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RESUMO EXECUTIVO E LISTA DE RECOMENDAÇÕES 
 
Após analisar as condições atuais na propriedade e a realização de reuniões com diversos 
representantes institucionais e da sociedade civil, os membros desta missão propõem as 
seguintes recomendações: 
 
1.  Sobre o arcabouço jurídico 
 
1.  A definição de um arcabouço jurídico1 baseado nas legislações federais e locais de 
proteção de 1990/1992 e 1987 deve ser considerada de máxima prioridade. Deve haver uma 
proposta de normas claras que não deixem espaço para interpretações subjetivas sobre 
questões essenciais para a conservação e preservação do Plano Piloto e suas escalas 
(bucólica, monumental, residencial e gregária), particularmente em relação às formas e 
índices de ocupação do solo, tipos de uso, volumes e alturas permitidas. A definição deste 
arcabouço precisa ser realizada pelas autoridades e instituições envolvidas.  
 
2.  Sobre a estrutura institucional 
 
2.  Criar dentro do Governo do Distrito Federal uma autoridade executiva intersetorial 
para a proteção do Patrimônio Mundial, tendo a capacidade necessária de tomada de 
decisão, recursos humanos suficientes e qualificados e um orçamento adequado para o 
cumprimento das suas funções. 
 
3.  Fornecer à autoridade executiva uma estrutura institucional adequada para que ela 
não dependa da aprovação de autoridades governamentais ou a política de conservação e 
preservação do Plano Piloto de Brasília. 
 
4.  Institucionalizar através de acordos e tratados a relação entre o Governo do Distrito 
Federal e o IPHAN, para que as decisões sejam mais eficientes e fluidas em relação à 
formulação de um arcabouço jurídico e propostas para interpretação, preservação e 
conservação do patrimônio. 
 
5.  Fortalecer a capacidade operacional do IPHAN-DF para que ele possa cumprir 
adequadamente e eficientemente os seus deveres relativos à aplicação das leis e regras 
federais. 
 
6.  Permitir a participação de ONGs, universidades e outras instituições não 
governamentais com capacidade de proporcionar conhecimento e experiência no processo 
de formulação do arcabouço jurídico e em propostas para a intervenção, preservação e 
conservação do patrimônio. 
 
7.  Exigir que qualquer projeto atual ou futuro para novo desenvolvimento ou obras 
públicas que possa ter potencial ou impacto real sobre o patrimônio seja rigorosamente 
analisado e avaliado com base no Valor Universal de Destaque do patrimônio e as 
disposições tomadas para a sua conservação e proteção. 

                                                                    
1
 Pode ser o PPCUB. 



 
3.  Sobre o PPCUB 
 
8.  Definir claramente as escalas (espaços bucólicos, monumentos, residências, espaços 
públicos) em relação: à forma, à área do terreno que o edifício ocupar, aos tipos de uso e ao 
volume e altura permitida. 
 
9.  Preservar o caráter de Brasília como uma Cidade Parque. 
 
10.  Manter os índices estabelecidos de ocupação pelas superquadras e estabelecer uma 
escala índice de espaços bucólicos que não permitam a construção de edifícios que ocupam 
mais de 30% de um lote. 
 
11.  Estabelecer graus variados de proteção arquitetônica para os edifícios inventariados, 
cuja proteção irá fazer uma correlação com o valor histórico dos seus atributos. 
 
4.  Sobre os limites das áreas protegidas e zona tampão 
 
12.  Ajustar o PPCUB à Portaria nº 68/2012 estabelecida pelo presidente do IPHAN para 
o ambiente do Grupo Urbano de Brasília. Apresentar as propostas revisadas para 
consideração e revisão pelo Comitê do Patrimônio Mundial dentro da estrutura do processo 
de inventário retrospectivo do Exercício de Relatório Periódico para a América Latina e o 
Caribe. 
 
13.  Enviar ao Centro do Patrimônio Mundial e aos órgãos consultivos, informações sobre 
a Zona Tampão adotada pela Portaria nº 68 do IPHAN para consideração e revisão. 
 
14.  Não limitar as estruturas regulatórias para a zona tampão aos aspectos de visibilidade, 
mas também considerar aqueles, tais como o uso da terra, que podem afetar indiretamente o 
Plano Piloto. 
 
5.  Sobre a escala territorial 
 
15.  Promover políticas de descentralização administrativa e fontes de trabalho que 
favoreçam a geração de emprego nas cidades satélites. 
 
16.  Usar o Plano Piloto para estimular espaços bucólicos e verdes e promover espaços 
sociais e reuniões nas quais todos os setores da sociedade das cidades satélites se reúnam, 
bem como o Plano Piloto. 
 
6.  Sobre o transporte público 
 
17.  Gerar uma política de transporte público que garanta acesso mais contínuo e fluido 
das cidades satélites aos seus locais de trabalho e aos espaços verdes (Orla do Lago e outros 
parques) e que ofereçam uma alternativa de qualidade ao uso do transporte privado. 
 
 



 
7.  Sobre a área protegida 
 
18.  Proibir rigorosamente a construção de novos edifícios em espaços abertos, como 
definido pelo Plano Piloto. 
 
19.  Manter no máximo seis alturas para nova construção de edifícios residenciais em 
áreas que estão atualmente vazias ou inacabadas nas superquadras. 
 
20.  Definir e executar medidas para proteger as áreas naturais que façam parte da escala 
bucólica dentro do patrimônio inscrito. 
 
21.  Definir claramente os usos permitidos em zonas comerciais entre as superquadras. 
 
22.  Proibir a invasão das zonas verdes das superquadras e exigir que os edifícios sejam 
devolvidos às suas condições originais em todos os casos que ultrapassem ou não cumpram 
as disposições da Lei nº 766/2008. 
 
8.  Orla do Lago 
 
23.  Definir conclusivamente as restrições para que os novos edifícios não surjam na Orla 
do Lago. 
 
24.  Proibir inteiramente a construção de edifícios residenciais na Orla do Lago. 
 
25.  Garantir acesso público ilimitado aos espaços naturais e verdes da Orla do Lago. 
 
26.  Preservar as áreas da Orla do Lago que ainda apresentem o ambiente do cerrado em 
um estado absolutamente natural. 
 
9.  Sobre questões específicas relativas à conservação 
 
Vila Planalto 
 
27.  Definir os limites poligonais da Vila Planalto e restringir a expansão fora destes 
limites. 
 
28.  Erradicar a ocupação intrusiva do que é conhecido como o Setor de Chácaras Jaburu 
ou Chácaras da Vila Planalto. 
 
29.  Controlar rigorosamente a altura permitida dos edifícios e não permitir construção 
que viole este regulamento. 
 
30.  Adotar as medidas necessárias para restaurar, reconstruir e conservar os edifícios e 
espaços classificados no Plano de Ação para a Vila Planalto, recomendado pelo Procurador 
Geral (Recomendação 01/2012). 
 



31.  Reflorestar a área ao redor da Vila Planalto. 
 
10.  Sobre outras questões 
 
Eixo Monumental 
 
32.  Preservar a esplanada monumental a partir da instalação de estruturas apropriadas e 
uso inadequado. 
 
33.  Evitar instalar estruturas de curto prazo em espaços abertos ao longo da esplanada. 
 
Inventário 
 
34.  Atualizar o inventário dos componentes arquitetônicos de Brasília para identificar o 
significado histórico, arquitetônico e/ou estético dos edifícios, estruturas e espaços abertos 
e definir diferentes níveis de proteção e conservação. 
 
Educação do Patrimônio Histórico 
 
35.  Promover programas que aumentem a conscientização do significado do patrimônio e 
da história de Brasília entre os diferentes níveis educacionais e grupos sociais coletivos. 
 
Principais recomendações finais 
 
36.  Cancelar o processo de aprovação atual do PPCUB e estabelecer um processo formal 
de consulta através de uma comissão constituída pelo GDF e IPHAN, possibilitando a 
participação ativa por parte da Universidade de Brasília, da Associação de Arquitetos, 
ICOMOS Brasília e organizações pertencentes à comunidade. Os resultados serão 
submetidos ao Comitê do Patrimônio Mundial para avaliação. 
 
37.  Fazer uma revisão seguindo como orientação fundamental a proposta feita por Lúcio 
Costa para o Plano Piloto, conforme expresso em seu Relatório para a concorrência e no 
documento Brasília Revisitada.  
 
38.  Solicitar ao Estado Membro apresente a estratégia completa para as obras de 
desenvolvimento de infraestrutura previstas como parte da Copa do Mundo de Futebol 
FIFA 2014, para que uma avaliação completa possa ser realizada e as condições 
verificadas, se podem ocorrer impactos em termos de capacidade de transporte, 
desenvolvimento derivado de áreas comerciais, reforma de hotéis e outros serviços 
turísticos, dentre outros. 
 
1. ANTECEDENTES DA MISSÃO 
 
1.1  História da Inscrição  
 
A história da inscrição do local é descrita detalhadamente no Relatório de Missão 
WHC/ICOMOS 2001; portanto, apenas os dados mais importantes serão aqui incluídos.  



 
O Governo do Brasil apresentou a candidatura de Brasília para inscrição na Lista do 
Patrimônio Mundial em dezembro de 1986. O dossiê de nomeação foi preparado pelo 
Grupo de Trabalho Brasília (GT Brasília).  
 
A área inscrita na Lista do Patrimônio Mundial corresponde ao Plano Piloto em si.  
 
A proteção de uma Zona Tampão prevista no dossiê de nomeação e na avaliação do 
ICOMOS não foi adotada, nem foi incluída no Decreto nº 10.829 datado de 14 de outubro 
de 1987, emitido pelo Governador do Distrito Federal de Brasília para a preservação do 
Plano Piloto de Brasília. 
 
1.2  Critérios de inscrição e valores do Patrimônio Mundial 
 
Em dezembro de 1987, em sua décima primeira sessão, o Comitê do Patrimônio Mundial 
decidiu inscrever Brasília na Lista do Patrimônio Mundial sob os critérios i) e iv):  
 
"Brasília 445 C (i) (iv)

2
  

 
O Comitê recomendou que uma política de conservação que respeite as características da 

criação urbana de 1956 seja seguida no Distrito Federal de Brasília." 

 

A decisão do comitê não torna explícita a justificativa para a aplicação de critérios; nem 
inclui uma Declaração de Valor Universal de Destaque, como é exigido atualmente. Em seu 
relatório, os membros da missão WHC/ICOMOS 2001 usaram partes da transcrição da 
avaliação para a nomeação realizada pelo ICOMOS em 1987 visando resolver este déficit e 
identificar os princípios básicos.  
Em 2011, o Estado Membro apresentou ao Centro do Patrimônio Mundial uma minuta da 
Declaração de Valor Universal de Destaque Retrospectiva (RSOUV) com a seguinte 
justificativa de critérios: 
 
"Critério (i): Brasília é uma realização artística única e uma obra de arte do gênio criativo 
humano. Ela representa em uma escala urbana uma manifestação viva dos princípios e 
ideias defendidos pelo Movimento Modernista, expresso nos trópicos por meio do 
concepção urbanística e arquitetônica que Lúcio Costa e Oscar Niemeyer tiveram para a 
nova Capital do Brasil. A experiência brasileira é digna de nota devido magnitude da ação, 
que não apenas concluiu um processo histórico, mas também foi integrada a uma estratégia 
levando a um maior desenvolvimento e autoafirmação para o mundo. 
 
"Critério (iv): Brasília constitui um exemplo da concepção urbana materializada no século 
20, quando expressando os princípios urbanos do movimento modernista no mundo, tais 
como os manifestados na Carta de Atenas de 1943 e também na Manière de penser 
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 As Diretrizes Operacionais para Implantação da Convenção do Patrimônio Mundial na ocasião fazem referência a estes critérios da 

seguinte forma: 

(i) represente uma realização artística única, uma obra de arte do gênio criativo; 

(iv) seja um exemplo de destaque de um tipo de prédio ou conjunto arquitetônico que ilustre um estágio significativo na história. 



l'urbanisme por Le Corbusier de 1946. Além disso, isto ocorre quando considerando-se o 
número de trabalhos arquitetônicos desenvolvidos por Oscar Niemeyer, que representam 
uma patrimônio significativo de impacto importante na história da arquitetura do século 20, 
se tornando, portanto, um grande evento na história do urbanismo para a natureza 
excepcional do desafio assumido em sua construção e pela dimensão do projeto político, 
social, intelectual e territorial que ela transmitiu". 
 
