








GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – SEDUMA

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP

B R A S Í L I A
1 9 6 0 2 0 1 0

passado, presente e futuro
(Organização de Francisco Leitão)

 

Autores
Adeildo Viegas de Lima
Anamaria de Aragão Costa Martins
Andrey Rosenthal Schlee
Antonio O. Mello Júnior
Carlos Madson Reis
Cristiane Gusmão
Dalve Alexandre Soria Alves
Dionísio Alves de França
Elaine Freitas Alves dos Santos
Érika Cristine Kneib
Francisco Leitão
Geraldo Nogueira Batista
Jane Monte Jucá
Lídia Adjuto Botelho
Lucio Costa
Mara Souto Marquez
Maria Elisa Costa
Marília Machado
Maurício G. Goulart
Sylvia Ficher
Tatiana Celliert Ogliari

Brasília-DF – Brasil
2009



Créditos

Organização

Francisco Leitão

Projeto gráfico

Antonio Danilo Morais Barbosa

Supervisão de diagramação

Breno Rodrigues

Diagramação e tratamento de imagens

Grau Design Gráfico

Revisão

Rejane de Meneses e Yana Palankof

Fotografias

Os créditos dos fotógrafos são apresentados junto às fotos

As fotografias da autoria de João Paulo Barbosa, Juliana Rodrigues, Marcelo Dischinger, Marcos Piffer, 

Monique Renne Lapa, Orlando Britto, Sergio Alberto Alves e Sidineia Andreão foram selecionadas por 

meio do 1º Prêmio Foto Arte

Arte da capa

Bruno de Fassio Paulo

Apoio

Unidade de Administração Geral – UAG

Diretoria de Planejamento Urbano – DIPLU

Gerência de Articulação de Políticas Urbanas – GEAPU

As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e inteira responsabilidade do(s) autor(es), não expri-

mindo, necessariamente, o ponto de vista das instituições promotoras da publicação, tampouco o das institui-

ções com autores participantes.

Brasília 1960 2010 :  passado, presente e futuro / Francisco Leitão (organizador)... 
[et al.] – Brasília : Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, 2009.

 272 p.

 ISBN 978-85-61054-01-4
  

1. Urbanismo – Brasília. I. Título. II. Martins, Anamaria de Aragão Costa. III. 
Schlee, Andrey Rosenthal. IV. Mello Júnior, Antonio O. V. Reis, Carlos Madson. VI. 
Gusmão, Cristiane. VII. Soria, Dalve A. VIII. França, Dionísio. IX. Santos, Elaine F. 
A. X. Kneib, Érika C. XI. Batista, Geraldo N. S. XII. Jucá, Jane Monte. XIV. Botelho, 
Lídia Adjuto. XV. Marquez, Mara Souto. XVI. Machado, Marília. XVII. Goulart, 
Maurício G. XVIII. Ogliari, Tatiana Celliert. XIX. Seduma.

  
CDU – 911.375.6(817.4)

Ficha Catalográfica elaborada pela Bibliotecária Lúcia Helena Alves de Figueiredo CRB 1/1.401



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO E MEIO AMBIENTE - SEDUMA

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP



Agradecimentos

 
Alciene Garcia, Ana Valéria Passos Pontes, Antonio Danilo Morais Barbosa, Arquivo 

Público do Distrito Federal, Breno Rodrigues, Bruno de Fassio Paulo, Buenno, Cassio 

Taniguchi, Cláudia Gontijo, Dalmo Alexandre Costa, Daniela Guimarães Goulart, Danilo 

Pereira Aucélio,  Dulce Blanco Barroso, Elinana Pereira Bermudez, Elme Terezinha Ribeiro 

Tanus, Eni Wilson de Barros Gabriel, Giselle Moll Mascarenhas, Glauco Ferreira, Graco M. 

Santos, João Facó, Julia Salustiano, Juliana Kalume, Lilia Márcia Coimbra M. Valente, Lúcia 

Helena Alves de Figueiredo, Luís Antonio Almeida Reis, Luis Humberto, Marcone Martins 

Souto, Marcus Vinícius Souza Viana, Maria das Graças Medeiros de Oliveira, Maria Elisa 

Costa, Patrício Rodrigues, Pelagio Gondim, Priscila Santos Reis, Rejane Jung Vianna, Sandra 

Bernardes Ribeiro, Sandra Furlan, Silvio Cavalcante, Vera Bonna Brandão.
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Apresentação

B rasília, além de ser sede da mais significativa vitrine das decisões políticas, administra-

tivas, econômicas e sociais do país, constitui síntese e materialização do pensamento e 

da prática do urbanismo do século XX. 

Aos 50 anos de sua inauguração, é notório que a área central da cidade manteve íntegros 

os princípios do movimento moderno que orientaram o Plano Piloto de autoria de Lúcio Costa, 

graças à força do tombamento desta área urbana, em âmbito local e federal, e de seu reconhe-

cimento como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e também ao reconhecimento do alto 

padrão de qualidade de vida proporcionado por sua concepção urbana.

Na escala de seu território, Brasília enfrenta os mesmos desafios das demais cidades 

brasileiras e já se consolida como metrópole nacional. Nesse contexto, acomodar novas dinâmicas 

sociais, econômicas e culturais, garantir a urbanidade de seus espaços, apesar dos problemas da 

desigualdade, e promover uma cidade mais justa para toda a população, seja a que habita no 

centro, seja a que vive na periferia são desafios que a cidade compartilha com as demais metró-

poles do país.

Ao lado dos monumentos, Brasília possui os espaços do cotidiano, apropriados e trans-

formados pela população. Espaços que muitas vezes desafiam as estratégias de preservação.

Assim, aos 50 anos de Brasília, o Governo do Distrito Federal tem concentrado esforços 

na elaboração de instrumentos capazes de garantir a preservação do espaço urbano do Plano Piloto 

de Brasília e de acomodar as transformações necessárias para a Brasília de hoje e do futuro.

Já em fase de elaboração, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília 

virá suprir uma importante lacuna, ao cotejar, de forma global, os diversos aspectos sociais, 

ambientais, edilícios, urbanísticos, paisagísticos e artísticos envolvidos na gestão de Brasília. 

Isso representa um rompimento com uma prática consolidada e lesiva ao interesse comum, que 

é a tomada de decisões que afetam a área tombada de forma pontual, caso a caso, sem uma 

perspectiva de conjunto.

Promover a gestão deste Patrimônio da Humanidade requer principalmente a ação da 

própria sociedade, tanto na preservação dos elementos estruturais da cidade, quanto na aceitação 

dos ajustes necessários para que Brasília seja, além de moderna, capaz de responder às questões 
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inerentes à contemporaneidade sem se afastar dos princípios teóricos que nortearam sua concepção, 

principalmente o planejamento urbano integrado.

Para preservar e planejar Brasília é necessário torná-la conhecida. Não apenas pelo 

corpo técnico, político e jurídico, mas pela sociedade como um todo. O objetivo da publicação 

Brasília1960-2010: passado, presente e futuro é, então, contribuir para a construção do conheci-

mento coletivo sobre a cidade em que vivemos. 

