar o 
comprometimento do seu acesso público.  

 
Regularização Fundiária e Preservação 
A regularização fundiária deve ser orientada no sentido de que envolva a 

regularização jurídica, urbanística e ambiental. Assim, o PPCUB deverá tratar da 
regularização fundiária visando à preservação do conjunto tombado. Para isto, deverá 
propor o rompimento com o conceito de que regularizar é conferir legalidade ao ilegal. 
Ao contrário, deve orientar a aproximação da situação fática ao ideal da preservação, 
condicionando a regularização às adequações que se indiquem como necessárias. Trata-
se, portanto, de associar o direito à regularização fundiária à responsabilidade e ao dever 
de preservar. 

Observa-se que especialmente no Conjunto Urbanístico de Brasília na 
regularização jurídica das ocupações seria conveniente a adoção da Concessão de Direito 
Real de Uso e da Concessão Especial para Fins de Moradia, instrumentos que têm a 
capacidade de orientar o cumprimento da função social do imóvel. A inclusão de 
cláusulas resolutivas nos respectivos documentos, estabelecendo o cumprimento de 
condições, daria maior efetividade à fiscalização da preservação do conjunto tombado e 
viabilizaria, com mais facilidade, a reversão do bem ao domínio público, observando 
procedimento mais simplificado. É o caso de que se deixe de preservar as características 
que tenham sido identificadas como portadoras de referências patrimoniais, ou mesmo 
que se dê ao imóvel utilização incompatível com a preservação. 

 
Direito de Superfície 
O direito de superfície foi previsto no Estatuto da Cidade e reafirmado no Código 

Civil. Por este instrumento o direito de propriedade sobre determinado imóvel pode ser 
desmembrado, viabilizando a separação do uso do subsolo, do solo e do espaço aéreo.  

O instrumento deverá ser utilizado, por exemplo, na implantação de 
estacionamentos no subsolo de áreas públicas, mediante a concessão de obra pública e 
de serviço público ao setor privado. Pelo instrumento, a concessão se restringiria à 
exploração privada do subsolo, permanecendo de domínio público o solo e o espaço 
aéreo. Outra hipótese de utilização desse instrumento é a implantação de redes de 
infraestrutura e utilização pelo setor privado (no subsolo ou no espaço aéreo) mediante 
contrapartidas. 

                                                 
2
O Relatório do Plano Piloto, no item 20 descreve o uso e a ocupação da orla, prevendo via ou alameda bordejando o lago: 

20 — Evitou-se a localização dos bairros residenciais na orla da lagoa, a fim de preservá-la intata, tratada com bosques e campos de 
feição naturalista e rústica para os passeios e amenidades bucólicas de toda a população urbana. Apenas os clubes esportivos, os 
restaurantes, os lugares de recreio, os balneários e núcleos de pesca poderão chegar à beira d’água. O clube de Golf situou-se na 
extremidade leste, contíguo à Residência e ao hotel, ambos em construção, e o Yatch Club na enseada vizinha, entremeados por denso 

bosque que se estende até à margem da represa, bordejada nesse trecho pela alameda de contorno que intermitentemente se 

despreende da sua orla para embrenhar-se pelo campo que se pretende eventualmente florido e manchado de arvoredo. Essa 
estrada se articula ao eixo rodoviário e também à pista autônoma de acesso direto do aeroporto ao centro cívico, por onde entrarão na 
cidade os visitantes ilustres, podendo a respectiva saída processar-se, com vantagem, pelo próprio eixo rodoviário-residencial. Propõe-
se, ainda, a localização do aeroporto definitivo na área interna da represa, a fim de evitar-lhe a travessia ou contorno. (grifamos) 
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O Direito de Superfície poderá, ainda, ser utilizado para fortalecer o conceito da 
área livre e de uso público no pavimento térreo (pilotis). 

 
 
Direito de Preempção 
Pelo direito de preempção é estabelecida a preferência do Poder Público para a 

aquisição de imóveis situados em determinada área, a afim de que sejam implantados 
equipamentos ou serviços públicos. Deve ser utilizado como instrumento para a 
implementação de programas e projetos que se considerem necessários à preservação da 
concepção urbanística do conjunto tombado.  

Assim, mediante a indicação de áreas para a implantação de espaços públicos ao 
poder público será garantida a preferência para a aquisição paulatina de tais espaços. 
Este instrumento também poderia colaborar para a implantação da via de bordejo da 
orla, já referida exemplificativamente. O Direito de Preempção integra, portanto, o leque 
dos instrumentos a serem utilizados no PPCUB, com indicação nos programas, projetos 
ou operações necessários à preservação e à complementação da concepção urbanística 
do Plano Piloto. 

 
Operação Urbana Consorciada 
A Operação Urbana Consorciada foi prevista no Estatuto da Cidade como 

instrumento a ser utilizado para alcançar transformações urbanísticas estruturais e 
melhorias sociais e valorização ambiental3. A Operação Urbana deverá ser objeto de lei 
específica, a qual identificará as alterações nos parâmetros urbanísticos e edilícios, os 
objetivos da operação (as transformações estruturais, melhorias sociais e valorização 
ambiental propostas), bem como o programa de ocupação, contrapartidas etc. 