1.3  Questões de integridade/autenticidade levantadas no relatório de avaliação do 
ICOMOS no momento da inscrição  
 
No momento da inscrição, não era necessária nenhuma avaliação das condições de 
autenticidade e integridade do patrimônio, o que explica porque a avaliação do ICOMOS 
não inclui estas considerações. Entretanto, deve-se destacar que a avaliação foi realizada 
apenas 27 anos após a criação de Brasília, portanto, as condições de autenticidade e 
integridade eram mais que adequadas em uma cidade recém-fundada. 
 
1.4  Exame do Estado de Conservação pelo Comitê do Patrimônio Mundial e sua 
Agência 
 
Desde a última missão de monitoramento reativo que ocorreu em 2001, o Comitê do 
Patrimônio Mundial tomou várias decisões relativas ao patrimônio.  
Em 2003 (Decisão 27 COM 7B.85), o Comitê do Patrimônio Mundial estimulou “o 
desenvolvimento e Implantação adicionais do Plano Diretor e o envolvimento contínuo de 
todos os níveis relevantes de autoridade, organizações profissionais e diferentes setores da 
sociedade no processo contínuo de proteção e gestão da cidade” e solicitou “que o Estado 
Membro apresente um relatório de progresso com o design, adoção e implantação do Plano 
Diretor para o Centro do Patrimônio Mundial até 01 de Fevereiro de 2004”. 
 
Em 2004 (Decisão 28 COM 15B.108), o Comitê do Patrimônio Mundial tomou nota dos 
relatórios transmitidos pelo Estado Membro “contendo informações sobre o design e 
elaboração do Plano Diretor para a área protegida de Brasília” e estimulou “uma 
cooperação contínua e fortalecida entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) e o Governo do Distrito Federal (GDF)”.  
 
Em 2009 (Decisão 33 COM 7B.133), o Comitê do Patrimônio Mundial estimulou “o 
Estado Membro a finalizar a delimitação da zona tampão e apresentar os novos limites 
propostos para a zona tampão, incluindo a cartografia apropriada e o arcabouço jurídico”, 
tomou nota dos “projetos planejados para o patrimônio” e solicitou que o Estado Membro 
“apresente ao Centro do Patrimônio Mundial a documentação técnica para o projeto da 
Orla, o desenvolvimento da Vila Planalto, soluções de transporte W3 e mudanças no uso da 
terra das superquadras para revisão pelo Centro do Patrimônio Mundial e os Órgãos 
Consultivos”. Nesta Decisão, o Comitê também solicitou que o Estado Membro forneça 
cópias do Plano de Gestão para revisão pelo Centro do Patrimônio Mundial e pelos órgãos 
consultivos” e um relatório detalhado sobre o estado de conservação do patrimônio. 
 
Em 2010 (Decisão 34 COM 7B.106), o Comitê do Patrimônio Mundial solicitou que o 
Estado Membro “finalize a delimitação da zona tampão e apresente os novos limites 



propostos, incluindo a cartografia apropriada e o arcabouço jurídico” e “apresente 
informações e estudos técnicos detalhados sobre intervenções planejadas, com atenção 
especial ao uso da terra, sistemas de transporte e novas intervenções urbanas, para 
consideração e revisão pelo Centro do Patrimônio Mundial e os órgãos consultivos, antes 
da aprovação e implantação”. Nesta decisão, o Comitê também solicitou que Estado 
Membro apresente a minuta da Declaração de Valor Universal de Destaque Retrospectiva e 
um relatório atualizado sobre o estado de conservação do patrimônio. 
 
Finalmente, em 2011, o Comitê do Patrimônio Mundial adotou a Decisão 35 COM 7B.121, 
na qual ele instou o Estado Membro “a iniciar negociação e os processos de avaliação 
necessários para a definição e implantação de ferramentas de planejamento e medidas 
regulatórias para assegurar a proteção do patrimônio”, ele estimulou “a continuar com a 
Implantação do processo de regularização para a área de comércio local sul, com o plano de 
revitalização para a Vila Planalto e o controle e execução dos regulamentos ao longo da 
margem do Lago Paranoá para assegurar a proteção dos atributos que sustentam o Valor 
Universal de Destaque do Patrimônio”. O Comitê também solicitou “finalizar o 
estabelecimento da zona tampão, incluindo as medidas regulatórias correspondentes para 
controlar e regulamentar o desenvolvimento adicional» e apresentar “informações e estudos 
técnicos detalhados,  conforme sejam disponibilizados, sobre intervenções planejadas, com 
atenção especial ao uso da terra, sistemas de transporte e novas intervenções urbanas”. 
Nesta última Decisão, o Comitê do Patrimônio Mundial solicitou que o Estado Membro 
“convide uma missão de monitoramento reativo do Centro do Patrimônio 
Mundial/ICOMOS conjunta avalie os acordos de gestão existentes, a condição dos projetos 
pendentes e das atividades não regulamentadas e para auxiliar no desenvolvimento de 
linhas de ação apropriadas relativas à conservação e desenvolvimento do patrimônio".  
 
Por sua vez, o Estado Membro apresentou relatórios sobre o estado de conservação ao 
Centro do Patrimônio Mundial em 2009, 2010 e 2011. O relatório preparado pelo IPHAN 
em janeiro de 2011 apresentou informações sobre o Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial (PDOT) do Distrito Federal, que já havia sido aprovado, e sobre o Plano de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), que estava em processo de 
elaboração pela SEDHAB-GDF. Este relatório também informou sobre o progresso obtido 
na definição da zona tampão do Plano Piloto e sobre a condição do projeto de revitalização 
da rua W3 e as obras do VLT; a implantação do projeto de revitalização dos limites do 
Lago Paranoá, a revitalização da Área de Comércio Local Sul, revitalização da Vila 
Planalto e algumas restaurações e intervenções em edifícios. Ele também apresentou 
informações sobre os inventários do patrimônio móvel (Palácios do (Itamaraty, Jaburu e 
Planalto) e sobre o patrimônio histórico intangível.  
 
A última missão de monitoramento reativa a avaliar a situação do Plano Piloto de Brasília 
foi conduzida pela UNESCO em 2001, apesar das mudanças econômicas e sociais mais 
importantes que a cidade sofreu desde então, ignorando que o dramático aumento de 
habitações sofrido por Brasília (juntamente com significante aumento no nível de renda de 
sua população), que deve ter motivado o monitoramento contínuo. Acontece que se as 
observações feitas no relatório apresentado à UNESCO em 2001, fazendo referência às 
irregularidades e objeções relativas à execução na observação do Plano Piloto projetado por 
Lúcio Costa, atualmente, devido à realidade atual de Brasília, estas observações ganham 



uma dimensão infinitamente menor pois os problemas atuais questionam o próprio sentido 
do projeto e ameaçam desestabilizar a utopia social que o arquiteto previa na ocasião e que 
foi reconhecida quando dando a esta proposta a condição de Patrimônio Mundial. 
 
1.5  Justificativa da missão (termos de referência, programa e composição da equipe 
de missão estabelecida no anexo) 
 
A missão conjunta UNESCO-ICOMOS foi realizada por solicitação do Comitê do 
Patrimônio Mundial em sua trigésima quinta sessão (Decisão 35 COM 7B.121, UNESCO, 
junho de 2011) com a concordância do Governo da República Federativa do Brasil. 
 
Os objetivos da missão eram "avaliar os acordos de gestão existentes, a condição dos 
projetos pendentes e atividades não regulamentadas e auxiliar no desenvolvimento de 
linhas de ação apropriadas relativas à conservação e desenvolvimento do o patrimônio". A 
missão foi realizada entre 13 e 17 de março de 2012. Os membros da missão foram 
identificados pelo Centro do Patrimônio Mundial da UNESCO e pelo ICOMOS, 
respectivamente.  
O programa da Missão foi acordado pelo Governo Brasileiro e pelo Centro do Patrimônio 
Mundial (consulte os anexos I, II e III para obter os termos de referência, itinerário e 
programa dos membros da Missão). 
 
2. POLÍTICA NACIONAL PARA PRESERVAÇÃO E GESTÃO DO 
PATRIMÔNIO MUNDIAL 
 
2.1  Área protegida/legislação nacional 
 
O Plano Piloto de Brasília é protegido pela legislação nacional e local. Os antecedentes 
desta legislação foram descritos detalhadamente no Relatório da Missão de 2001, então 
apenas um breve resumo é aqui apresentado. 
 
A Lei nº 3751/1960 de 13 de abril de 1960 determina a organização administrativa do 
Distrito Federal e o Artigo 38 estabelece que "todas as alterações no Plano Piloto, que 
orienta a urbanização de Brasília, dependem da autorização de lei federal". De acordo com 
esta Lei, as autoridades posteriores do Distrito Federal emitiram um grande número de 
regras e decisões para a implantação e, às vezes, interpretação e modificação do Plano 
Piloto.  
 
Anteriormente, o Decreto Lei nº 25/1937 criou o Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (SPHAN), atualmente denominado IPHAN (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional), com o objetivo de determinar uma lista de patrimônio 
histórico nacional e proteger o patrimônio listado.3 
 
2.1.1 Proteção nacional e legislação pelo instituto do patrimônio histórico e artístico 
nacional 
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 A partir da designação de Brasília como monumento federal em 1990, sua proteção estava sob a responsabilidade do 14º Escritório de 

Coordenação Regional do IPHAN (IPHAN-Brasília). 



 
O Plano Piloto de Brasília foi inscrito no Registro do Patrimônio Histórico Nacional em 14 
de março de 1990 (Portaria nº 161 datada de 02 de agosto de 1990). Em 08 de outubro de 
1992, o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
emitiu a Portaria nº 314, que inclui descrições detalhadas e regras para a proteção do Plano 
Piloto. Este documento está integralmente em linha com o decreto de proteção anterior de 
1987 do Distrito Federal. 
 
2.1.2 Proteção local pelo Distrito Federal 
 
Em 14 de outubro de 1987, o Governador do Distrito Federal de Brasília emitiu o Decreto 
nº 10.829 para proteger e regular o Plano Piloto de Brasília. Este decreto contém uma 
definição do Plano Piloto e seu conceito urbano. Ele também faz referência às quatro 
escalas (monumental, residencial, gregária e bucólica), aos dois eixos (eixo monumental e 
rodoviário/residencial) e, finalmente, aborda a implantação. O documento Brasília 
Revisitada por Lúcio Costa (1987) é anexado ao decreto e inclui uma planta feita pelo 
próprio Lúcio Costa.  
 
Como mencionado no relatório de 2001, desde a promulgação deste decreto e a partir do 
momento da inscrição de Brasília na Lista do Patrimônio Mundial, o Governo do Distrito 
Federal promulgou diversos decretos e leis para a regulamentação urbana e arquitetônica, 
que nem sempre estiveram de acordo com a legislação nacional e local relativa à proteção 
do patrimônio. 
 
2.1.3 Mecanismos de urbanismo 
 
Em 1997, o Governo do Distrito Federal adotou o Plano Diretor de Ordenamento Territorial 
(PDOT) do Distrito Federal, que é a ferramenta principal para a tomada de decisões 
relativas ao desenvolvimento urbano de uma área compreendendo o Plano Piloto e as 30 
cidades satélites que o cercam (Lei 17/97 datada de 28 de janeiro de 1997).  
 
A Lei Complementar nº 803/2009, aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal 
(Abril de 2009), estabelece a Zona Urbana do Conjunto Tombado (ZUCT). A finalização e 
a aprovação do plano específico para o Plano Piloto, denominado Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), permanecem pendentes.  
 
O PPCUB destina-se a ser a ferramenta central para a política de preservação, planejamento 
e gestão do Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB),4 cujos programas, projetos e ações 
serão incorporados no Plano Plurianual (PPA ) e nas Leis Orçamentárias Anuais da União e 
no Distrito Federal. O PPCUB legislará sobre o uso e ocupação da terra. Ele determinará 
também a Área de Interesse do Patrimônio Histórico, compreendendo a Zona Urbana da 
Área Protegida, a área circundante e a área de influência. 
 

                                                                    
4
 Ata do PLC PPCUB, Secretaria do Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB - do Distrito Federal, 

Governo do Distrito Federal, março de 2012. 



O PPCUB também apresenta informações sobre a futura redação do Plano de Preservação 
Sítio Histórico Urbano (PPSH). O PPSH é "um instrumento que tem o status de uma 
norma; é estratégico e operacional e é voltado a desenvolver ações para a preservação de 
sítios urbanos inscritos no nível Federal. Ele tem que resultar de um acordo entre os 
principais atores públicos e privados, se tornando um processo participativo", proposto pelo 
presidente do IPHAN (Portaria nº 299/2004). 
 