Tal conhecimento vem sendo construído, armazenado e disseminado pelos técnicos do 

Governo que lidam diariamente com a gestão da cidade, bem como pelos pesquisadores que se 

aprofundam na história, na memória e na documentação sobre essa cidade ímpar. Esta publi-

cação pretende sistematizar o conhecimento produzido no âmbito técnico governamental, valo-

rizando e resgatando a cultura de divulgação dos estudos sistematicamente desenvolvidos pelo 

corpo técnico do Governo do Distrito Federal que, infelizmente, as sucessivas reestruturações 

administrativas trataram de extinguir a prática de publicá-los. As contribuições de pesquisadores 

da Universidade de Brasília e de outras instituições colaboraram para enriquecer este livro, cujo 

objetivo fundamental é celebrar Brasília. 

Brasília1960-2010: passado, presente e futuro é uma edição histórica e comemorativa dos 

cinquenta anos da cidade, composta por artigos, documentos, fotografias, depoimentos e boa parte 

da legislação pertinente ao legado cultural da cidade, tendo como fio condutor as escalas urbanís-

ticas traçadas pelo genial Lucio Costa. Trata-se de homenagem justa e muito esperada por quem se 

interessa pela história e pelo futuro de sua corajosa criação. 



Brasília 1960 2010

 Sumário
   
  Prefácio
 11 Lucio Costa: o senhor da memória 

Andrey Rosenthal Schlee

 17 I -  O legado cultural de Brasília
 19 O legado cultural de Brasília

 Francisco Leitão e Sylvia Ficher

 27 Edital para o Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil
 35 Relatório do Plano Piloto de Brasília 

 Lucio Costa

 45 Brasília 57-85: do plano piloto ao Plano Piloto
 Maria Elisa Costa e Adeildo Viegas de Lima

 69 Brasília revisitada, 1985-1987: complementação, preservação, adensamento 
  e expansão urbana

 Lucio Costa

 79 Portaria no 314, de 08 de outubro de 1992
 IPHAN

 85 II -  As escalas urbanísticas do Plano Piloto de Brasília
 87  O princípio das escalas no plano urbanístico de Brasília: 
   sentido e valor além de proporção

 Lídia Adjuto Botelho

 99  Escala monumental
 Mara Souto Marquez e Antônio O. Mello Júnior

 117  Escala residencial: Superquadra – pensamento e prática urbanística 
 Marília Machado

 137  Escala gregária
 Maurício G. Goulart e Francisco Leitão

 159  Escala bucólica: os três mosqueteiros são quatro
 Cristiane Gusmão

 183 III - A gestão da preservação de Brasília: aspectos institucionais
 185  Vazios urbanos em Brasília

 Anamaria de Aragão Costa Martins

 201  Brasília e os desafios de uma nova realidade urbana
 Tatiana Celliert Ogliari

 207  Transporte, circulação e mobilidade: uma reflexão
 Dalve Alexandre Soria Alves, Elaine Freitas Alves dos Santos e Érika Cristine Kneib

 219  Preservação do conjunto urbanístico de Brasília: alguma coisa está fora da ordem
 Carlos Madson Reis

 239  Realidades e potencialidades das paisagens de Brasília: dos mitos fundadores  
   esquecidos à invenção de um patrimônio mundial

 Jane Monte Jucá

 255  Os blocos residenciais das superquadras do Plano Piloto de Brasília
 Sylvia Ficher, Francisco Leitão, Geraldo Nogueira Batista e Dionísio Alves de França

 270 Sobre os autores





Brasília 1960 2010

11

Prefácio

Lucio Costa
o senhor da memória 

Andrey Rosenthal Schlee

É pela memória que se puxam os fios da história.

Ela envolve a lembrança e o esquecimento,

a obsessão e a amnésia, o sofrimento e o deslumbramento.

Sim, a memória é o segredo da história,

do modo pelo qual se articulam o presente e o passado, 

o indivíduo e a coletividade.

O que parecia esquecido e perdido logo se revela presente, vivo, indispensável.

Na memória escondem-se segredos e significados inócuos e indispensáveis,

prosaicos e memoráveis, aterradores e deslumbrantes.

Octavio Ianni

L ucio Marçal Ferreira Ribeiro de Lima e Costa, ou simplesmente Lucio Costa, nasceu 

em Toulon, França, em 27 de fevereiro de 1902. Filho de um engenheiro naval, 

desde muito cedo foi acostumado com a boa educação e com muitas viagens. Ainda na 

Europa, recebeu formação básica e fundamental em tradicionais escolas da Inglaterra e da 

Suíça. Com 14 anos de idade, retornou ao Brasil, descobrindo o que de fato não conhecia, 

para, desde então, começar a marcar definitivamente a vida do país de origem de seus 

pais. O Rio de Janeiro foi-lhe uma revelação. Lucio surpreendeu-se com a natureza e com o 

casario da capital. Estava, pela primeira vez, conscientemente, diante do patrimônio brasi-

leiro no seu mais puro significado, o da herança paterna. Anos mais tarde, afirmou que 

o fato de ter passado a infância fora do país o fez mais “integralmente” e “equilibrada-

mente” brasileiro. Sentia-se em casa, “das orlas do Atlântico à Chapada dos Guimarães, do 

Oiapoque ao Chuí…”

Lucio viveu intensamente os seus 96 anos. Falecendo em 13 de junho de 1998, deixou 

uma obra significativa tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Uma obra multi-

facetada que envolve não apenas as questões diretamente relacionadas com a arquitetura e o 

urbanismo, obra esta que – em última análise – permite uma profunda reflexão sobre a cultura do 

seu “verdadeiro” país. Essa contribuição coloca-o no mesmo patamar de outras figuras ilustres de 

sua geração, a dos chamados intérpretes do Brasil.
Lucio Costa – desenho de Breno Rodrigues a partir da foto  
de Ana Lucia Arrázola
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Jacques Le Goff, ao desenvolver o verbete memória, da Enciclopédia Einaudi,1 

afirmou que, da mesma forma que a amnésia é uma patologia individual com repercussões na 

presença da personalidade, a falta ou a perda da memória coletiva de povos ou nações pode 

determinar graves perturbações da identidade coletiva. Afirmou também que a memória cole-

tiva é peça fundamental quando analisada a luta das diferentes forças sociais pelo poder. Ou 

seja, “tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações 

das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. 

Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de manipu-

lação da memória coletiva”.

Considerando tal argumentação – e também a biografia de Lucio Costa –, surge um 

enigmático questionamento: não seria ele um senhor da memória nacional?

A obra de Lucio foi elaborada de uma forma fragmentada, variada e aditiva. Ao construí-

la, utilizou inúmeros meios. Por isso, ela deve ser lida ou organizada como no trato ou montagem 

de um gigantesco quebra-cabeça, com algumas (ou várias!) peças-chave. De Diamantina a Brasília, 

de Aleijadinho a Oscar Niemeyer.

De 1917 a 1924, Lucio estudou na tradicional Escola Nacional de Belas Artes. Ali, não 

apenas aprendeu a desenhar, a pintar e a projetar muito bem; não apenas compreendeu que a 

boa arquitetura tem composição correta e caráter adequado; não apenas tomou conhecimento 

de figuras importantes como Grandjean de Montigny e Araújo Viana; não apenas conviveu com 

Archimedes Memória ou com os Morales de los Rios; mais do que isso – Lucio aprendeu e passou 

a respeitar os fundamentos conceituais e metodológicos do sistema de tradição acadêmico de 

fazer arquitetura.

Ainda estudante, começou a trabalhar… Primeiro, desenhando para a Firma Rebecchi e 

para o importante escritório de Heitor de Mello. Mais tarde, projetando com Fernando Valentim, 

seu ex-colega da Belas-Artes. 