No PPCUB, o instrumento deverá ser direcionado para a implantação de 
programas, projetos e ações identificados como necessários à preservação e 
complementação da concepção do Plano Piloto. 

 
Consórcio Imobiliário 
O Estatuto da Cidade previu, no art. 46, como forma alternativa ao procedimento 

desencadeado com a indicação de imóveis para parcelamento e edificação compulsórios, 
aplicação da progressividade sobre o IPTU e desapropriação por títulos da dívida pública. 
O Consórcio Imobiliário é identificado como forma de viabilização financeira do 
aproveitamento do imóvel. 

No Consórcio Imobiliário o proprietário transfere o imóvel identificado para 
parcelamento e/ou edificação compulsórios ao Poder Público para que este (e eventuais 
parceiros) realize as obras necessárias (parcelamento do solo ou edificação), após o que, 
como pagamento ao ex-proprietário, entrega unidades imobiliárias urbanizadas ou 
edificadas. O pagamento terá como limite o valor do imóvel antes da execução das obras. 

O instrumento poderá ser indicado quando identificadas as áreas para 
parcelamento e/ou edificação compulsória pelo PPCUB. 

 

                                                 
3
Conforme o parágrafo primeiro do art. 32 do Estatuto da Cidade. 
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Instrumentos Tributários e Financeiros 
Ainda, dos instrumentos previstos no art. 4º da norma federal, identifica-se os 

instrumentos tributários e financeiros (nomeadamente o IPTU, a contribuição de 
melhoria, os incentivos fiscais e financeiros). Tais instrumentos, no caso do PPCUB, 
deverão ser aplicados no intuito de fomentar a preservação. Assim, ao mesmo em que a 
ação fiscal deverá ter efetividade e continuidade (ao mesmo tempo em que a 
irregularidade deve ser combatida), a ação de preservação deve ser incentivada.  

Nesse sentido o PPCUB deverá instituir incentivos fiscais e tributários premiando 
as posturas compatíveis com a ação desejada, mediante o estabelecimento, por exemplo, 
de: 

a) redução ou mesmo isenção de tributos para imóveis que estejam nas 
condições desejáveis de preservação; 

b) alíquotas diferenciadas para imóveis de preservação; 
c) alíquota superior na hipótese de situação irregular no estado de 

conservação do imóvel.  
Observa-se que os incentivos tributários e financeiros são considerados renúncia 

fiscal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta forma, a sua instituição deverá 
ser precedida de análise do impacto orçamentário. 

 
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 
O EIV é instrumento necessário à análise e à tomada de decisão em projetos com 

repercussão urbana. Desta forma, não cabe ao PPCUB regulamentar o instrumento, mas, 
sim, fazer referência às atividades, empreendimentos, porte etc, indicados em lei 
específica de regulamentação do EIV, para cuja aprovação seja necessária a realização de 
análises de impacto de vizinhança, a fim de que sejam identificados os requisitos e 
condições para a sua implantação, as medidas mitigadoras, compensatórias. 

Observa-se que, em princípio, instrumentos como outorga onerosa de alteração 
de uso e do direito de construir, regularização fundiária, podem ter a sua aplicação 
condicionada a EIV prévio, quanto a eventuais alterações que sejam propostas, sendo que 
em seu conteúdo deverá ser analisado o impacto decorrente da alteração na preservação 
do conjunto tombado.  

 
Estratégias, programas, projetos e ações 

A terceira parte do PPCUB deverá trazer as estratégias, programas, projetos e 
ações que desde logo sejam identificadas como necessários. Neste sentido, observados os 
critérios de preservação, serão indicadas as áreas e unidades que devam ser objeto de 
operações urbanas consorciadas, explicitando-se desde logo os objetivos e melhorias 
urbanas visadas. 

Além do instrumento das operações urbanas consorciadas, deverão ser 
identificadas outras formas de envolvimento do setor privado na preservação e no 
desenvolvimento do conjunto tombado. Instrumentos como parceria público-privado, 
concessão de obras e de serviços públicos, dentre outros, deverão ter sua utilização 
norteada, também, pelas diretrizes e princípios estabelecidos no PPCUB. 
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Sistema Institucional de preservação, planejamento e gestão do conjunto 
urbanístico tombado 

 
Finalmente a quarta parte da norma contemplará o sistema de preservação, 

planejamento e gestão do conjunto urbanístico tombado. Nesta parte, será proposta a 
integração das diversas esferas de poder com atuação no conjunto tombado, tanto no 
que tange às proposições como deliberações. Deverá, também, detalhar o processo de 
participação da sociedade e da população na decisão administrativa, de forma que o 
princípio da participação tenha efetividade no processo de preservação, planejamento e 
gestão do conjunto tombado. 

Nesta parte será indicada a estrutura institucional necessária para o planejamento 
e gestão do PPCUB, no âmbito do GDF, bem como, os órgãos colegiados (comissões, 
câmaras técnicas, conselhos), considerada a estrutura proposta para o Sistema de 
Planejamento do DF – Sisplan, no PDOT/2009, que deverão atuar sobre a área tombada.  

Na presente etapa – preliminar do prognóstico – quando estão sendo debatidos os 
níveis e critérios de preservação, bem como, na qual as áreas e unidades de preservação 
estão sendo propostas, o regime normativo e jurídico somente pode ser apresentado em 
linhas gerais.  