A elaboração do PPCUB da Secretaria do Estado de Habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano (SEDHAB, anteriormente denominada SEDUMA) do Distrito 
Federal está agora em sua fase final. A terceira audiência pública ainda está pendente, 
apesar de duas audiências públicas já terem ocorrido. Os membros da sociedade civil 
expressaram sua insatisfação, pois consideram este método de consulta (que está de acordo 
com os procedimentos estabelecidos pelo Estatuto da Cidade) insuficiente e que ele não 
permite um processo participativo de tomada de decisão.5 Os métodos são considerados 
insuficientes devido ao fato de consistem de audiências formais nas quais são apresentadas 
observações. As observações e pontos de vista levantados não são levados em conta ou 
integrados na revisão posterior dos documentos, portanto o processo de consulta como um 
todo é considerado meramente uma formalidade para cumprimento. 
 
Quando a redação do PPCUB estiver completa, ela será apresentada ao IPHAN-DF para 
consideração e aprovação pelo Governo do Distrito Federal. Na conclusão destes requisitos, 
o Projeto de Lei será enviado à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para consideração e 
aprovação. 
 
2.1.4  Zona Tampão 
 
Para definir a Zona Tampão ou o Conjunto Urbanístico de Brasília, foram desenvolvidos 
estudos com o apoio da Diretoria de Serviços Geográficos - DSG e do Centro de 
Informação Geográficas e Imagens do Exército - CIGEx. O princípio fundamental do 
estudo foi garantir a visibilidade aos limites paisagísticos definidos pela bacia do Paranoá, 
que é um horizonte visual impressionante nos arredores de Brasília.6  
O Presidente do IPHAN aprovou Portaria nº 68 datada de 15 de fevereiro de 2012, que 
define os limites poligonais dos arredores do Complexo Urbanístico de Brasília (artigo 1). 
O Artigo 2 desta Portaria estabelece que “todas as intervenções na área circundante ao 
Complexo Urbanístico de Brasília observarão as seguintes diretrizes gerais: 

I. “Garantir a leitura do Plano e preservação do espírito, conceito e 
ambiente do Plano Piloto desenvolvido por Lúcio Costa, de acordo com o 
documento Brasília Revisitada, Anexo I, Decreto nº 10.829/1987 pelo Governo 
do Distrito Federal e Portaria nº 314/1992 pelo IPHAN; 
II. “Garantir a visibilidade do horizonte da área inscrita como local de 
patrimônio histórico; 
III. “Garantir a visibilidade do Plano Piloto a partir dos pontos de vista 
naturais existentes no ponto superior da bacia do Lago Paranoá. 

                                                                    
5
 O Estatuto da Cidade é o nome oficial da Lei nº 10.257 datada de 10 de julho de 2001, regulamentando o capítulo “Política Urbana” da 

Constituição Nacional do Brasil. Ele define os princípios básicos do seu planejamento participativo. 
6
 Estado de Conservação do Patrimônio Mundial, IPHAN, 2011. 



 
O Artigo 3 especifica que qualquer projeto na área circundante que resulte em alterações e 
novas divisões e/ou uso da terra, inclusive novos loteamentos e/ou projetos de 
regularização do domínio, serão submetidos ao IPHAN para análise e consideração. Além 
disso, todas as áreas definidas como áreas de conservação ambiental deverão ser 
preservadas. 
A Portaria define seis setores com diferentes restrições quanto ao limite de altura (artigos 5 
a 10) e estabelece que todos os projetos que ultrapassem os limites especificados por ela 
terão que ser submetidos à análise e consideração pelo IPHAN. A Portaria é acompanhada 
por dois mapas: i) mapa da delimitação do polígono circundante e ii) mapas dos setores das 
cercanias dos arredores urbanísticos de Brasília (consulte o Anexo IV: Mapas). 
A Portaria obteve status legal em 22 de fevereiro de 2012 quando foi publicada no Diário 
Oficial da União. 
 
2.2 Estrutura institucional 
 
2.2.1 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
 
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é responsável pela 
execução do Decreto Lei 25/1937 sobre a proteção do patrimônio inscrito como Patrimônio 
Histórico Nacional. 
 
A partir da designação de Brasília como um monumento federal em 1990, sua proteção está 
sob a responsabilidade do Escritório do Superintendente do IPHAN no Distrito Federal 
(IPHAN-DF). 
 
A Portaria nº 420/2010 do Presidente do IPHAN estabelece as normas e regras de 
procedimento. Cada intervenção7 no patrimônio no inventário, seja individualmente ou em 
grupo ou na área circundante do patrimônio deve ser precedida de autorização do 
Superintendente do IPHAN-DF (Artigo 4). Em relação aos processos de reforma/nova 
construção ou restauração, a decisão tomada pelo Superintendente Estadual pode estar 
sujeita a recurso junto ao Presidente do IPHAN (Artigo 39). 
 
2.2.2 Governo do Distrito Federal (GDF) 
 
Atualmente, a instituição que intervém diretamente no planejamento para o Distrito Federal 
e na preservação do Plano Piloto é a Secretaria do Estado de Habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano (SEDHAB), que é responsável pela formulação, coordenação e 
implantação das políticas de desenvolvimento urbano. 
 
A Administração Regional de Brasília, cujo administrador é nomeado pelo Governador do 
Distrito Federal, apenas cumpre deveres administrativos. 
 

                                                                    
7
 As seguintes categorias de intervenção são consideradas: i) reforma simplificada; ii) nova construção/reforma; iii) restauração; iv) 

fornecimento de publicidade ou sinalização; v) instalações temporárias. 



As normas e regras que têm status de lei têm que ser aprovadas pela Câmara Legislativa do 
Distrito Federal. 
 
2.2.3 Cooperação entre os governos federal e local 
 
O Relatório de Missão de 2001 menciona que em setembro daquele mesmo ano foram 
assinados os Termos da Cooperação Técnica entre o IPHAN e o Governo do Distrito 
Federal. Entretanto, atualmente não há acordo ou estrutura institucional que defina a 
colaboração mútua entre os dois níveis tanto decisório quanto administrativo.  
 
A Portaria nº 420/2010 do Presidente do IPHAN estabelece que o IPHAN pode assinar 
acordos de cooperação com instituições públicas que autorizem obras para integrar os 
procedimentos de aprovação, preservando a competência de cada órgão ou instituição. A 
Portaria não prevê a assinatura de outros tipos de acordos de cooperação. 
 
2.3  Estrutura administrativa 
 
Não há estrutura administrativa específica para o patrimônio inscrito. 
 
3.  IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS/AMEAÇAS 
 
A missão assumiu trabalho sob uma premissa clara: Brasília não pode ser vista como uma 
cidade "congelada", um local para memórias a serem preservadas, protegidas e mantidas 
pelos seus administradores. Ao contrário, os especialistas de missão sempre consideraram 
Brasília como uma cidade dinâmica, cheia de expectativas justificadas de um crescimento 
próximo e espetacular baseado nas previsões de uma população crescente que estava se 
estabelecendo - devido aos altos preços da terra dentro do Plano Piloto - nos núcleos 
satélites que circundam a cidade. A cidade traçada por Lúcio Costa (atualmente a sede do 
Governo Federal e do Distrito Federal) variou pouco no número de habitantes, enquanto 
que nas proximidades um total de trinta cidades satélites (algumas delas distantes apenas 3 
km e outras distantes mais de 30 km da cidade) coroa o Plano Piloto. A duplicidade 
administrativa caracterizando seu centro provoca movimentação diária da maioria das 
pessoas que vivem nos núcleos satélites para um centro urbano desprovido de serviços. Isto 
leva ao deslocamento diário necessário de mais que um milhão de pessoas da periferia para 
o núcleo original, o que consequentemente tem provocado um significativo aumento dos 
preços das residências, uma situação que é refletida nas propostas para mudar o uso da 
terra, aumentar os volumes (descartando as seis alturas marcadas por Lúcio Costa nas 
superquadras) ou privatizar áreas abertas pertencentes à comunidade. 
 
3.1  Eficácia administrativa 
 
Em diversas ocasiões, Lúcio Costa expressou o maravilhoso sentimento que experimentou 
quando vendo que o que havia sido apenas uma simples ideia em sua mente, se transformou 
em uma cidade enorme, densa e imensa, adjetivos que ele normalmente usava quando se 
referindo a Brasília na década de 1980. Em contraste, o fato é que atualmente há trinta 
cidades satélites habitadas por pessoas de níveis de renda variados nos arredores de 
Brasília. Algumas delas são contemporâneas ao Plano Piloto (Candangolândia, Núcleo 



Bandeirantes ou Varna) e outras foram fundadas nos últimos anos; algumas delas estão a 
apenas oito quilômetros de distância, enquanto que outras (como o Gama e Santa Maria) 
estão a quarenta quilômetros de distância. Isto reflete uma situação complexa que, para 
começar, deve ser abordada por uma norma legal comum. Entretanto, a estrutura 
administrativa do território reflete a sua complexidade: o Governo do Distrito Federal tem, 
ao mesmo tempo, a maior responsabilidade administrativa pelo Plano Piloto bem como 
para cada uma e por todas as cidades satélites. A administração em benefício de uma destas 
cidades (o espaço do Plano Piloto) supõe a resolução em detrimento de outras. E, apesar de 
estar cercada por secretários de Estado ("ministros" do Distrito Federal e conselheiros 
municipais responsáveis pelo Plano Piloto) e por administradores (um por cidade satélite e 
cuja competência ocasionalmente se sobrepõe à dos Secretários de Estado), a estrutura 
administrativa permanece não clara e em nenhum momento foi buscada uma definição para 
uma política metropolitana.  
 
A consequência desta complexidade administrativa (o Plano Piloto é governado de acordo 
com determinados critérios, enquanto que as ações nos núcleos satélites são concebidas a 
partir de assunções radicalmente diferentes) supõe o questionamento da utopia social 
concebida por Lúcio Costa. No "coração" de Brasília (no Plano Piloto), a avaliação da 
dimensão coletiva deve ter prioridade, facilitando aos habitantes o desfrute dos espaços (o 
que o arquiteto chamou de "escala bucólica da cidade"). Ao contrário, nos núcleos satélites, 
os critérios para a especulação de terras típicos do sistema de mercado desenvolvido em 
cidades onde não existem corporações municipais (onde não há conselheiros municipais 
responsáveis pelos serviços). Portanto, o fornecimento de equipamentos sociais é 
evidentemente ressentido porque as estratégias de processo são de natureza diferente.  
Por outro lado, o Plano Piloto de Brasília (com uma extensão de um pouco mais de 100 
km²), apresenta uma característica singular, pois é governado exclusivamente por duas 
normas jurídicas: a primeira, o Decreto nº 10.829 datado de 14 de outubro de 1987, sobre a 
preservação do Conceito Urbanístico de Brasília, desenvolvendo o tema em apenas 16 
artigos; e a segunda, uma resolução aprovada pelo IPHAN em 1992 (Portaria nº 314 datada 
de 08 de outubro de 1992), que retomou e repetiu o Decreto já mencionado, desenvolvendo 
o assunto em apenas 13 artigos. O fato de que apenas duas normas jurídicas abstratas e 
imprecisas existem na série de artigos implica que a legislação é caracterizada por 
ambiguidade e ausência de critérios objetivos, o que se reflete em uma realidade criticada 
por todos: a insuficiência de diretrizes precisas e eficientes. Consequentemente, o 
Ministério Público frequentemente tem que considerar recursos apresentados pela 
sociedade civil e, em alguns casos, estes recursos chegam ao judiciário. 
 
Para resumir, a estrutura administrativa atual não é eficiente para a conservação do Plano 
Piloto. Apesar da SEDHAB ser a Agência Governamental do Distrito Federal que tem 
intervenção direta em tudo relativo à conservação do Plano Piloto que dependa de 
emissões, outras repartições podem tomar decisões que afetem a área inscrita de maneira 
positiva ou negativa. 
 
A inexistência de um acordo de colaboração entre o Governo do Distrito Federal e o 
IPHAN implica que este último atua apenas em caso de consideração e aprovação dos 
projetos e propostas ou em situações ocasionais que favorecem a cooperação ad-hoc.  
 



Em outras palavras, a estrutura administrativa fragmentada atual estimula a tomada de 
decisões inadequadas ou até mesmo contraditórias ou atrasa o processo adequado de 
tomada de decisão voltando preservar o patrimônio.  
 
Neste sentido, a missão entende - buscando detectar os problemas existentes na área inscrita 
- que a reflexão deve ser baseada na observação de três questões: política de terras, política 
de transportes e critérios para a proteção do Plano Piloto já mencionados. 
 