Como os demais profissionais de sua época, mergulhou profundamente no universo da 

arquitetura eclética, produzindo um conjunto de prédios marcado pelo uso variado de estilemas 

pinçados dos mais diferentes momentos e estilos do passado. Desse universo historicista e na 

busca de uma arquitetura identificadora da nacionalidade, nasceu o movimento neocolonial. 

Recém-formado, e a partir de uma indicação do professor e amigo José Mariano Filho, 

Lucio viajou pela primeira vez para Minas Gerais. Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Belas-

Artes – e em decorrência do movimento neocolonial – foi estudar in loco as diferentes manifesta-

ções da arquitetura mineira. Dessa viagem, mais tarde surgiria a primeira de suas peças-chave da 

memória: Diamantina (passado no presente).

Embora tenha visitado as principais cidades históricas mineiras, escolheu Diamantina, 

terra natal de Juscelino Kubitschek, e onde, durante a década de 1950, Oscar Niemeyer construiria 

uma escola, um clube e um hotel.2 Sobre a cidade afirmou:

[…] lá chegando, caí em cheio no passado no seu sentido mais despojado, mais puro; um 

passado de verdade, que eu ignorava, um passado que era novo em folha para mim. Foi 

uma revelação: casas, igrejas, pousada dos tropeiros… E mal sabia que, 30 anos depois, 

iria projetar nossa capital para um rapaz da minha idade nascido ali.3 

A conexão estabelecida com Juscelino Kubitschek é significativa, pois foi pela vontade 

e pela influência política deste que Niemeyer pôde construir suas principais obras (em Pampulha 

1 LE GOFF, 1997.
2 A Escola Júlia Kubitschek, o Clube Diamantino e o Hotel Tijuco.
3 Ver o artigo Diamantina. In: COSTA, Lúcio, 1995.
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e em Brasília), revelando-se para o mundo. Por sua vez, foi o presidente quem tornou possível a 

construção da capital projetada. 

Em 1926, Lucio partiu para a Europa. Em 1927, de volta ao Brasil, retornou às cidades 

mineiras – desta vez por três meses. Em 1929, casou-se com Julieta Modesto Guimarães (Leleta) 

e passou a viver em Correias (RJ). No mesmo ano, publicou o polêmico artigo “O Aleijadinho e 

a arquitetura tradicional”, no qual afirma que o famoso artista tinha “o espírito de decorador, 

não de arquiteto” e que “Aleijadinho nunca esteve de acordo com o verdadeiro espírito geral 

de nossa arquitetura”4 – robusta, forte e maciça. Lucio estava então mais preocupado em esta-

belecer padrões gerais de análise da arquitetura brasileira e em reconhecer seus elementos 

característicos do que estudar a contribuição particular do mestre Antônio Francisco Lisboa.

Foi a Revolução de 1930 que colocou Lucio Costa no centro das discussões a respeito 

do futuro, do presente e do passado da arquitetura nacional. De imediato, o jovem arquiteto 

de 28 anos foi convidado a dirigir e a transformar a Escola de Belas-Artes.5 Assumiu aplaudido 

por todos e foi exonerado do cargo – nove meses depois! – odiado por muitos, principalmente 

por seus antigos mestres e amigos da academia. À frente da escola, buscou reestruturar o 

ensino (tanto do ponto de vista de sua organização quanto de sua orientação), contratou novos 

professores como Gregori Warchachik e Affonso Eduardo Reidy e rompeu definitivamente com 

a arquitetura neocolonial. 

Consciente da necessidade de uma nova arquitetura e conhecedor das “nossas verda-

deiras tradições”, Lucio condenou publicamente a produção arquitetônica eclética e revivalista 

(chamada de pastiche, camelote e falsa6) e, em meio a muita polêmica, abriu o caminho para as 

transformações que se sucederam a partir de então. Em 1934, escreveu novo e balizador artigo: 

“Razões da nova arquitetura”, “que constitui texto fundador de uma arquitetura moderna brasi-

leira de filiação confessamente corbusiana”.7 Em 1936, recebeu do governo revolucionário duas 

outras tarefas importantes: coordenar as equipes responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos 

da sede do Ministério da Educação e Saúde e da Cidade Universitária do Brasil. O convite foi reali-

zado pelo novo ministro da pasta, Gustavo Capanema, que contava com Carlos Drummond de 

Andrade como seu chefe de gabinete. Juntos – o arquiteto e o poeta – convenceram o ministro, 

e Le Corbusier veio ao Brasil na condição de palestrante-consultor. O ministério fez-se palácio e 

surpreendeu (e ainda surpreende) a todos. A Cidade Universitária, como projetada, não saiu do 

papel… Em 1937, foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,8 o Sphan, 

dirigido por Rodrigo de Melo Franco de Andrade, e que contou – desde aquele momento – com 

a colaboração de Lucio Costa na Divisão de Estudos de Tombamento e de Carlos Drummond na 

Seção de História. Ambos permaneceram na “repartição” até suas respectivas aposentadorias, 

cabendo a Lucio a “definição de critérios e normas de classificação, análise e tombamento do 

patrimônio arquitetônico brasileiro”.9 

A partir de 1937, já afastado da equipe do Ministério, Lúcio deu início a um período em 

que tratou de consolidar suas idéias e estudos, o que fez ao divulgar inúmeros trabalhos teóricos10 

e executar um significativo número de projetos paradigmáticos.11 Nesse momento surgem duas 

outras peças-chave da memória: Aleijadinho e Niemeyer (passado e presente), que se tornaram 

fundamentais em sua construção histórica. Em 1948 – respondendo ao jornalista Geraldo Ferraz 

sobre questões de pioneirismo na arquitetura moderna brasileira relacionadas com o trabalho do 

seu ex-sócio Gregori Warchavchik –, Lucio aproveitou para estabelecer uma ligação essencial em 

seu modelo, ao afirmar que:

4 Ver o artigo O Aleijadinho e a arquitetura tradicional. In: COSTA, 
Lucio 1962.

5 Convidado pelo ministro Francisco Campos e indicado por 
seu chefe de gabinete, Rodrigo de Melo Franco de Andrade. 
Assumiu em dezembro de 1930 e foi exonerado em 10 de 
setembro de 1931. O arquiteto Archimedes Memória assumia 
a direção da Escola em 19 de setembro do mesmo ano.

6 “Todos nós, sem exceções, só temos feito pastiche camelote, 
falsa arquitetura, enfim, em todos os sentidos, tradicionalista 
ou não.” In: COSTA, Maria Elisa (Org.), 2000. p.121.

7 COMAS, 1997. p. 69.
8 O Sphan começou a funcionar experimentalmente em 1936 e 

substituiu a Inspetoria dos Monumentos Nacionais de 1934.
9 WISNIK, 2001. p.125.

10 Documentação necessária (1937), Notas sobre a evolução do 
mobiliário luso-brasileiro (1937), A arquitetura dos jesuítas 
no Brasil (1941) e Considerações sobre o ensino da arquite-
tura (1945).

