PLANILHA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE PRESERVAÇÃO
AP1

UP3

AP1

UP3

ESPLANADA DA TORRE DE TV - ETO

ESCALA: MONUMENTAL

CATEGORIA: DETERMINANTE

PURP
03

Folha 1 / 5

PLANILHA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE PRESERVAÇÃO
AP1

UP3

AP1

UP3

ESPLANADA DA TORRE DE TV - ETO

ESCALA: MONUMENTAL

CATEGORIA: DETERMINANTE

PURP
03

Folha 2 / 5

PLANILHA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE PRESERVAÇÃO
AP1

UP3

ESPLANADA DA TORRE DE TV - ETO

ESCALA: MONUMENTAL

CATEGORIA: DETERMINANTE

PURP
03

A – ATRIBUTOS DE CONFIGURAÇÃO URBANA:
ESPAÇOS ABERTOS

TECIDO

(DESENHO URBANO / VEGETAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO / CAMINHOS DE PEDESTRES /
MOBILIÁRIO / ESCULTURA / ADORNO / USOS)

VALOR PATRIMONIAL

(MALHA / PARCELAMENTO DO SOLO / CHEIOS E VAZIOS)

Trecho de extensa área livre, localizada no
canteiro central do Eixo Monumental, sentido
Rodoviária - Setor de Divulgação Cultural,
constituída com feição de parque urbano. Tem
como principal elemento de constituição do seu
espaço a Esplanada da Torre de TV, na qual este
monumento se destaca como exemplar
arquitetônico expressivo e como ponto focal da
cidade. A Esplanada da Torre de TV é um espaço
de circulação e estar importante para os usuários
dos setores centrais de Brasília.
B – PATRIMÔNIO CULTURAL:

DISPOSITIVOS DE USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO

Nome/Objeto

Extenso parque, constituído por grandes espaços
abertos, com projeto de qualidade urbanística e
paisagística, com destaque para a fonte e as esculturas.
O projeto paisagístico para o trecho entre a Torre de TV
e a Rodoviária, de autoria do arquiteto e paisagista
Roberto Burle Marx, não está implantado. A área é
utilizada como passagem entre os setores hoteleiros
norte e sul, por meio de caminhos informais nos
gramados, alguns deles já consolidados.

Endereço

Tipo
(Material / Imaterial)

EDIFICAÇÕES
(VOLUMETRIA / LINGUAGEM / COMPOSIÇÃO / VALOR HISTÓRICO / USOS)

A área abriga uma das edificações mais simbólicas de
Brasília, a Torre de TV, projeto arquitetônico de
autoria do Lucio Costa. A esplanada que abriga a
Torre, assim como, os jardins e a fonte constituem
espaço consolidado pela população e, desse modo,
um patrimônio cultural de grande importância, que
deve ser salvaguardado. Em 2010, a Feira de
Artesanato da Torre de TV foi relocada para área
adjacente, situada a oeste da Torre, a qual deve
receber densa vegetação arbórea, especialmente nas
imediações da área, que é limitada por vias.
Situação

Esfera
(Distrital e/ou Federal)

Feira de Artesanato da Torre
Esplanada da Torre, ETO
Imaterial
Registrado
Federal
de TV
Torre de TV e Parque
ETO, Área A
Material
Proposta de tombamento
Federal
C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO:
A plataforma da Torre de TV, no nível do pedestre, é um dos mirantes criados com os terraplenos sucessivos do Eixo Monumental. Além de estar situada
estrategicamente entre os setores centrais, a esplanada da Torre de TV é um dos locais, na cidade, de agregação e encontro da população. A Feira de Artesanato, que
se consolidou na sua plataforma e tornou-se ponto de referência e local simbólico da cidade, foi transferida para área situada a oeste da Torre. Em decorrência disso,
e como valorização desse espaço importante, a esplanada da Torre deverá receber tratamento paisagístico qualificado.
D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA:
Área com caráter de parque urbano. Possui uma edificação expressiva e de grande valor simbólico, a Torre da TV, projeto do Lucio Costa, cuja plataforma abrigou,
durante muitos anos, a Feira de Artesanato.
E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES:
Área constituída como parque urbano, que abriga elemento arquitetônico de infraestrutura de telecomunicações e feira de artesanato. Atividades complementares
ao parque, como quiosques de lanches e cafés, são admitidas, desde que com porte e projetos adequados.

AP1

UP3

Folha 3 / 5

PLANILHA DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE PRESERVAÇÃO
AP1

UP3

ESPLANADA DA TORRE DE TV - ETO

ATIVIDADES
PERMITIDAS

ESCALA: MONUMENTAL

CATEGORIA: DETERMINANTE

PURP
03

COMERCIAL:
47-G Comércio varejista, apenas:
47.89 Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente – artigos de suvenires, bijuterias e artesanatos.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
56-I Alimentação, exceto: 56.2 Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada;
59-J Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música;
60-J Atividades de Rádio e de Televisão;
61-J Telecomunicações;
62-J Atividades dos serviços de tecnologia da informação.
INSTITUCIONAL:
90-R Atividades Artísticas, Criativas e de Espetáculos
91-R Atividades ligadas ao Patrimônio Cultural e Ambiental, exceto: 91.03-1 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais,
reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental.

F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO:
As intervenções nesta UP devem atender aos seguintes objetivos básicos: restauração paisagística do Parque da Torre de TV, incluindo estares, fonte,
estacionamentos, caminhos e acessos, bem como a vegetação. São vedadas novas construções. Conservação das características tipo-morfológicas, arquitetônicas e
construtivas da Torre de TV. Sugere-se o tombamento individual da Torre.
Afastamentos e
Recuos – AF
OBSERVAÇÕES: Área consolidada: parque urbano. Vedadas novas construções.
Setor/Lote
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Taxa de Ocupação - TO

Coeficiente de
Aproveitamento – CA

Altura Máxima da
Edificação - H

Taxa de
Permeabilidade - TP
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G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO:
Vedados novos parcelamentos urbanos
Permitido
(S/N)

Lote mínimo
(m²)

Lote máximo
(m²)

Novos parcelamentos

N

-

-

Desmembramentos

N

-

-

Remembramentos

N

-

-

Padrões previstos de parcelamento urbano

Observações

H – ESPAÇO PÚBLICO:
Espaço livre de uso público com tratamento paisagístico como parque.
I – ESTACIONAMENTOS:
Deverá ser observado o limite máximo de 10% de superfície da UP para ocupação com estacionamentos na área pública, sendo admitidos estacionamentos em
subsolo.
J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES:
a) Transporte público coletivo (VLT), linha 1 (Aeroporto/W3) 2ª Etapa.
b) Ampliar os passeios de pedestres na transposição da Avenida W3.
c) Paisagismo no parque da Torre de TV – Implantação do tratamento paisagístico entre a Torre de TV e a Rodoviária, de acordo com o projeto de R. Burle Marx.
d) Exploração de comércio de apoio nas áreas desta UP deverá ser objeto de concessão de uso onerosa de área pública. A implantação do parque poderá se dar
mediante parceria público-privada.
e) Implantação de espessa massa arbórea, nos limites externos da nova área da Feira de Artesanato e implantação de vegetação propícia à criação de áreas
sombreadas em seu interior.
f) Implantação de projeto de ciclovia.
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