3.2  Natureza e extensão de ameaças ao patrimônio, levando em consideração os 
valores naturais para os quais o patrimônio foi inscrito e as questões específicas 
descritas pelo Comitê do Patrimônio Mundial 
 
Mudanças na situação demográfica 
Em apenas 10 anos, Brasília testemunhou como as nove cidades satélites existentes em 
1960 cresceram para 18 em 2000, atingindo atualmente um total de 30. Se a população de 
Brasília era 198.000 em 2000 (visto que Cruzeiro e Candangolândia estão localizadas no 
patrimônio inscrito), os 64.000 habitantes de Cruzeiro e os 15.000 habitantes da 
Candangolândia devem ser adicionados a este número, supondo um total inferior a 300.000 
habitantes. O Plano Piloto cresceu pouco dez anos depois (sempre incluindo os núcleos 
situados dentro do patrimônio inscrito) para 304.000 habitantes. Entretanto, o crescimento 
da população refletiu-se não apenas nos núcleos satélite antigos, mas na criação de novos, 
onde a nova população se estabeleceu. Portanto, a cidade de satélite de Sobradinho foi 
dividida, dando origem à nova cidade satélite de Sobradinho II. De maneira semelhante, um 
núcleo urbano chamado Sudoeste/Octogonal foi segregado de Cruzeiro. Se nos primeiros 
dez anos de Brasília o crescimento demográfico dentro do Plano Piloto foi de 14,4% ao 
ano, cujo crescimento que parou a partir de 2000 e da população residente estagnou, o 
crescimento das cidades satélites ocorreu a partir destes anos. Nos últimos dez anos, a 
população do Distrito Federal aumentou em 25%, originando onze novas cidades satélites, 
cujo fato, compreensivelmente, teve repercussões pois resultou na necessidade de uma nova 
política de transportes públicos, bem como na necessidade da criação de equipamentos e 
infraestruturas de uma nova perspectiva. 
 
Política de terras 

 
A imprecisão relativa às características do patrimônio inscrito também precisa ser 
questionada quando estudando o espaço gerado ao redor do Plano Piloto, especialmente 
quando - devido ao crescimento dos núcleos satélites - o preço da terra no que na ocasião 
era o coração da cidade, aumentou significativamente, abrindo as portas ao aumento nos 
preços das casas ou, de maneira semelhante, quando se discute a exclusão do acesso para 
um número significativo de cidadãos dependendo do fato de eles viverem dentro da área 
que compreende o Plano Piloto ou, ao contrário, fora dela.  
Na Brasília projetada por Lúcio Costa (construída em apenas três anos e meio em uma área 
virgem), a política de terras adotada pela primeira Administração foi diametralmente 
diferente das políticas existentes em quase todas as cidades do mundo.  
Atualmente, quando a prefeitura de qualquer determinada cidade busca construir ou 
desenvolver infraestrutura mas falta terra, ela recorre ao procedimento de desapropriação 
para obtê-la. Entretanto, a situação em Brasília era exatamente o contrário, pois desde o 



início toda a terra da nova cidade pertencia ao Estado, que a negociou através de um 
escritório (NOVACAP) encarregado de levar a termo uma política de terras singular. 
 
No final da década de 1980, quando a democracia voltou ao país, a NOVACAP se 
transformou em TERRACAP (49% constituída pelo Governo Federal e 51% pelo Distrito 
Federal). A TERRACAP administrava uma enorme venda de terras não apenas no interior 
da área protegida, mas também no Distrito Federal, de modo que atualmente - apesar de ter-
se o conhecimento que nos últimos anos ela privatizou (sem a existência de uma política 
pública) numerosos lotes de terreno - ela iniciou muito recentemente a venda de terras 
dentro do Plano Piloto, visando obter, a curto prazo, a liquidez financeira necessária para 
assumir as significativas despesas de infraestrutura para a próxima Copa do Mundo e Jogos 
Olímpicos. 
 
Então é crucial entender e controlar a política de venda de terras levada a termo pela 
TERRACAP no interior das superquadras definidas por Lúcio Costa por diversas razões: 
em primeiro lugar, porque o PPCUB (Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de 
Brasília, que será discutido posteriormente) propôs não apenas as mudanças relativas aos 
usos, mas também aos volumes e alturas, com a evidente degradação do projeto original. A 
venda de determinados lotes onde (como acontece na quadra 901) uma quadra anexa de 
aproximadamente 300 m x 300 m é proposta com uma altura sugerida de 50 m (16 andares) 
para a construção de um grupo de hotéis e shopping centers - quadra destinada a ser 
identificada como Lote B21, localizada no lado sul do Eixo Monumental, mas dentro de um 
espaço especificamente considerado como "área hoteleira" - em uma zona descrita como 
"de equipamentos" suporia - no caso disto ser realizado - uma alteração séria aos atributos 
que garantiam a inscrição do patrimônio na Lista do Patrimônio Mundial. As alterações no 
uso da terra e nas alturas resultariam em uma mudança séria em relação à planta original 
desenhada por Lúcio Costa. O Plano Piloto, o atributo de definição de patrimônio, é 
sustentado em premissas como a definição de escalas, áreas de uso diferente e alturas 
controladas de edifício. Além disso, a escala bucólica, a noção de Brasília como uma 
Cidade Parque, é um atributo essencial para sustentação. 
 
De maneira semelhante, o que Costa chamou de "escala residencial", a venda de terras 
pertencentes à comunidade pode ser observada, consequentemente privatizando um 
patrimônio comum. Esta venda é feita não apenas permitindo a anexação do espaço livre 
existente entre os pilotis, mas também segregando os espaços destinados a lojas, oficinas, 
etc., infringindo um dos aspectos fundamentais do projeto - consequentemente se opondo à 
ideologia do arquiteto - que marcou a manutenção do espaço interno das superquadras 
inalterado como uma prioridade fundamental do Plano Piloto. 
 
Política de Transportes 
O segundo problema que precisa ser enfatizado é a política de transportes que é crucial na 
Cidade. Diversos estudos enfatizam como, apesar do investimento anual considerável do 
Governo do Distrito Federal em transporte, a qualidade do serviço é mínima, classificada 
como uma das piores em estudos comparativos sobre a qualidade do transporte público em 
diferentes cidades brasileiras. O argumento para a justificativa do alto custo do 
investimento e a baixa qualidade do serviço enfatiza o fato de que algumas linhas oferecem 
viagens muito longas que ocasionalmente não apenas passam por zonas não povoadas, mas 



também em determinadas horas do dia são escassamente usadas. É verdade que Lúcio 
Costa definiu seu plano como rodoviário/residencial em um momento em que o 
desenvolvimento da indústria automobilística brasileira levava a pensar sobre como o 
automóvel privado era símbolo da modernidade Brasília ambicionava. O desenvolvimento 
das cidades satélites não supunha um aumento no número de ônibus públicos, razão pela 
qual, quando as novas cidades satélites se estabeleceram a uma grande distância do 
patrimônio inscrito, o serviço de transporte público piorou, forçando os habitantes dos 
núcleos satélites mencionados a usarem o transporte privado. Quando atualmente o 
Governo do Distrito Federal solicita uma primeira descentralização de determinados 
escritórios administrativos (melhorando, portanto, algumas das cidades satélites citadas), 
fica entendido - observando-se a falta detectada de transporte público durante a visita de 
2001 - a necessidade de estabelecer um transporte público com uma rota circular capaz de 
conectar dois núcleos satélite diferentes, bem como facilitar o acesso dos núcleos de satélite 
já mencionados não apenas ao centro do núcleo piloto, mas também favorecendo o 
transporte deste ponto para a Orla do Lago, a área que Lúcio Costa considerava 
fundamental para o lazer dos cidadãos de Brasília quando projetando o desfrute e ocupação 
dos espaços públicos. 
 
3.3  Desenvolvimentos positivos ou negativos na conservação do patrimônio desde o 
último relatório para o Comitê do Patrimônio Mundial 
 
A área protegida 
As diferentes escalas do Plano Piloto foram descritas detalhadamente no Relatório de 
Missão WHC/ICOMOS 2001; portanto, apenas as questões mais importantes relativas ao 
seu estado de conservação serão aqui  apresentadas. 
 
Escala monumental 
A escala compreende o eixo monumental dos Praça dos Três Poderes à Praça do Buriti, no 
qual estão localizados todos os principais prédios do governo, a maioria deles obras de arte 
de Oscar Niemeyer. 
O layout, espaços verdes e edifícios encontram-se inalterados e, em geral, em condições 
bem preservadas (alguns deles estão sendo restaurados: Teatro Santoro e a Catedral). Os 
prédios anexos aos ministérios foram projetados por Niemeyer evitando a modificação do 
espaço do eixo monumental. 
A esplanada monumental deve ser preservada contra a instalação de estruturas e usos 
inapropriados, mesmo se forem de natureza temporária (tais como as corridas de motocross 
e outras atividades inapropriadas, devido ao significado do espaço). 
As autoridades do Governo Federal têm sido cuidadosas para não introduzir novos prédios 
no eixo e há alguns anos  um monumento proposto pelo próprio Oscar Niemeyer, que seria 
localizado na esplanada monumental, foi rejeitado. 
Como foi observado durante a Missão de 2001, há estruturas pequenas e informais entre 
alguns prédios que precisam ser controladas devido à sua localização e impacto. 
As estruturas do mercado de artesanato que estavam aos pés da Torre de Televisão foram 
transferidas para uma área próxima. A introdução incipiente de agregados que precisam de 
controlados pode ser observada (consulte o Anexo V - Fotografias para obter maiores 
detalhes). 
 



Escala residencial 
Desde 2001 não houve alterações modificando a situação do eixo rodoviário/residencial 
curvo, que estrutura e caracteriza esta escala. Portanto, sua condição geral é aceitável. 
 
a) Superquadras 

 

O layout e a forma de ocupação das superquadras não foram alterados. Os quarteirões de 
casas mantêm os projetos originais, de diferentes períodos, respeitando a altura e a tipologia 
das edificações. Poucos recintos formados por cercas e estruturas de ferro no nível do solo 
podem ser observados e, em geral, não foram detectadas construções nos terraços do 
telhado, entretanto ambas as situações devem ser permanentemente controladas pelas 
autoridades para evitar alterações na proposta espacial e tipológica feita por Lúcio Costa. 
A situação das lojas entrequadras é irreversível porque, ao contrário da proposta de Lúcio 
Costa, suas fachadas foram abertas para as ruas, o que deveria ter funcionado como uma 
circulação de serviço (acesso e entrada secundários) e seus fundos voltados para os espaços 
verdes das superquadras. As expansões irregulares das lojas para espaços livres continuou, 
em muitos casos usando estruturas permanentes e outros de modo desordenado e precário 
(puxadinhos). 
A regularização desta situação implica um controle que evita a possível perda de espaços 
verdes e leva a discussões com os setores da sociedade civil que identificam isto como um 
dos problemas da conservação do Plano Piloto. 
No Relatório da Missão de 2001, foi indicada a existência de espaços entre as superquadra. 
Em teoria, estes espaços eram destinados a instalações comunitárias, como escolas, igrejas 
e áreas de entretenimento. Estes espaços devem ser preservados de qualquer alteração no 
uso ou função que afeta potencialmente a proposta do Plano Piloto. 
 
b)  Avenida W3 

 
A Avenida W3 está em um grave estado de deterioração, tendo um de seus lados ocupado 
por lojas e o outro lado por casas anexas. Este outro teve sua escala e aparência totalmente 
alteradas e é usado para para outros fins que não os residenciais. Há um projeto para a 
revitalização e recuperação deste importante espaço urbano, composto de: 
 
a)  Intervenções no espaço público: um novo projeto rodoviário para a W2 Sul para 
priorizar a circulação de pedestres e melhorar a acessibilidade; requalificação das calçadas 
orientadas para a W3 (pisos e mobiliário urbano); intervenção nas entrequadras e nos 
interblocos do Setor Comercial Residencial Sul  (CRS); organização e construção de 
estacionamentos. 
 
b)  Intervenções em prédios: requalificação das fachadas e organização dos painéis 
publicitários com base no Plano Diretor de Publicidade. 
 