11 Museu das Missões (1937), Pavilhão de NY (1938-1939), Parque 
Hotel (1945) e o Parque Guinle (1948).
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[…] não adianta, portanto, perderem tempo à procura de pioneiros – arquitetura não é 

far west; há precursores, há influências, há artistas maiores ou menores: e Oscar Niemeyer 

é dos maiores… No mais, foi o nosso próprio gênio nacional que se expressou através 

da personalidade eleita desse artista, da mesma forma como já se expressara no século 

XVIII, em circunstâncias, aliás, muito semelhantes, através da personalidade de Antônio 

Francisco Lisboa, o Aleijadinho.12 

Lucio chega até a indicar os meios pelos quais se pode observar e perceber a materiali-

zação da expressão do gênio nacional, ou seja, na Capela da Ordem Terceira de São Francisco de 

Ouro Preto13 (de Aleijadinho) e na Capela de São Francisco da Pampulha (de Niemeyer).14 Sobre a 

última, argumentou: “[…] Ora, sem a Pampulha, a Arquitetura Brasileira na sua feição atual não 

existiria”, trata-se de uma “obra-prima onde tudo é engenho e graça”, trata-se de “um barro-

quismo de legítima e pura filiação nativa que bem mostra não descendermos de relojoeiros, mas 

de fabricantes de igrejas barrocas. Aliás, foi precisamente em Minas Gerais que elas se fizeram 

com maior graça e invenção”.15 Quer dizer: a história da arquitetura brasileira de 1500 a 1950 

poderia ser contada, ou escrita, com base em apenas dois momentos fundamentais e comple-

mentares: o do barroco mineiro e o do modernismo carioca, sendo a Pampulha sua extensão. 

De Aleijadinho a Niemeyer… Num primeiro momento, Diamantina cumpre o duplo papel de ter 

despertado o autor para a “verdadeira tradição” (como ocorreu com muitos dos modernistas, a 

exemplo de Mário de Andrade) e de conectar o passado ao presente (JK e Niemeyer). 

Em 1957 – e como não poderia deixar de ser diferente –, Lucio Costa venceu o 

concurso para o plano piloto da nova capital. Nascia – agora de seu próprio traço – a quarta 

peça-chave da memória: Brasília (futuro). Na abertura do relatório do plano, lembrou que José 

Bonifácio, em 1823, já havia proposto a transferência da capital para Goiás e sugerido o nome 

Brasília (história); e, ao apresentar a solução adotada, explicou que a cidade “nasceu do gesto 

primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo 

reto, ou seja, o próprio sinal da cruz” (memória). Por fim, no pequeno texto intitulado “Ingre-

dientes da concepção urbanística de Brasília”,16 afirmou que a capital é uma criação “original, 

nativa e brasileira” e indicou a cidade de Diamantina como uma de suas fontes de inspiração. 

Ora, a pureza da cidade mineira não foi citada aleatoriamente. Ao lado dos eixos e das pers-

pectivas de Paris, dos grandes gramados ingleses, dos terraplenos e dos arrimos chineses e das 

auto-estradas e dos viadutos americanos, Diamantina é o contraponto local – mais uma vez a 

marca da tradição. Ao listar tais ingredientes, Lucio não citou prováveis influências de teorias 

urbanísticas européias e omitiu, intencionalmente, Le Corbusier e os postulados do urbanismo 

dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (Ciams). Ao fazê-lo, não apenas reforça 

a idéia da originalidade nativa, mas também a do gênio nacional, capaz de – com base em 

simples experiências perceptivas17 e de determinadas condições materiais, sociais e temporais 

locais – dar as respostas mais criativas e surpreendentes. Brasília, como definiu seu autor, é uma 

criação “original e nativa”. Original no sentido do que é feito pela primeira vez, no que tem 

caráter próprio, no que não procura imitar ou seguir ninguém e que pode servir de modelo. 

Nativa no sentido do que é natural, do que não é estrangeiro, do que é singelo e desartificioso 

e que pertence a uma terra e a um país. Assim, da mesma forma em que temos Aleijadinho e 

Niemeyer, “inventamos” Diamantina e Brasília.

Por fim, resta um outro questionamento: se de fato Lucio Costa construiu um modelo 

historiográfico e todo um arcabouço teórico legitimador da arquitetura moderna brasileira – 

12 Ver o artigo Depoimento, de 1948. In: COSTA, 1995. 
13 Ver o artigo Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, de 1951. 

In: COSTA, 1995.
14 Ver o artigo Oportunidade perdida, de 1953. In: COSTA, 

1995.
15 Trata-se de uma resposta à crítica realizada pelo arquiteto 

suíço Max Bill, que considerou a obra de Niemeyer fruto de um 
“barroquismo excessivo” (1953). 

16 Ver o artigo Ingredientes da concepção urbanística de Brasília. 
In: COSTA, 1995.

17 Lucio Costa fala da lembrança amorosa de Paris, dos imensos 
gramados ingleses de sua meninice, da pureza de Diamantina 
dos anos 1920 que o marcou para sempre, de fotografias da 
China do começo do século XX e de uma viagem que realizou, 
com as filhas, aos Estados Unidos. 
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inclusive pinçando e valorizando artistas e obras determinados –, qual o papel que ele destinou a 

si mesmo em tal construção?

A resposta parece estar esboçada em dois outros textos: na Carta Depoimento, de 1948, 

e em J. F. L. – Lelé, de 1985. 

No primeiro documento explicou que sua contribuição ocorreu com base em cinco 

pontos ou momentos: 1) na reforma da Escola Nacional de Belas-Artes, em 1930; 2) na iniciativa 

de convencer o ministro Capanema, com apoio de Carlos Drummond de Andrade, da necessidade 

da vinda de Le Corbusier ao Brasil em 1936; 3) na “disposição de procurar sempre favorecer a 

evidência de novos valores”, caso de Oscar Niemeyer; 4) na “possível influência” que seu apego 

aos monumentos antigos autênticos e às obras novas genuínas teria exercido sobre “o espírito” 

dos jovens arquitetos brasileiros; e 5) na “rejeição do critério simplista que pretende considerar a 

Arquitetura moderna como simples ramo especializado da Engenharia e no consequente reconhe-

cimento da legitimidade da intenção plástica […]” 

No segundo documento, fala da integração entre os arquitetos Niemeyer e Lelé: 

[…] Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares, arquiteto artista: domínio da plástica, 

dos espaços e dos vôos estruturais, sem esquecer o gesto singelo – o criador. João 

Filgueiras Lima, o arquiteto onde arte e tecnologia se encontram e se entrosam – o 

construtor. E eu, Lucio Marçal Ferreira Ribeiro de Lima e Costa – tendo um pouco de 

uma coisa e de outra, sinto-me bem no convívio de ambos, de modo que formamos, 

cada qual para o seu lado, uma boa trinca: é que sou, apesar de tudo, o vínculo com 

o nosso passado, o lastro – a tradição.18

 De fato, ele foi e é um senhor da memória (e também do esquecimento…). Assim, come-

morar o cinquentenário de Brasília pode representar uma oportunidade ímpar de (re)conhecer o 

verdadeiro significado, a real abrangência e a indiscutível capacidade intelectual de Lucio Costa. 

Feliz é o país que pode contar com um cidadão tão consciente de seu papel… 

Parafraseando Nelson Rodrigues,19 é necessário dizer que Lucio sacudiu, dentro de nós, 

insuspeitas potencialidades. A partir de Lucio, surge um novo arquiteto. Aí é que está o impor-

tante, o monumental, o eterno na sua obra. Ele potencializou a arquitetura brasileira. 
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Mais do que qualquer outra cidade brasileira, falar de Brasília é falar – para o bem e 

para o mal – de planejamento. E, ao nos aproximarmos das comemorações de seus cinquenta 

anos, é bastante oportuno encetar uma revisão de sua contribuição para a reflexão sobre o 

urbano, conforme consolidada na prática imediata de sua administração pública. Aqui, a estru-

tura de planejamento urbano precedeu a própria existência da cidade. A Lei no 2.874, de 19 de 

setembro de 1956, de uma só canetada concedeu autorização para a transferência da capital 

federal, estabeleceu o perímetro definitivo do Distrito Federal e criou a Companhia Urbaniza-

dora da Nova Capital (Novacap). 