Escala gregária 
 
As quatro áreas que compõem esta escala apresentam um aspecto heterogêneo e variaram 
muito em relação ao projeto original. Vários prédios foram construídos desde 2011 no setor 
sudeste. Eles foram planejados por Oscar Niemeyer, que os dedicou para as atividades 



culturais previstas para a área. Ao contrário, não houve obra de construção, exceto quanto 
ao Teatro Nacional, no setor nordeste. 
Os hotéis, áreas de entretenimento e comerciais estão localizados no noroeste e sudoeste da 
escala gregária. Na planta de Lúcio Costa, estes setores admitem uma maior altura dos 
prédios, contrastando com o resto da cidade e com o Plano Piloto. A altura original máxima 
foi estabelecida em 45 em 1967 e 65 m em 1987. Este aumento na altura foi legalmente 
autorizado e é a regra que está legalmente vigente. O aspecto geral é heterogêneo, com 
prédios que se destacam em relação ao todo, perturbando a harmonia geral que caracteriza a 
cidade. Como são setores centrais, a demanda por estacionamentos invadiu os espaços 
verdes previstos como locais de reunião ou áreas de relaxamento. Considerando a cidade 
como um todo, vários destes prédios evidenciam os piores sinais de deterioração (consulte 
o Anexo V - Fotografias). 
A Estação Rodoviária, localizada na interseção do eixo monumental e 
rodoviário/residencial precisa de reparos. Além disso, o prédio no lado do sul tem que ser 
revitalizado e recuperado como foi feito no lado norte. 
 
Escala bucólica 
A escala bucólica, como os elementos bucólicos presentes em outras escalas, é um dos 
aspectos determinantes da identidade espacial da proposta de Lúcio Costa para Brasília. 
A escala bucólica é compostas das áreas verdes que circundam os dois eixos e inclui 
situações em particular diferentes. Em uma grande extensão, como está em um espaço 
vazio, é uma das escalas mais sensíveis e uma das mais ameaçadas pelas alterações de uso, 
ocupação inadequada e perda de espaços abertos em relação às que já estão construídas. 
Pelas mesmas razões, é uma das escalas que exige maior atenção por parte das autoridades 
de modo a preservar os atributos e as condições de integridade e autenticidade que 
garantiram a inscrição de Brasília na Lista do Patrimônio Mundial. O Plano Piloto 
considera Brasília como uma Cidade Parque, portanto, é essencial manter a relação prevista 
entre espaços abertos e construídos e esta característica precisar ser preservada. 
 
a)  Novas áreas urbanas  
Em Brasília Revisitada (1987), Lúcio Costa propôs a expansão da cidade para o oeste com 
os novos setores residenciais (sudoeste e noroeste) e enfatizou a necessidade de conservar a 
escala bucólica. A situação relatada em 2001 permanece a mesma, apenas o setor sudoeste 
foi construído e há planos para o setor noroeste. Como observado em 2001, é necessário 
evitar o planejamento de novas áreas urbanas para manter a relação original entre o Plano 
Piloto e as suas áreas verdes circundantes. 
 
b)  Margem do Lago Paranoá  

 
As margens do Lago Paranoá ou Orla do Lago constituem um dos espaços bucólicos mais 
sensíveis em relação à perda do caráter espacial e a proposta social feita por Lúcio Costa 
para o seu Plano Piloto. Costa concebeu este setor como uma área de acesso público. 
Exceto quanto às áreas que ele previu para a construção de clubes, este seria um espaço 
destinado ao lazer ao ar livre. 
Apenas o lado oeste do Lago está localizado sob o patrimônio inscrito. Entretanto, está em 
um estado de preocupação que afeta a preservação dos valores significativos do Plano 
Piloto. Alguns clubes foram abandonados, outros são subutilizados e alguns outros 



incorporaram usos irregulares para a escala (residências, cinemas, hotéis). Alguns clubes, 
que pertencem às Forças Armadas, estão em bom estado. Há planos para a revitalização da 
Orla do Lago, que deve ter como princípio fundamental uma orientação ao que Lúcio Costa 
declarou: acessibilidade pública e irrestrita e as características de um espaço aberto e 
natural. 
 
c)  Planalto Vila 

 
A Vila Planalto é um dos assentamentos de operários que data da época da construção de 
Brasília, portanto, não é uma invasão à escala bucólica. Infelizmente, a substituição dos 
imóveis originais de madeira resultou na perda do caráter vernacular da vila e a crescente 
altura dos prédios está ameaçando suas cercanias bucólicas. Entretanto, o problema mais 
sério e o impacto que permanece não resolvido é a expansão além dos seus limites e a 
ocupação de áreas verdes. 
 
d)  Parque da Cidade 
 
O Parque da Cidade foi projetado por Roberto Burle Marx e engloba uma ampla área a 
oeste do eixo rodoviário/residencial sul. A construção de alguns prédios em seu interior era 
uma das grandes preocupações da missão WHC/ICOMOS 2001. Entretanto, está 
confirmado hoje que não foram construídos novos prédios e foi informado aos oficiais que 
não há planos que ameacem a sua integridade. 
 
3.4  Informações sobre qualquer ameaça ou dano específico a ou perda do Valor 
Universal de Destaque,  condições de integridade e/ou autenticidade para as quais o 
patrimônio foi inscrito 
 
O Governo do Distrito Federal atual promoveu, sem a participação ativa do IPHAN ou de 
qualquer outra instituição ou grupo de apoio, a redação de um documento denominado 
Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), atualmente revelado 
ao público. Definido como instrumento central da política de preservação, planejamento e 
gestão do conjunto urbano de Brasília, ele compreende as regiões administrativas do Plano 
Piloto, Cruzeiro, Candangolândia e áreas Sudoeste/ Octogonais. Argumentando que ambas 
as normas legais citadas (Decreto Distrital nº 18.829/87 e Portaria do IPHAN nº 314/92) 
foram concebidos a partir das escalas formuladas por Lúcio Costa sem definir quais seriam 
os "atributos físicos das escalas", o PPCUB alega "valores de identificação" em um 
contexto vago pelo qual ele questiona os princípios fundamentais do Plano Piloto, bem 
como das escalas residenciais, tais como as escalas gregária, bucólico e monumental. 
 
Após definir um conjunto de parâmetros urbanísticos e de preservação, ele propõe dividir o 
território em 11 áreas e, posteriormente, dividi-lo, por sua vez, em outros de classificação 
menor. Consequentemente, o PPCUB menciona aspectos que são tão concretos quanto as 
características fundamentais das superquadras; conservação dos valores morfológicos e 
tipológicos de áreas e setores do centro urbano localizados no eixo monumental e 
rodoviário/residencial; expansão das áreas destinadas ao comércio; preservação das 
características fundamentais da escala bucólica predominante da Orla do Lago; expansão 
das atividades comerciais, bem como dos serviços voltados ao lazer; expansão das 



atividades institucionais nas quadras 900, mencionando até mesmo uso misto; expansão das 
atividades ao longo da Avenida W3 Sul e Norte, reafirmando o uso das quadras 700 Sul; 
regulamentação da ocupação de áreas públicas e definição em Cruzeiro dos prédios 
imediatos. 
 
O primeiro comentário em relação às questões supracitadas é que o território ocupado pelo 
Plano Piloto - devido à sua natureza extremamente segmentada - seria perdido e desfocado. 
Sem definir nem mesmo os procedimentos, a proposta é atuar em uma área que se espalha 
por mais de 700 km² dando a possibilidade de aumentar as alturas nos setores integrados às 
escalas bucólica e residencial, em contravenção ao que está especificado na Portaria 314/92 
pelo IPHAN, onde o seguinte está claramente especificado... "em terrenos destinados ao 

lazer e esportes, nenhum prédio pode ultrapassar a altura máxima da linha da cornija de 7 

m, com exceção de ginásios cobertos e terrenos voltados a hotéis de turismo. Entretanto, 

nenhum prédio pode ultrapassar a altura máxima de 12 m de linha de cornija". Neste 
sentido, contra a imprecisão da proposta geral ou do detalhamento extremo em algumas 
questões específicas, seria necessário solicitar que o documento determine uma 
diversificação clara e inequívoca dos graus de proteção. 
 
Ao categorizar os atributos de configuração das unidades morfológicas, o PPCUB propõe 
quatro categorias básicas nas quais é apresentada a possibilidade de intervenção: nova 
definição da rede rodoviária; redefinição do loteamento urbano, tanto em relação à 
superquadra quanto à própria divisão do terreno em lotes, redefinição dos espaços urbanos 
(aspectos físicos, bem como valores históricos e patrimoniais) ou relativos ao aspecto físico 
dos prédios, seus valores históricos ou patrimoniais, que abrem uma porta para uma 
mudança no uso. De certa forma, o PPCUB abre as portas para o que Lúcio Costa já havia 
previsto em sua intervenção no Primeiro Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de 
Brasília: quando comentando a situação das quadras da cidade, Costa declarou "... é de vital 
importância para as quadras residenciais evitar inovações no sentido de elevação de sua 
altura com o pretexto de obter uma maior densidade, o que sem dúvida será realizado no 
futuro". Se Costa advertiu sobre a futura possível alteração das superquadras, ele não 
poderia ter imaginado uma norma para desconsiderar o conteúdo social inerente ao seu 
plano, porque o Plano Piloto, concebido em 1956, emergiu de uma ideia particularmente 
singular, não apenas favorecer o desfrute de toda a população do que ele definiu como 
sendo a "escala bucólica". 
 
Lúcio Costa descreveu as características fundamentais do plano: as quatro escalas urbanas: 
a rede rodoviária; a solução residencial das superquadras; a Orla do Lago; o paisagismo 
como o elemento de diferenciação dos diversos setores da cidade; os espaços vazios, 
concebendo uma cidade aberta 360° ao horizonte e, finalmente, a definição dos núcleos 
satélites, definindo uma alternância exclusiva entre áreas urbanas e rurais. Se, por um lado - 
buscando o desfrute da Orla do Lago pela população - ele evitou a localização de áreas 
residenciais nos limites leste tentando mantê-los intactos - tratados com florestas e campos 
de aspecto natural e rústico, para passeios e amenidades bucólicas de toda a população 
urbana - fazendo previsões apenas de clubes esportivos, restaurantes e áreas de recreação, 
áreas de balneário e locais de pesca na orla e ao mesmo tempo a nomeação do conjunto 
urbanístico arquitetônico para a Praça dos Três Poderes (incluindo lá o Palácio de Justiça e 
a Justiça) ou a preservação das alturas máximas dos prédios ao longo do eixo monumental e 



do eixo rodoviário/residencial, bem como em suas cercanias imediatas, a consolidação das 
unidades de vizinhança de acordo com as propostas originais, a revisão dos projetos de 
centrais que busca desenvolver a circulação rodoviária; a recuperação da plataforma da 
rodoviária, de acordo com o projeto original, a conclusão e conservação dos espaços 
públicos, a interpretação correta das diretrizes paisagísticas contidas no projeto original, a 
organização de uma equipe de trabalho encarregada de orientar e aconselhar sobre a 
intervenção de um "tom menor" em espaços públicos, a necessidade de estabelecer as 
normas de uso e ocupação. 
 
Entretanto, na proposta do PPCUB estas ideias são modificadas, sugerindo, por exemplo, a 
esplanada dos ministérios para eventos, abrindo portas em troca do patrimônio dos clubes 
de trabalhadores localizados na orla que se tornariam - sem uma variação de uso, mas de 
uma função social - áreas de lazer de hotéis ou clubes privados ou modificando nos 
mesmos espaços da orla concebidos como parte da área bucólica e os transformando em 
hotéis ou apartamentos. Simultaneamente, o PPCUB citado cai em contradições óbvias (por 
exemplo, quando na página 30 ele indica como "as quadras 900 Norte e Sul do Plano 
Piloto… devem manter a densidade de ocupação baixa… altura reduzida e intenso plantio 
de árvores"), enquanto o próprio GDF propõe a construção de uma superquadra compacta 
na área, com mais de 50 m de altura e vários níveis no subsolo. 
 
Devido a estas importantes contradições e problemas conceituais, a Missão recomenda que 
o processo  de consulta em andamento seja interrompido para permitir uma revisão 
completa e sistemática do documento proposto que leve em conta as características do 
plano original e os atributos do Patrimônio Mundial inscrito. 
 
4. AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
 
4.1  Considerações gerais sobre autenticidade 
 
Os especialistas da Missão avaliaram a condição da autenticidade baseados nas seguintes 
categorias: projeto, materiais, uso e função e configuração e mão de obra, como  definido 
nas Diretrizes Operacionais para a Implantação da Convenção do Patrimônio Mundial. 
 
Projeto: a ideia original de Lúcio Costa ainda está  claramente presente mesmo apesar de, 
em momentos específicos do passado, determinadas transformações terem sido introduzidas 
no planejamento de Brasília. Desde 2001, as alterações continuaram, então é necessário 
exercer um controle mais forte para evitar a perda de autenticidade em potencial. 
 
Uso: em sua maioria, os usos principais de cada área urbana são mantidos de acordo com o 
projeto de Lúcio Costa. Entretanto, a incorporação ou modificação destes usos pode 
comprometer a autenticidade do patrimônio. Devido a este fato, é importante seguir as 
legislações federal e local para avaliar rigorosamente todas as possíveis mudanças no uso 
de cada área urbana (Decreto 10.829/1987 e Portarias 161/1990 e 314/1992). 
 
Função: a estrutura urbana de Brasília não tem sido apenas mantida, mas também tem se 
fortalecido na capital da República do Brasil, de um ponto de vista administrativo, político 
e social. 



 
Configuração: o crescimento das cidades satélites na área circundante representa uma das 
mudanças mais importantes em relação à condição original da cidade. Apesar de Lúcio 
Costa ter previsto estas cidades, elas surgiram, cresceram e continuaram a se desenvolver 
fora de controle. Não houve plano para a conservação do Plano Piloto. Particularmente, 
espera-se que a definição recente da zona tampão (Portaria 68/2012) contribua para manter 
a relação entre a cidade e o seu ambiente circundante, especialmente a visibilidade do 
horizonte natural ao redor do lago Paranoá, que não deve ser bloqueado por construções. 
 
Materiais: os edifícios históricos mais importantes em Brasília ainda mantêm  seus 
materiais de construção originais. Devido ao fato de ela ser uma cidade recentemente 
construída e viva, novos edifícios são construídos com materiais contemporâneos e que não 
fingem fazer parte dos edifícios originais. 
 
Mão de obra: Brasília é uma cidade recentemente construída de acordo com a tecnologia 
industrial usada em cada momento de sua história. 
 
Como em 2001, os membros da Missão consideram que Brasília ainda une os atributos de 
autenticidade que foram descritos na Lista do Patrimônio Mundial. Entretanto, houve várias 
modificações que ameaçam a autenticidade do patrimônio. Acima de tudo, a política de 
terrenos realizada pela TERRACAP e a adoção em potencial de regras inadequada pelo 
PPCUB ameaçam esta autenticidade. Para evitar a perda de autenticidade em potencia, é 
necessário que o projeto do PPCUB ser rigorosamente avaliado pelo IPHAN e por um 
debate aberto entre diversos especialistas, acadêmicos e instituições técnicas brasileiras e a 
comunidade internacional. Isso ajudará a eliminar contradições, imprecisões e planos que 
sejam contrários ao espírito do Plano Piloto de Lúcio Costa e que podem prejudicar os 
atributos que garantiram a sua inscrição na Lista do Patrimônio Mundial. 
 
4.2  Considerações gerais sobre a integridade 
 
As condições da integridade do patrimônio devem ser examinadas de acordo com as 
Diretrizes Operacionais para a Implantação da Convenção do Patrimônio Mundial (§ n º 
88), com base na qual os membros desta Missão consideram que: 
 
a)  Brasília ainda mantém os elementos necessários que expressam o seu Valor Universal 
de Destaque. 
 
b)  A área declarada deve ser grande o suficiente para assegurar a representação 
completa das características e processos que contribuem para o valor do patrimônio. A área 
representa uma contribuição excepcional à cultura urbana universal. 
 
Entretanto, os fatores que ameaçam a integridade do patrimônio já foram mencionados no 
relatório da Missão WHC/ICOMOS 2001. Como ela é uma cidade passando por seu 
processo de construção, a materialização e conclusão do Plano Piloto se desenvolveu e está 
se desenvolvendo em paralelo à consolidação de Brasília como capital política, ao seu 
desenvolvimento econômico e à sua expansão demográfica e territorial. Neste processo, as 
mudanças que ocorreram na cidade e suas cercanias alteraram partes do conceito original, 



sem tornar "ilegíveis" os atributos que possibilitaram sua inscrição na Lista do Patrimônio 
Mundial. Entretanto, as mudanças típicas da dinâmica da cidade poderiam ser aceitas, 
contanto que prejudicassem os atributos que justificam a sua inscrição. Foi destacado 
também que, considerando-se a escala territorial e a pressão que as cidades satélites e 
outros subúrbios exercem sobre o Plano Piloto, deve ser prestada atenção particular e 
urgente ao desenvolvimento tanto da cidade quanto do Distrito Federal.  
 
Onze anos depois, a situação chegou aos seus limites toleráveis: a imprecisão da legislação 
atual, a permissividade política das administrações governamentais e a pressão produzida 
pela especulação e alto valor das terras (o que foi detalhado em outras partes deste 
relatório) são fatores que resultam em risco de perda das condições de integridade que 
permitem que Brasília seja considerada como um local do Patrimônio Mundial. 
 
4.3  Revisão de quaisquer medidas de acompanhamento às decisões anteriores do 
Comitê do Patrimônio Mundial sobre o estado de conservação do patrimônio e 
medidas que o Estado Membro planeja tomar para proteger o valor universal de 
destaque do patrimônio 
 
a)  Área do Comércio Local Sul 
 
O processo de regularização da área de comércio local sul foi definido pela Lei nº 
766/2008, a chamada "Lei dos Puxadinhos". O objetivo da lei era organizar a ocupação dos 
espaços públicos invadidos pelos puxadinhos de acordo com o critério de preservação das 
características dos prédios, os direitos e obrigações dos proprietários de imóveis e 
assegurando acesso aos pedestres e deficientes físicos.8 A lei foi implantada em 19 de junho 
de 2009, mas a Lei Complementar nº 821/2010 a prorrogou até 30 de abril de 2011. A 
Procuradoria Geral do Distrito Federal moveu uma ação direta  de inconstitucionalidade 
(processo nº 2010.00.2.006132-5) em 29/04/2010, mas em 19/04/2011 o Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios considerou a ação inconstitucional.9 
 
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (5ª Vara Cível) concordou em suspender a 
aplicação desta lei contestada pela Associação Comercial do Distrito Federal (Ordem 
432.272 de 30/06/2010). 
 
Este projeto de regularização foi questionado por razões contraditórias, por um lado pelos 
comerciantes que entendiam que seus direitos eram afetados e queriam usar os espaços 
públicos e pelo outro lado por algumas ONGs defendendo Brasília, que entendem que a 
proposta de regularização legitima ocupações de fato. 
 
Os especialistas de Missão entendem que há uma ocupação de fato de longa data que 
dificilmente pode ser revertida e que a proposta de regularização feita pelo Governo 
Federal não tem um impacto negativo importante sobre os atributos do patrimônio 
histórico. A regularização admite uma situação que parece irreversível e visa melhorar a 
relação existente com os espaços verdes próximos. O que deve ficar claro é que as 

                                                                    
8
 Relatório do Chefe da Assessoria Legal e Legislativa, SEDHAG-GDF. 

9
 Relatório do Chefe da Assessoria Legal e Legislativa, SEDHAG-GDF. 



expansões atuais ou futuras que ultrapassam a área prevista pela Lei nº 766/2008 não 
devem ser admitidas. 
 
Eles também consideram também que a abertura das fachadas traseiras atuais de lojas para 
espaços verdes para reverter a presente situação de fachada de serviço deve ser estimulada.  
 
(Consulte o Anexo V - Fotografias). 
 
b)  Vila Planalto 
 
A Vila Planalto é um assentamento residencial localizado na escala bucólica que foi 
construído na época da construção de Brasília. Na realidade, apenas algumas das casas de 
madeira que identificavam a área foram preservadas. A substituição dos materiais de 
construção e as mudanças e a maior altura dos prédios chegaram a caracterizar este 
assentamento. A Procuradoria Geral recomendou (Recomendação 01/2012) ao presidente 
da Empresa Imobiliária de Brasília (TERRACAP, uma imobiliária financiada 
exclusivamente pelo Estado e pelo Distrito) que, como proprietária da Vila Planalto, ela 
deveria adotar as medidas necessárias para restaurar, reconstruir e conservar os prédios e 
espaços classificados no Plano de Ação para a Vila Planalto. Estes atos rigorosos de 
preservação incluem: o Conjunto Fazendinha da Pacheco Fernandes - casas números 01, 
02, 03, 04 e 05, a Sala de Aula nº 1 do Planalto, a Igreja Nossa Senhora de Rosário, o 
Campo do DFL - o Clube da Unidade da Vizinhança, o Campo de Rabelo-Plaza e o 
alojamento dos maquinistas e engenheiros solteiros. 
 
Como informado no relatório de Estado de Conservação de 2011 pelo Estado Membro, o 
Plano de Revitalização não está sendo realizado. Nos últimos anos houve um aumento 
significativo na altura dos prédios, muitos dos quais adicionaram um terceiro andar. 
Alguns problemas sérios ainda têm que ser abordados, inclusive o fato de que os limites 
poligonais não foram definidos e a expansão ilegal da Vila Planalto para o sudeste invadiu 
áreas verdes importantes da zona rural bucólica. Durante a Missão, a existência desta 
invasão em uma área non edificandi foi confirmada. De acordo com informações 
apresentadas pela ONG "Fórum Democrático de Moradores da Vila Planalto", atualmente 
há aproximadamente 200 projetos de construção de importância diversa, inclusive 
residências com piscinas que os invasores chamam de "Setor de Chácaras Jaburu". 
Durante uma visita à Vila, as autoridades do Governo Federal expressaram sua disposição 
de erradicar a ocupação em áreas non edificandi e definir legalmente os limites poligonais 
para evitar futuras expansões. 
 
c)  Lago Paranoá - Orla do Lago 
 
As autoridades da SEDHAB informaram sobre projetos de qualificação em espaços 
públicos ao redor da Orla do Lago, especialmente no setor da Concha Acústica. Este 
projeto prevê a restauração do auditório, dois museus, um centro comercial e outros 
espaços com acesso livre aos cidadãos. Sem avaliar seu projeto, os membros desta Missão 
consideram positiva a recuperação e a revitalização de um espaço para uso público que 
tenha funções compatíveis com a escala bucólica - como as da Concha Acústica como um 



auditório a céu aberto. Por outro lado, o projeto mantém uma boa visão do lago; permite 
acesso à Orla e aos espaços abertos para predominar sobre os fechados. 
 
Intervenções como as do setor da Concha Acústica devem ser replicadas em outros locais 
da Orla do Lago, favorecendo a ideia original de Lúcio Costa em relação ao uso e acesso 
para toda a população, sem nenhuma restrição. 
O PPCUB está contemplando expandir o uso para alguns setores da Orla do Lago. 
Entretanto, não foi possível verificar se a expansão é compatível com o caráter bucólico da 
área. Por exemplo, a construção do Cinemark, que foi construído há alguns anos, representa 
o uso inadequado em potencial do espaço. Apesar das autoridades terem assegurado à 
Missão que não há projetos de privatizar a terra ou restringir o acesso público aos espaços 
da Orla do Lago, representantes da sociedade civil têm expressado receio de que o processo 
de privatização continue mesmo apesar de ser contrário ao projeto de Lúcio Costa, que 
acreditava em acesso público irrestrito a esses espaços. 
 
d)  Avenidas W3 
 
O Relatório de Estado de Conservação de 2011 detalha como o projeto de revitalização da 
Avenida W3 (Requalificação Urbana da Avenida W3) foi interrompido e como novas 
especificações não foram feitas. Espera-se sua apresentação ao IPHAN para revisão e 
aprovação.  
 
A proposta descreve um novo projeto urbano para a via W2 Sul,  que inclui o recapeamento 
das calçadas da Avenida W3 Sul, a intervenção para evitar que o espaço entre as quadras 
sejam usados para estacionamento (uma estrutura de estacionamento subterrâneo foi 
proposta, bem como a recuperação do espaço público que era anteriormente usado para 
estacionamento) e uma intervenção para recuperar as áreas verdes entre as quadras e 
modificar as áreas de estacionamento. Foi proposto que as fachadas dos prédios sejam 
reclassificadas e que a publicidade no espaço público seja regulamentada. 
 
Durante a Missão, das autoridades do Governo do Distrito Federal informaram que 
iniciariam em breve um projeto na Avenida W3 Sul. Entretanto, o superintendente do 
IPHAN-DF informou aos especialistas da Missão que, apesar de a princípio a proposta ter 
parecido ser um desenvolvimento apropriado, o Órgão Técnico da Superintendência o 
estudaria de maneira mais abrangente.10 
 
As autoridades do Distrito Federal também informaram que a proposta contemplou a 
regularização do uso das quadras 700 Sul e Norte, que foram irregularmente ocupadas por 
estabelecimentos comerciais: hotéis, salões de cabeleireiro, saunas, clínicas de massagem, 
spas e motéis. 
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e)  VLT - Veículos Leves sobre Trilhos 
 
O Relatório de Estado de Conservação de 2011 observou que o veículo leve sobre trilhos 
foi suspenso desde 18 de junho de 2010, inicialmente pelo IPHAN-DF devido à falta de 
especificações do projeto e posteriormente pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
 
Os oficias do IPHAN informaram que este projeto ainda não foi aprovado. Por seu lado, os 
oficiais do Distrito Federal declararam que a construção do VLT teve início, estendendo-se 
do aeroporto ao Eixo Monumental e que ao final da Avenida W3, foi iniciada a construção 
de uma estação. Esta divergência de informações dadas aos membros da Missão comprova 
a falta de articulação entre os órgãos responsáveis pela tomada de decisões relativas ao 
patrimônio. Mostra também as dificuldades na coleta dos dados, mesmo apesar da boa 
vontade e disponibilidade demonstradas. 
 