Responsável por todas as ações voltadas para a mudança da administração federal, 

a Novacap possuía amplos poderes e inúmeras atribuições, incluindo a concepção – desde 

logo decidida por ser escolhida em concurso público – e a construção de Brasília. Para tanto, 

sua estrutura administrativa contava com um Departamento de Urbanismo e Arquitetura, sob 

direção do arquiteto Oscar Niemeyer e composto por duas unidades: a Divisão de Arquitetura, 

chefiada pelo arquiteto Nauro Esteves, e a Divisão de Urbanismo, chefiada pelo engenheiro 

Augusto Guimarães Filho. Após a inauguração em 21 de abril de 1960, várias dessas atri-

buições seriam transferidas – não sem conflitos e sobreposições de competências – para a 

então criada Prefeitura do Distrito Federal. Mas o prestígio da Novacap já estava a tal ponto 

sedimentado que seu primeiro presidente, Israel Pinheiro, seria também o primeiro prefeito 

de Brasília.

A cultura de gestão herdada da Novacap não ficaria restrita ao planejamento urbano 

stricto sensu, porém iria motivar as ações de outras agências governamentais, como a Caesb, a 

CEB, a Fundação Educacional e a Emater. Nelas cedo se estabeleceu a mesma rotina de vincular 

as tomadas de decisão ao processo em curso de organização do território pela formulação de 

planos setoriais: hospitalar, educacional, de abastecimento, entre outros. 

Ainda que não tenhamos, lamentavelmente, a invejável perenidade de instituições como 

o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) – uma vez que cada governante, 

em especial após a autonomia política do DF em 1988, invariavelmente remodela a estrutura admi-

nistrativa–, o desenvolvimento urbano esteve sempre, em maior ou menor grau, na ordem do dia 

das discussões locais. Os grandes temas urbanos – os programas de remoção de favelas e decor-

rentes políticas habitacionais, o saneamento, o transporte de massa, a regularização fundiária e, 

mais recentemente, a gestão do patrimônio tombado – extrapolam o âmbito técnico e acadêmico 

para ocupar espaço relevante nas preocupações do cidadão comum.

As instâncias incumbidas do planejamento urbano já passaram por diversas deno-

minações. Nas primeiras décadas, quando a tarefa maior ainda era “construir” a cidade, 

estavam vinculadas às pastas correspondentes, como a Secretaria de Viação e Obras (SVO), a 

Secretaria de Obras (SO), a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Sosp), etc. Com a cidade 

consolidada, a partir da década de 1990, ficava patente a necessidade de dar autonomia 

àqueles responsáveis por zelar pelo território, sendo criado em 1993 o Instituto de Plane-

jamento Territorial e Urbano do DF (IPDF), de curta e saudosa existência. Daí em diante, a 

responsabilidade pelo desenvolvimento urbano tem sua autonomia cada vez mais assegurada 

na estrutura administrativa, ainda que, eventualmente, vinculada a outros setores, como habi-

tação, assuntos fundiários ou meio ambiente. E assim, é criada a Seduh em 2000. Atualmente 

essas competências são atribuídas à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

(Seduma), criada em 2007.
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Por tudo isso e para além de sua construção, Brasília ilustra de modo exemplar 

o processo de formação de uma cultura técnica, sociológica, artística e, particularmente, 

urbanística no Brasil. Como sintetizaram Kohlsdorf e Vianna: “A presença desta cidade na 

história brasileira precede e transcende seu período de existência concreta”.1 Os estudos, 

os debates e as disputas sobre a determinação do seu sítio fundam e fomentam um pensa-

mento sobre a organização territorial do país. Igualmente, a seleção de seu projeto induz 

um conjunto de formulações que articulam as teorias urbanísticas dominantes no mundo 

ocidental a visões próprias sobre os rumos da modernidade brasileira.2 Dado o caráter de 

síntese de seu plano piloto,3 seu tombamento e sua inscrição na lista do Patrimônio Mundial 

da Unesco em 1987 suscitarão novas abordagens e critérios de preservação para obras histó-

ricas e artísticas contemporâneas. 

Planejando uma nova capital para o Brasil

A liberação do acesso ao concurso reduziu de certo modo a consulta àquilo que de fato importa, 

ou seja, à concepção urbanística da cidade propriamente dita, porque esta não será, no caso, uma 

decorrência do planejamento regional, mas a causa dele; a sua fundação é que dará ensejo ao 

ulterior desenvolvimento planejado da região.  

Lucio Costa, Relatório do Plano Piloto de Brasília, 1957

Apesar do tom peremptório, as palavras de Lucio Costa não correspondem exatamente 

à realidade histórica. Brasília começou a ser planejada bem antes de 1957, uns 65 anos antes.4 

Pode-se mesmo considerá-la fruto de um esforço pioneiro de planejamento regional, nos termos 

que seriam conceituados muito depois por Patrick Geddes em seu clássico livro Cities in evolution: 

an introduction to the town planning movement and to the study of civics, publicado em Londres 

em 1915.

O intuito de transferir a capital do país no ensejo de induzir e promover a ocupação 

de suas terras interiores inspirou a elaboração de diversos estudos de grande alcance. Desde 

1823, com o documento “Memória sobre a necessidade de edificar no Brasil uma nova 

capital”, de autoria de José Bonifácio – o Patriarca da Independência, tão apropriadamente 

citado por Lucio Costa em seu Relatório –, passando pela longa campanha do historiador 

Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, exposta em detalhe em seu livro 

A questão da capital: marítima ou do interior, de 1887, muitas foram as reflexões sobre a 

necessidade da interiorização da administração pública e a organização do continental terri-

tório brasileiro.

Pouco tempo após a Proclamação da República, em 1892 é nomeada uma comissão 

encarregada da escolha do sítio do Distrito Federal, em atendimento ao que assentava a Consti-

tuição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Nesse documento 

encontramos, em seu art. 3o, a disposição que, de direito, pode ser interpretada como a certidão 

de nascimento de Brasília: “Fica pertencendo à União, no planalto central da República, uma zona 

de 14.400 quilômetros quadrados, que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se 

a futura capital federal”.

A comissão então constituída – chefiada pelo diretor do Observatório Nacional, o 

astrônomo Luiz Cruls, e formada por 22 membros, em sua maioria militares – percorreu aquela 

1 KOHLSDORF e VIANNA, 1985.
2 Sobre os diversos projetos elaborados para Brasília, sugerimos 

a consulta a Jeferson Tavares, Projetos para Brasília e a cultura 
urbanística nacional.

3 O estudo de Sylvia Ficher e Pedro P. Palazzo, Paradigmas urba-
nísticos de Brasília (Cadernos PPG-AU, Universidade Federal da 
Bahia, edição especial, 2005), discute o Plano Piloto de Brasília 
como epítome dos principais ideários urbanísticos formulados 
no Ocidente desde a Renascença.

4 Para uma discussão mais detalhada, ver Sylvia Ficher, Geraldo 
N. Batista, Francisco Leitão e Andrey Schlee: Brasilia: la historia 
de un planeamiento, 2006. 
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região e, em sete meses de trabalho, perscrutou palmo a palmo seus mais de 4.000 km2. Seus 

levantamentos minuciosos sobre a topografia, a geologia, a pedologia, a hidrologia, o clima, 

a fauna, a flora, os recursos minerais e materiais de construção estão expostos no menos 

conhecido Relatório Parcial e no Relatório da Comissão Exploradora do Planalto Central do 

Brazil, o famoso Relatório Cruls.5 Como resultado imediato dos seus trabalhos, ficou demar-

cado um quadrilátero esferoidal de 160 km x 90 km, situado no Estado de Goiás, desde 

então conhecido como “Quadrilátero Cruls”.6 Sua localização incluiu, entre outras inúmeras 

qualidades, a área conhecida como “Águas Emendadas”, onde se reúnem as nascentes dos 

rios que compõem as três principais bacias hidrográficas do país: o São Francisco, o Paraná e 

o Tocantins. 

Nunca é demais louvar o Relatório Cruls, composto por um volume de textos descri-

tivos, fotografias, tabelas, cálculos e croquis e por um atlas, contendo 83 mapas dos cami-

nhos percorridos. Em seu bojo encontramos, entre outros, o relatório síntese (de autoria de 

Luiz Cruls); três relatórios expondo as atividades das turmas em que haviam sido organi-

zados os membros da missão, cada uma encarregada de demarcar no terreno um dos quatro 

vértices do quadrilátero (de autoria de Henrique Morize, chefe da turma SE; de Augusto 

Tasso Fragoso, chefe da turma NW; e de A. Cavalcanti, chefe da turma NE);7 os cálculos 

para a determinação das coordenadas dos vértices NW, SW e SE; três relatórios tratando de 

aspectos específicos (de autoria do médico higienista Antonio Pimentel, do geólogo Eugenio 

Hussak e do botânico Ernesto Ule) e mais uma notícia sobre a fauna (de autoria de Caval-

canti de Albuquerque).

Dadas as suas qualidades únicas, o Relatório Cruls pode ser considerado, com justeza, 

um precursor dos atuais Estudos de Impacto Ambiental – hoje requisito legal para a implan-

tação de assentamentos urbanos – e o primeiro documento técnico relevante para o plane-

jamento de Brasília. Mais ainda, a acuidade das suas informações faz com que seja possível 

considerá-lo também uma primeira aproximação ao projeto da capital, uma vez que muito 

particularmente em Brasília o suporte físico é elemento indissociável do projeto urbanístico. 

Muitos já falaram da “monumentalidade” do sítio físico – caracterizado por uma conve-

xidade, a colina de sua área central, no interior de uma concavidade, dada pela bacia do 

Paranoá. Tal ponto de vista foi expresso com elegância por Cláudio Queiroz, ao mostrar 

que “o partido adotado para o Plano Piloto se apropriou da natureza de uma forma que 

preservou o seu traço marcante... Uma nova Paisagem Visual que traz consigo a Paisagem 

Natural preexistente”.8

Ainda que pouco de prático tenha resultado nas décadas seguintes – afora a presença de 

um pequeno retângulo nos mapas do Brasil, onde lia-se “Futuro Distrito Federal” –, com o fim do 

Estado Novo e a promulgação da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro 

de 1946, naquele mesmo ano é criada a Comissão de Estudos para a Localização da Nova Capital, 

sob a presidência do general Polli Coelho. Após novas incursões ao planalto central e, desta vez, 

ao triângulo mineiro, a comissão elabora dois relatórios preliminares9 e um relatório final,10 este 

último de 1948 e trazendo como principal novidade uma outra proposta de delimitação para o 

Distrito Federal, o assim chamado “Perímetro Polli Coelho” – uma ampliação para o norte do 

“Quadrilátero Cruls”. 

Estava reacendido o debate sobre a interiorização e a transferência da capital, o qual faria 

presença agora em artigos e livros, em geral de geógrafos ou engenheiros, em geral unânimes 

5 O Relatório Parcial é de 1894, porém foi publicado apenas em 
1896. O Relatório Cruls foi publicado no Rio de Janeiro pela 
H. Lombaerts em 1894, tendo sido republicado em edição fac-
símile em 1987 pela Codeplan.

6 Essa área está descrita apenas no Relatório Parcial de 1894.
7 O vértice SW ficou sob a responsabilidade do próprio Cruls e 

sobre ele não consta o relatório específico, apenas os cálculos 
para sua determinação.

8 QUEIROZ, 1991. p. 179.
9 Presidência da República do Brasil, 1960, v. 3. p. 415-436.

10 CASTRO, 1948. 
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quanto à sua aprovação. Dentre os mais influentes, alguns autores devem ser citados, como Fábio 

de Macedo Soares Guimarães,11 Cristovam Leite de Castro,12 Manoel Demosthenes [Barbo de 

Siqueira],13 e Everardo Backheuser.14

Em 1953, é estabelecido um terceiro perímetro, o “Retângulo do Congresso”, perfa-

zendo 52.000 km², delimitação esta que iria servir de base para os estudos da Comissão de 

Localização da Nova Capital Federal. Presidida inicialmente pelo general Caiado de Castro, 

dentre suas medidas mais efetivas destacam-se a contratação da firma Cruzeiro do Sul, encar-

regada do levantamento aerofotogramétrico da região, e a contratação da empresa americana 

Donald J. Belcher & Associates, encarregada da fotointerpretação do material e da seleção 

dos cinco sítios mais adequados para a capital. Os resultados desses estudos estão publicados 

no cuidadoso Relatório Técnico sobre a Nova Capital da República, popularmente conhecido 

como Relatório Belcher.15 

Mais um documento decisivo para a realização de Brasília é Nova Metrópole do 

Brasil,16 que, embora editado em 1958, detalha as ações da Comissão de Planejamento da 

Construção e da Mudança da Capital Federal durante o ano de 1955, quando presidida 

pelo marechal Cavalcante de Albuquerque. É nele que vamos encontrar o relato dos proce-

dimentos adotados para a demarcação do território do Distrito Federal e para a escolha do 

sítio definitivo da cidade. Será em 1956 que por fim tomará alento o projeto mudancista, 

graças ao empenho do recém-eleito presidente Juscelino Kubistchek, considerado com todo 

o mérito o construtor de Brasília. 

Brasília 50 anos

Perante tal legado, é de grande oportunidade o Governo do Distrito Federal, por meio 

da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, oferecer um registro de informa-

ções relevantes para a concepção, consolidação, planejamento e preservação de Brasília. No 

intuito de familiarizar o leitor com os conceitos que nortearam o risco preliminar da cidade, as 

tentativas de orientação e controle de sua expansão urbana e as ações voltadas para a proteção 

de seu conjunto urbanístico, a presente obra inicia-se com a republicação de alguns – entre os 

inúmeros – textos essenciais para abordar tantas questões significativas. Reproduzidos em seu 

inteiro teor, estes são o Edital do Concurso de Projetos para a Nova Capital do Brasil, acrescen-

tado das informações complementares fornecidas pela Novacap; o Relatório do Plano Piloto 

de Brasília e o documento Brasília Revisitada, ambos de Lucio Costa. Por se tratar de um texto 

muito extenso, do texto “Brasília: 1957-1985, do Plano Piloto ao Plano Piloto”, de Maria 

Elisa Costa e Adeildo Viegas de Lima, são reproduzidos excertos que abordam de forma mais 

sistemática o desenvolvimento da cidade. Complementa tal abertura a Portaria Iphan n. 314, 

de 8 de outubro de 1992.