O projeto final não foi apresentado ao Comitê do Patrimônio Mundial para revisão e 
parecer de acordo com o parágrafo 172 das Diretrizes Operacionais. 
 
Deve-se notar que o VLT é apenas um exemplo pequeno e oportuno dos problemas 
enfrentados em termos de transporte público, cujos problemas foram detalhados em outras 
partes deste relatório. A Implantação do VLT e de outros projetos de transporte público foi 
priorizada antes da Copa do Mundo FIFA 2014, levando em conta que eles favorecem a 
conexão entre o aeroporto e a área de hotéis. 
 
f)  Intervenções em prédios 
 
Durante a Missão, devido à complexidade e gravidade dos problemas urbanísticos, a 
Missão não concentrou atenção específica ao estado de conservação dos prédios históricos. 
Entretanto, as autoridades do GDF informaram que começaram a restaurar a Torre de 
Televisão e que irão então restaurar a Catedral Metropolitana e as fachadas do Teatro 
Nacional Claudio Santoro e do Panteão da Liberdade. O Secretário de Cultura declarou que 
o Cine Brasília também está sendo restaurado e que a restauração do Catetinho foi 
concluída. As restaurações do Palácio do Planalto e do Palácio da Justiça e do Palácio 
Residencial da Alvorada também foram concluídas. 
 
g)  Desenvolvimento planejado da infraestrutura esportiva, previsto no cronograma 
da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014  
 
O Governo do Distrito Federal informou sobre a construção planejada e obras em 
andamento relativas à Copa do Mundo FIFA 2014: 
 
− A construção de um novo estádio: se ele for construído no mesmo local do antigo 

autódromo, ele ainda irá modificar de modo significativo a área circundante. A ideia do 
Governo do Distrito Federal é que o estádio revitalize a área, mas na realidade muito do 
espaço será dedicado à construção de estacionamentos; 

− Revitalização da área ao redor do Estádio; 



− A construção de duas passarelas de pedestres sob o Eixo Monumental para ligar o 
Estádio ao Centro de Convenções e ao Parque da Cidade; 

− Uma ciclovia ao redor de todo o Eixo Monumental; 
− A restauração da Torre de Televisão e a criação do "Paisagismo Burle Marz" ao redor 

da área; 
− A ligação da W4 e W5; 
− As mudanças propostas no terminal de ônibus rodoviário incluem mudá-la para um 

novo local, criando uma estrutura para cobrir a área, melhorar o acesso, restauração das 
barracas (empresas locais), instalação de medidas para prevenção de incêndios, 
instalação de escadas rolantes e elevadores e melhoraria na iluminação; 

− As medidas para aperfeiçoar o sistema de transporte público incluem a construção da 
Asa Sul do Terminal do Aeroporto LT (consulte 4.3.e), ônibus de turismo, ônibus 
executivos que circulem dos aeroportos para os hotéis; 

− A construção de uma enorme área de estacionamento próxima ao estádio pode ter sérias 
consequências. 
 

Em primeiro lugar, este plano exige a destruição do Autódromo que existe lá atualmente. 
Em segundo lugar, devido às dimensões citadas da área de estacionamento, ela não 
proporcionará nem perto do espaço suficiente para 70.000 espectadores. 
Consequentemente, a grande maioria dos espectadores entrará no (e sairá do, o que é o 
ponto principal) do estádio através de duas passagens subterrâneas. No caso de uma 
catástrofe ou uma explosão de alegria (isto é, no caso em que, por algum motivo, os 
espectadores se empurrarem para entrar ou sair através de um pequeno espaço subterrâneo 
e fechado) as consequências poderiam ser terríveis. Por exemplo, isto poderia ser 
semelhante à tragédia de Heysel em 1985, a avalanche no Estádio da Somália de 
Mogadíscio (1990); o desastre no Campo Mateo Flores (1996); o que aconteceu no estádio 
Felix Houphouet-Boigny de Abdijan na Capital da Costa do Marfim (2009). Devido ao fato 
de uma coisa ser entrar no estádio de maneira calma e pacífica e outra totalmente sair, por 
qualquer número de razões, entre uma multidão concentrada que poderia provocar pânico, 
acreditamos que a entrada e saída do prédio devem ser reconsideradas. 
 
Além disso, o enorme estacionamento próximo ao 901N pode ter efeitos tanto positivos 
quanto negativos. De acordo com o Plano Piloto, a área de estacionamento é também uma 
área para o descarregamento de equipamentos e é um espaço que pode ser perigoso à noite. 
Em conclusão, o estacionamento complicaria o projeto proposto para a quadra 901N. 
 
Estas obras não afetarão os elementos do Plano Piloto e os méritos que fizeram com que ele 
fosse declarado um local do Patrimônio Histórico. Ao contrário, alguns dos projetos 
permitirão uma melhor manutenção da área. 
 
O caso da Quadra 901 Norte (Quadra 901 do Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN 901) é 
diferente. A TERRACAP propôs que ela fosse subdividida em lotes e que o prédio fosse 
mais alto (de 9,5 metros para 65 metros). Além disso, ela será disponibilizada para uso 
comercial como hotel. Este projeto de loteamento da terra e alteração do seu uso para 
Quadra 901 não foi aprovado pelo Superintendente do IPHAN do Distrito Federal porque 
era incompatível com a Portaria IPHAN º 314/92. A razão de incompatibilidade é que ele 



altera a harmonia que deve existir entre as escalas urbanas projetadas por Lúcio Costa e 
regulamentadas pela Portaria (Decreto nº 450/2011 de 13/10/2011 do Superintendente do 
IPHAN-DF).  
 
A Missão observou que a construção de um enorme estacionamento próximo ao estádio 
pode ter sérias consequências. Em primeiro lugar, ele implica a eliminação do autódromo 
existente. Em segundo lugar, mesmo apesar de estacionamento poder ter um espaço amplo, 
ele não satisfará nem mesmo em um nível mínimo a necessidade para os 70.000 
espectadores esperados. Consequentemente, a maioria dos espectadores terá que acessar (e 
sair, o que é um ponto chave) o estádio através dos dois portões subterrâneos planejados. 
No caso de uma catástrofe, bem como no caso de uma explosão de alegria popular (isto é, 
se por qualquer razão uma multidão de espectadores forçar a passagem tentando entrar ou 
escapar de um espaço estreito, subterrâneo e fechado) as consequências podem ser terríveis, 
como o que infelizmente aconteceu na tragédia de Heysel de 1985; a avalanche humana no 
estádio somali de Mogadíscio (1990); o desastre na Guatemala no estádio Mateo Flores 
(1996) ou nos tristes eventos no Estádio Felix Houphouet-Boigny de Abdijan, Capital do 
Costa do Marfim (2009). Uma coisa é quando as pessoas entram no estádio calmamente e 
pacificamente e outra coisa é quando elas deixam o local em uma multidão que pode 
provocar uma avalanche. A Missão considera que o acesso ao estádio deve ser 
reconsiderado. Finalmente, o enorme estacionamento próximo da 901N pode ter efeitos 
positivos e também negativos, considerando que o Plano Piloto o descreve como uma área 
para equipamentos: um espaço vazio que pode se tornar inseguro à noite. Em outras 
palavras, o estacionamento tornaria o projeto proposto para a Quadra 901N ainda mais 
complicado. 
 
Devido aos impactos potenciais resultantes desta infraestrutura planejada, a Missão 
recomenda que sejam solicitadas informações do Estado Membro em relação à estratégia 
total para as obras de desenvolvimento de infraestrutura previstas para que uma avaliação 
completa possa ser realizada e verificadas as condições de se poderiam ocorrer impactos 
em termos de capacidade de transporte, desenvolvimento derivado de áreas comerciais, 
reforma de hotéis e outros serviços turísticos, dentre outros. 
 
5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
5.1  Conclusões 
 
O relatório da missão de monitoramento reativo de 2001, dividido em cinco seções, 
detectou em primeiro lugar a existência de anomalias na estrutura jurídica - posteriormente 
estabelecendo diretrizes para garantir a proteção do Plano Piloto - bem como na estrutura 
institucional, solicitando o fortalecimento do papel e a participação do IPHAN em sua 
preservação. Em terceiro lugar, solicitou a redação de um Plano Diretor local do Plano 
Piloto de Brasília. Ele solicitou a análise de questões específicas relativas à conservação do 
plano e, em último lugar, estudou quais deveriam ser os limites nas áreas protegidas. Em 20 
pontos claros e perfeitamente definidos, este relatório analisou os que podem ser chamados 
de "pontos fracos", exigindo uma resposta às questões apresentadas por parte do governo 
do Distrito Federal. 
 



Exceto quanto à definição da Zona Tampão dada pelo IPHAN (Portaria 68/2012), poucos 
pontos dos 20 foram respondidos pela Administração do Governo do Distrito Federal, 
respondendo em um documento entregue a esta missão de monitoramento, em uma visita 
em março 2012, à maioria das perguntas feitas com um genérico e impreciso "a questão 
levantada está sendo estudada". Deve-se mencionar que, apesar de tudo, os problemas 
formulados na época, ainda são os problemas atuais da cidade. Portanto, motivar esta 
administração seria suficiente para resolver esta situação. Entretanto, tudo o que esta 
missão conseguiu de provar é que de 2001 até a presente data, forma tomadas decisões 
cruciais na cidade, que  foram posteriormente endossadas por acordos parlamentares 
refletidos em leis. Portanto, é difícil alegar a volta aos momentos anteriores que são 
frequentemente encontrados nas tarefas de monitoramento - quando fazendo comentários 
sobre uma alteração do Plano - observando a resposta "isso já foi aprovado pelo 

Parlamento e, consequentemente, não pode ser modificado". Portanto, após ter analisado e 
discutido a situação dos 20 pontos mencionados, a missão anterior decidiu em uma direção 
diferente quando entendendo que o Plano Piloto estava passando por transformações e 
mudanças substanciais. 
 
Em primeiro lugar, é essencial, devido ao arcabouço jurídico complexo, determinar e 
definir as responsabilidades de cada instituição administrativa, buscando não apenas 
reforçar o papel da autoridade administrativa, mas também do IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), garantindo e definindo a cooperação técnica 
entre o IPHAN, o governo do Distrito Federal e a administração local e o processo de 
tomada de decisão. Neste sentido, é necessário estabelecer prioridades e dar a máxima 
prioridade ao PPCUB no que se refere ao Plano Piloto de Brasília, considerando a 
preservação de Brasília. As considerações observadas em relação à avaliação do PPCUB 
precisam ser urgentemente consideradas, portanto, o processo de consulta em andamento 
deve ser interrompido para permitir uma revisão completa e sistemática do documento 
proposto que leve em conta as características do plano original e os atributos do Patrimônio 
Mundial. Esta revisão deve ser realizada de maneira particular, não apenas por consulta, e 
incluir os representantes de todas as instituições envolvidas, bem como representantes da 
sociedade civil e organizações técnicas e acadêmicas que possam contribuir para a análise e 
a identificação das estratégias adequadas. 
 
A redação deste plano asseguraria a participação dos sectores sociais (Universidade de 
Brasília, Instituto de Arquitetos ou ICOMOS Brasil) em um processo que deve incluir uma 
análise profunda, reflexão e redefinição dos valores e características do Plano Piloto em seu 
contexto. Portanto, este plano, como qualquer outro que poderia ser redigido para outras 
áreas, pode ser concebido considerando-se a preservação de Brasília como um ponto chave 
para o desenvolvimento do Distrito Federal e dos atributos que sustentam seu valor 
universal excepcional. Na escala territorial, o desenvolvimento de novas áreas tem que ser 
analisado para evitar perturbar os valores funcionais, espaciais, paisagísticos ou estéticos 
relativos ao Plano Piloto. Dentro das políticas de descentralização iniciadas pela 
administração, seria conveniente levar às cidades satélites espaços culturais (diferenciando 
claramente os espaços de lazer dos espaços culturais) de maneira que estes últimos possam 
adquirir a sua própria personalidade, bem como a promoção de um sistema de transporte 
público, evitando o fluxo de entrada de veículos particulares nas áreas governamentais 
localizadas no centro do Plano Piloto. 