A seguir, na segunda parte do livro, temos cinco artigos sobre as escalas urbanísticas 

do Plano Piloto de Brasília, apresentados com o objetivo de garantir um melhor entendimento 

da concepção de Lucio Costa e das questões envolvidas em seu desenvolvimento e preser-

vação, material este em parte elaborado no âmbito da extinta Diretoria de Preservação (Dipre). 

São eles: “O princípio das escalas no plano urbanístico de Brasília: sentido e valor além de 

proporção”, de Lídia Adjuto Botelho; “Escala monumental”, de Mara S. Marquez e Antonio de 

Oliveira Mello Júnior; “Escala residencial: superquadra, pensamento e prática urbanística”, de 

11 Por seus artigos: O planalto central e o problema da mudança 
da Capital do Brasil e Trabalhos de campo e de gabinete da 
segunda Expedição Geográfica ao Planalto Central, ambos de 
1946.

12 Por seus artigos: A nova Capital do Brasil, 1946; A transfe-
rência da Capital do Brasil, 1946, e A mudança da Capital do 
país, 1948.

13 Por seu livro: Estudos sobre a nova capital do Brasil, 1947.
14 Pelo longo artigo Localização da nova capital, 1947 a 1948.
15 BELCHER, 1957 e 1984.
16 ALBUQUERQUE, 1958.



O legado cultural de Brasília

24

Marília Machado; “Escala gregária”, de Maurício Goulart e Francisco Leitão; e “Escala bucólica: 

os três mosqueteiros são quatro”, de Cristiane Gusmão.

Concluindo, para abordar o tema da gestão da preservação, na terceira parte da publi-

cação são apresentados seis textos que tratam de diversos temas relacionados ao futuro da 

cidade. Em “Vazios urbanos em Brasília”, Anamaria de Aragão Costa Martins faz um acurado 

levantamento dos espaços subaproveitados – diferentes dos vazios estruturantes previstos em 

projeto e característicos do urbanismo modernista –, demonstrando que representam ameaças à 

própria preservação da fisionomia da cidade. Tatiana Celliert Ogliari, em “Brasília e os desafios de 

uma nova realidade urbana”, procura situar Brasília no contexto atual de rápidas transformações 

econômicas e perante a teoria das cidades globais, incitando-nos a uma reflexão sobre seu papel 

futuro. “Transporte, circulação e mobilidade”, assinado por Dalve A. Soria Alves, Elaine F. Alves 

dos Santos e Érika Cristine Kneib, recupera o longo e claudicante percurso para a estruturação 

de um sistema de transporte que garanta a mobilidade dos moradores em uma organização 

urbana polinucleada, apresentando propostas em processo de implantação. Carlos Madson Reis 

nos oferece uma importante reflexão sobre o ainda incipiente sistema de gestão do conjunto 

urbano tombado, objetivando construir um debate sobre os limites, os avanços e as possibilidades 

do modelo até então adotado, no texto “Preservação do conjunto urbanístico de Brasília”. Em 

“Realidades e potencialidades das paisagens de Brasília” – resumo da tese de doutoramento de 

Jane Monte Jucá – é apresentada uma instigante e inovadora abordagem acerca do projeto de 

paisagem subjacente ao plano de Brasília. Por fim, no texto “Os blocos residenciais das superqua-

dras do Plano Piloto de Brasília”, apresentamos – em conjunto com os colegas Geraldo Nogueira 

Batista e Dionísio Alves de França – um estudo que demonstra como sucessivas decisões pontuais 

têm contribuído para a transformação de um dos elementos mais distintivos do plano da cidade: 

a superquadra.
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Edital para o Concurso  
Nacional do Plano Piloto  
da Nova Capital do Brasil

Missão Cruls, foto de Henrique Charles Morize, 1892, publicada 
em 1894

Comissão composta por astrônomos, médicos, farmacêuticos, 
geólogos, botânicos, etc., para demarcar o local da futura capital.
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A Comissão de Planejamento da Construção e da Mudança da Capital Federal, com 

sede na Avenida Presidente Wilson, 210, salas 306 e 307, nesta capital, torna pública a abertura 

do concurso nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil, sob as normas e as condições 

estabelecidas no presente Edital.

I – Inscrição

1.  Poderão participar do concurso as pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no país, regular-

mente habilitadas para o exercício da engenharia, da arquitetura e do urbanismo.

2.  As inscrições dos concorrentes estarão abertas dentro de dez dias a partir da data da publicação 

do presente Edital no Diário Oficial da União e serão feitas mediante requerimento dirigido ao Presi-

dente da Comissão, pelo prazo de quinze dias, contado da abertura das inscrições.

3.  O Plano Piloto deverá abranger:

a)  traçado básico da cidade, indicando a disposição dos principais elementos da estrutura urba-

na, a localização e a interligação dos diversos setores, centros, instalações e serviços, distribui-

ção dos espaços livres e das vias de comunicação (escala 1:25.000);

b)  relatório justificativo.

4.  Os concorrentes poderão apresentar, dentro de suas possibilidades, os elementos que servi-

ram de base ou que comprovem as razões fundamentais de seus planos, como sejam:

a)  esquema cartográfico da utilização prevista para a área do Distrito Federal, com a localização apro-

ximada das zonas de produção agrícola, urbana, industrial, de preservação dos recursos naturais 

– inclusive florestas, caça e pesca, controle de erosão e proteção de mananciais – e das redes de 

comunicação (escala 1:50.000);

b)  cálculo de abastecimento de energia elétrica, de água e transporte, necessários à vida da po-

pulação urbana;

c)  esquema do programa de desenvolvimento da cidade, indicando a progressão por etapas e a 

duração provável de cada uma;

d)  elementos técnicos para serem utilizados na elaboração de uma lei reguladora da utilização da 

terra e dos recursos naturais da região;

e)  previsão do abastecimento de energia elétrica, de água, de transporte e dos demais ele-

mentos essenciais à vida da população urbana;

f)  equilíbrio e estabilidade econômica da região, sendo previstas oportunidades de trabalho para 

toda a população e remuneração para os investimentos planejados;

g)  previsão de um desenvolvimento progressivo equilibrado, assegurando a aplicação dos investi-

mentos no mais breve espaço de tempo e a existência dos abastecimentos e dos serviços neces-

sários à população em cada etapa do programa;

h)  distribuição conveniente da população nas aglomerações urbanas e nas zonas de produção 

agrícola, de modo a criar condições adequadas de convivência social.

5.  Só poderão participar deste concurso equipes dirigidas por arquitetos, engenheiros ou urbanistas, 

domiciliados no país e devidamente registrados no Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura.
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6.  O Plano Piloto deverá ser executado à tinta, cópia heliográfica ou fotostática, sobre fundo 

branco e trazer a assinatura dos seus autores, sendo vedada a apresentação de variantes, po-

dendo, entretanto, o candidato apresentar mais de um projeto.

7.  Os relatórios devem ser apresentados em sete vias.

8.  O Júri, presidido pelo Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital da Brasil, compor-

se-á de: dois representantes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, um do Clube de 

Engenharia e dois urbanistas estrangeiros.

9.  Os trabalhos deverão ser entregues dentro de 120 dias, a partir da data da abertura das 

inscrições.

10. O Júri iniciará seu trabalho dentro de cinco dias a contar da data do encerramento do 

concurso, e o resultado será publicado logo após a conclusão do julgamento.

11.  Os concorrentes, quando convocados, farão defesa oral de seus respectivos projetos perante 

o Júri.