 
Muito frequentemente, há a tendência de considerar os espaços verdes dentro da cidade 
como terrain vage", espaços residuais de uso nulo, sem entender que eles são, 
precisamente, a configuração da ideia de Lúcio Costa do conceito de "espaço bucólico". 
Este espaço, como tem sido claramente indicado, presume sua própria escala que o 
diferencia da escala residencial, monumental ou gregária. Tomando as conclusões acima 
como ponto de partida, os membros desta missão propõem as seguintes recomendações: 
 
5.2  Recomendações 
 
5.2.1  Sobre o arcabouço jurídico 
 
1. A definição de um arcabouço jurídico11, com base nas legislações de proteção 
federais e locais de 1990/1992 e 1987, deve ser considerada como de máxima prioridade. 
Deve haver uma proposta de normas claras que não deixam espaço para interpretações 
subjetivas sobre questões essenciais para a conservação e preservação do Plano Piloto e 
suas escalas (bucólicas, monumental, residencial e gregária), particularmente em relação às 
formas e índices de ocupação da terra, tipos de uso, volumes e alturas permitidas. A 
definição desta estrutura precisa ser realizada pelas autoridades e instituições envolvidas. 
 
5.2.2  Sobre a estrutura institucional 
 
2.  Criar dentro do Governo do Distrito Federal uma autoridade de execução intersetorial 
para a proteção do Patrimônio Mundial, tendo a necessária capacidade de tomada de 
decisão, recursos humanos suficientes e qualificados e um orçamento adequado para o 
cumprimento das suas funções. 
 
3.  Dar à autoridade de execução uma estrutura institucional adequada para que ela não 
dependa da aprovação das autoridades governamentais ou da política de conservação e 
preservação do Plano Piloto de Brasília. 
 
4.  Institucionalizar via acordos e tratados a relação entre o Governo do Distrito Federal 
e o IPHAN, de modo que as decisões sejam mais eficientes e fluidas em relação à 
formulação de um arcabouço jurídico e propostas para intervenção, preservação e 
conservação do patrimônio. 
 
5.  Fortalecer a capacidade operacional do IPHAN-DF para que ele possa cumprir 
adequadamente e eficientemente os seus deveres relativos à aplicação das leis e regras 
federais. 
 
6.  Permitir a participação de ONGs, universidades e outras instituições não 
governamentais com capacidade de dar conhecimento e experiência no processo de 
formulação do arcabouço jurídico e nas propostas para a intervenção, preservação e 
conservação do patrimônio. 
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7.  Exigir que qualquer projeto atual ou futuro para novo desenvolvimento ou obras 
públicas que poderia ter impacto potencial ou real sobre o patrimônio seja rigorosamente 
analisado e verificado com base no valor universal de destaque do patrimônio e as 
disposições feitas para a sua conservação e proteção. 
 
5.2.3 Sobre o PPCUB 
 
8.  Definir claramente as escalas (espaços bucólicos, monumentos, residências, espaços 
públicos) em relação: à forma, à área de terreno que o prédio ocupará do edifício vai 
ocupar, aos tipos de uso e volume e altura permitidos. 
 
9.  Preservar o caráter de Brasília como Cidade Parque. 
 
10.  Manter os índices de ocupação estabelecidos pelas superquadras e estabelecer uma 
escala índice de espaços bucólicos que não permita a construção de prédios que ocupem 
mais de 30% de um lote. 
 
11.  Estabelecer graus variados de proteção arquitetônica para os prédios inventariados, 
cuja proteção estará correlacionada ao valor do patrimônio histórico dos seus atributos. 
 
5.2.4 Sobre os limites das áreas protegidas e zona tampão 
 
12.  Ajustar o PPCUB à Portaria nº 68/2012 estabelecida pelo presidente do IPHAN para 
o meio ambiente do Grupo Urbano de Brasília. Apresentar as propostas revisadas para 
consideração e revisão pelo Comitê do Patrimônio Mundial dentro do arcabouço do 
Inventário Retrospectivo para o Processo de Relatório Periódico para a América Latina e o 
Caribe. 
 
13.  Enviar ao Centro do Patrimônio Mundial e aos órgãos de consultoria informações 
sobre a Zona Tampão adotada pela Portaria nº 68 do IPHAN para consideração e revisão 
 
14.  Não limitar as estruturas regulatórias para a zona tampão quanto aos aspectos de 
visibilidade, mas considerar aqueles como o uso da terra, que podem afetar o Plano Piloto 
indiretamente. 
 
5.2.5 Sobre a escala territorial 
 
15.  Promover políticas de descentralização administrativa e fontes de trabalho que 
favoreçam a geração do emprego em cidade satélite. 
 
16.  Usar o Plano Piloto para incentivar espaços bucólicos e verdes e promover espaços 
sociais e reuniões nas quais todos os setores da sociedade das cidades satélites se reúnam, 
bem como no Plano Piloto. 
 
5.2.6  Sobre o transporte público 
 



17.  Gerar uma política de transporte público que garanta acesso mais contínuo e fluido 
das cidades satélites aos seus locais de trabalho e aos espaços verdes (Orla do Lago e outros 
parques) e que ofereça uma alternativa de qualidade ao uso do transporte privado. 
 
5.2.7  Sobre a área protegida 
 
18.  Proibir rigorosamente a construção de novos prédios em espaços abertos, como 
definido pelo Plano Piloto. 
 
19.  Manter no máximo seis alturas para a construção de novos prédios residenciais em 
áreas que estão atualmente vazias ou inacabadas nas superquadras. 
 
20.  Definir e executar medidas para proteger áreas naturais que façam parte da escala 
bucólica dentro do patrimônio inscrito.  
 
21.  Definir claramente os usos permitidos em zonas comerciais entre superquadras. 
 
22.  Proibir a invasão das zonas verdes das superquadras e exigir que os prédios sejam 
devolvidos às condições originais em todos os casos que ultrapassem ou não atendam as 
disposições da Lei nº 766/2008. 
 
5.2.8  Orla do Lago 
 
23.  Definir conclusivamente as restrições para que novos prédios não surjam na Orla do 
Lago. 
 
24.  Proibir totalmente a construção de prédios residenciais na Orla do Lago. 
 
25.  Garantir acesso público ilimitado aos espaços naturais e verdes da Orla do Lago. 
 
26.  Preservar as áreas de Orla do Lago que ainda apresentem o ambiente do "cerrado" em 
um estado absolutamente natural. 
 
5.2.9  Sobre questões específicas relativas à conservação  
 
Vila Planalto 
 
27.  Definir os limites poligonais da Vila Planalto e restringir a expansão para fora destes 
limites. 
 
28.  Erradicar a ocupação intrusiva do que é conhecido como o "Setor de Chácaras 
Jaburu" ou "chácaras da Vila Planalto". 
 
29.  Controlar rigorosamente a altura permitida dos prédios e não permitir construção que 
viole estas regras. 
 



30.  Adotar as medidas necessárias para restaurar, reconstruir e conservar os prédios e 
espaços classificados no Plano de Ação para a Vila Planalto recomendados pelo Procurador 
Geral (Recomendação 01/2012). 
 
31.  Reflorestar a área ao redor da Vila Planalto. 
 
5.2.10  Sobre outras questões 
 
Eixo Monumental 
 
32.  Preservar a esplanada monumental contra a instalação de estruturas inapropriadas e 
uso inadequado. 
 
33.  Evitar instalar estruturas de curto prazo em espaços abertos ao longo da esplanada. 
 
Inventário 
 
34.  Atualizar o inventário dos componentes arquitetônicos de Brasília para identificar o 
significado histórico, arquitetônico e/ou estéticos dos prédios, estruturas e espaços abertos e 
definir níveis diferentes de proteção e conservação. 
 
Educação Patrimonial 
 
35.  Promover programas que aumentem o conhecimento do significado patrimonial e 
histórico de Brasília entre diferentes níveis educacionais e grupos sociais coletivos. 
 
5.2.11  Recomendações finais principais 
 
36.  Cancelar o processo de aprovação atual do PPCUB e estabelecer um processo formal 
de consulta através de uma comissão constituída pelo GDF e IPHAN, possibilitando a 
participação ativa por parte da Universidade de Brasília, Associação de Arquitetos, 
ICOMOS Brasília e organizações pertencentes à comunidade. Os resultados devem ser 
apresentados ao Comitê do Patrimônio Mundial para avaliação. 
 
37.  Fazer uma revisão seguindo, como orientação fundamental, a proposta feita por Lúcio 
Costa para o Plano Piloto, expressa em seu Relatório para a concorrência e no documento 
Brasília Revisitada. 
 
38.  Solicitar que o Estado Membro apresente a estratégia total para as obras de 
desenvolvimento da infraestrutura previstas como parte da Copa do Mundo de Futebol 
FIFA 2014, para que uma avaliação completa possa ser realizada e apuradas as condições 
se podem ocorrer impactos em termos de capacidade de transporte, desenvolvimento 
derivado de áreas comerciais, reforma de hotéis e outros serviços turísticos, entre outros. 



 
Anexo I 

TERMOS DE REFERÊNCIA 
 

Missão de Monitoramento Reativo UNESCO-ICOMOS para Brasília 
República Federativa do Brasil 

13-17 de março de 2012 
 

De acordo com a Decisão 35 COM 7B.121 do Comitê do Patrimônio Mundial (UNESCO, 
junho de 2011), a missão de monitoramento reativo realizará as seguintes tarefas: 
 
1.  Realizar um programa de visitas para avaliar o estado de conservação do Patrimônio 
Mundial, particularmente disposições de gestão existentes e a condição de projetos 
pendentes, e avaliar se existem condições que possam constituir uma ameaça ao seu valor 
universal destaque, integridade e autenticidade. 
 
O foco da avaliação será: 
 
a. Avaliação do progresso feito na garantia dos acordos de gestão operacional com 
mecanismos claros de tomada de decisão e recursos adequados, humanos, técnicos e 
financeiros. 
 
b.  Avaliação da condição atual de projetos pendentes ou suspensos, como a 
revitalização das Avenidas W3 e o Projeto de Veículo Leve sobre Trilhos, e outras 
atividades no patrimônio, tais como o Projeto Orla e outros. 
 
c.  Avaliação do progresso feito no estabelecimento da zona tampão do patrimônio e 
medidas regulatórias relacionadas para controlar e regulamentar ainda mais o 
desenvolvimento, particularmente a emissão de decretos para proteger a configuração 
visual do patrimônio pelo controle do seu uso, densidade e volume. 
 
d.  Revisão da condição atual e taxa de implantação das ferramentas de planejamento 
existentes e propostas para o patrimônio, tais como o Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial (PDOT) do Distrito Federal, Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de 
Brasília, dentre outros. 
 
e.  Avaliação do progresso feito no processo de regularização para a área do comércio 
local sul e questões relativas à Lei Complementar nº 766/2008 e expansões para áreas 
verdes; o plano de revitalização para a Vila Planalto e o controle e promulgação de 
regulamentos ao longo da Orla do Lago Paranoá. 
 
f.  Análise do impacto do Relatório preparado pelo Ministério Público em relação ao 
desenvolvimento urbano de Brasília. 
 
g.  Avaliação de possíveis impactos do desenvolvimento infraestrutural esportivo 
planejado previsto dentro da estrutura da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014. 
 



A missão deverá também: 
 
h.  Colaborar com as autoridades nacionais, bem como com as autoridades regionais e 
locais relevantes e outras partes interessadas envolvidas e estimular a sua participação nas 
visitas ao local a serem realizadas durante a Missão. 
 
i.  Revisar a Declaração de Valor Universal de Destaque retrospectiva com as diversas 
autoridades nacionais e locais, com foco particular na aprovação da zona tampão e de sua 
regulamentação relacionada;  
 
Rever o progresso feito na implantação das recomendações da Missão conjunta 
WHC/ICOMOS 2001, com foco particular na implantação do Plano Piloto. 
 
j.  Auxiliar no desenvolvimento de linhas de ação apropriadas relativas à conservação e 
desenvolvimento do patrimônio, incluindo as medidas necessárias para a implantação do 
Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico. 
 
2.  Produzir um relatório detalhado da missão conjunta em inglês ou francês, para 
revisão pelo Comitê do Patrimônio Mundial em sua 36ª Sessão (São Petersburgo, 2012), 
com a data final de apresentação sendo 01 de março de 2012.  