12.  A decisão do Júri será fundamentada, não cabendo dela qualquer recurso.

13.  Após a publicação do resultado do julgamento, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital 

do Brasil poderá expor os trabalhos em lugar acessível ao público.

14.  Os autores do Plano Piloto classificados em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares 

receberão os prêmios de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), Cr$ 500.000,00 (quinhentos 

mil cruzeiros), Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) 

e Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), respectivamente.

15.  Desde que haja perfeito acordo entre os autores classificados em primeiro lugar e a Compa-

nhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, terão aqueles a preferência para o desenvolvimento 

do projeto.

16.  O Júri não será obrigado a classificar os cinco melhores trabalhos e consequentemente a desig-

nar concorrentes que devam ser premiados se, a seu juízo, não houver trabalhos merecedores de 

todos ou de alguns dos prêmios estipulados.

17.  Todo trabalho premiado passará a ser propriedade da Companhia Urbanizadora da Nova Capital 

do Brasil, após o pagamento do prêmio estipulado, podendo dele fazer o uso que achar conveniente.

18. A Comissão de Planejamento da Construção e da Mudança da Capital Federal coloca à 

disposição dos concorrentes, para consulta, os seguintes elementos:

a)  mosaico aerofotográfico, na escala de 1:50.000, com curvas de forma de 20 em 20 metros (apoia-

dos em pontos de altura determinados no terreno por altímetro de precisão Wallace & Tiernan) de 

todo o Distrito Federal;

b)  mapas de drenagem de todo o Distrito Federal;

c) mapas de geologia de todo o Distrito Federal;

d) mapas de solos para obras de engenharia de todo o Distrito Federal;

e) mapas de solos para agricultura de todo o Distrito Federal; 

f) mapas de utilização atual da terra de todo o Distrito Federal;
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g)  mapa de conjunto, indicando locais para perfuração de poços, exploração de pedreiras, ins-

talações de usinas hidrelétricas, áreas para cultura, áreas para criação de gado, áreas para 

recreação, locais para aeroportos, etc.;

h)  mapa topográfico regular, na escala de 1:25.000, com curvas de nível de 5 em 5 metros, exe-

cutado por aerofotogrametria, cobrindo todo o sítio da Capital (cerca de 1.000 km²) e mais 

uma área de 1.000 km² a leste do sítio da Capital, abrangendo a cidade de Planaltina e grande 

parte do vale do Rio São Bartolomeu;

i)  ampliação fotográfica dos mapas do sítio da Capital (200 km²) para a escala de 15.000, com 

curvas de nível de 5 em 5 metros;

j)  mapas detalhados de drenagem, geologia, solos para engenharia, solos para agricultura e 

utilização da terra, do sítio da cidade (1.000 km²) e mais 1.000 km² a leste desse sítio;

k)  mapas topográficos regulares, na escala de 12:000, com curvas de nível de metro em metro e 

de dois em dois metros, da área de 150 km², indicada como ideal para a localização da zona 

urbana da Capital Federal;

l)  relatório minucioso relativo aos estudos do solo e do subsolo, do macroclima e do microclima, das 

águas superficiais e subterrâneas, das possibilidades agrícolas e pecuárias, etc.

19. Caberá aos concorrentes providenciar as cópias heliográficas, fotográficas, etc., que julgarem 

indispensáveis à elaboração dos projetos, sendo que, para esse fim, serão fornecidos os seguintes 

elementos:

a)  mapas topográficos regulares em 1:25.000, com curvas de 5 em 5 metros, do sítio da 

Capital;

b)  mapas ampliados para a escala de 1:5.000, de 200 km² do sítio da Capital;

c)  mapas topográficos regulares, na escala de 1:2.000, com curvas de nível de metro em metro 

e de dois em dois metros, da área de 150 km², indicada como ideal para a localização da zona 

urbana da Capital Federal.

20.  A Comissão de Planejamento da Construção e da Mudança da Capital Federal facilitará aos 

concorrentes visita ao local da futura Capital, para melhor conhecimento da região.

21.  Qualquer consulta ou pedido de esclarecimento sobre o presente concurso deverá ser feito 

por escrito, sendo que as respostas respectivas serão remetidas a todos os demais concorrentes.

22.  As publicações relativas ao concurso serão insertas no Diário Oficial da União e em outros 

jornais de grande circulação no Distrito Federal e nas principais Capitais Estaduais.

23.  A Comissão de Planejamento da Construção e da Mudança da Capital Federal, considerando 

que o planejamento de edifícios escapa ao âmbito deste concurso, decidiu que os projetos dos 

futuros edifícios públicos serão objeto de deliberações posteriores, a critério desta Comissão. 

24.  A participação neste concurso importa, da parte dos concorrentes, em integral concordância 

com os termos deste Edital.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1956.

Ernesto Silva, Presidente.
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Informações complementares

Carta remetida pelo Presidente da Novacap ao Presidente da Comissão de Planejamento e Mu-

dança da Capital Federal, informando sobre a nova redação do item 15 do Edital do Concurso do 

Plano Piloto.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1956.

Sr. Presidente:

Em complemento à exposição que tive oportunidade de fazer aos Diretores e Representantes do 

Instituto de Arquitetos do Brasil, esclareço, pelo presente, alguns pontos do Edital do Concurso Na-

cional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil, os quais suscitaram dúvidas na sua interpretação.

Assim, o artigo 15 deverá ser assim entendido:

“Os autores classificados em primeiro lugar ficarão encarregados do desenvolvimento do projeto, 

desde que haja perfeito acordo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil sobre 

as condições para a execução desse trabalho.” 

Comunico-lhe, ainda, que determinei [que] seja prazo de 120 dias para entrega do Plano Piloto, 

contado a partir da data do encerramento das inscrições, e que sejam fornecidas aos concorrentes 

cópias do Relatório Belcher, nas partes que lhes possam interessar.

Reitero os meus protestos de elevado apreço. 

Israel Pinheiro, Presidente.

Correspondência enviada pelo Diretor do Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Novacap ao 

Instituto dos Arquitetos do Brasil, fornecendo mais informações para o Concurso do Plano Piloto.

Ao Sr. Dr. Ary Garcia Roza

DD. Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil.

O Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Companhia Urbanizadora responde às consultas 

formuladas, até esta data, pelos concorrentes ao Plano Piloto da Nova Capital:

1.  Ventos dominantes

Predominam os ventos leste.

2.  Estrada de ferro

Uma estrada de ferro deverá ligar Anápolis ou Vianópolis à Nova Capital.

3.  Estrada de rodagem

Deverá ser projetada de Anápolis a Brasília.

4.  Represa, hotel, palácio residencial e aeroporto

A represa (cujo nível corresponderá à cota 997), o hotel e o palácio residencial ficarão situados de 

acordo com a planta já fixada e à disposição dos concorrentes. O palácio do governo projetado 
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aguardará fixação do Plano Piloto. Nessa planta se acha também localizado o aeroporto definitivo, 

já em construção.

5.  Ministérios 

Para os estudos do Plano Piloto permanece a atual organização ministerial, acrescida de três 

ministérios. Somente cerca de 30% dos funcionários serão transferidos.

6. Indústria e agricultura

Deverá prever-se um desenvolvimento limitado, em vista do caráter político-administrativo da 

Nova Capital.

7.  Loteamento e tipo de propriedade 

O assunto aguardará sugestões do Plano Piloto.

8.  Densidade

Provisão para 500.000 habitantes, no máximo.

9.  Construções em andamento

Estão sendo iniciadas as obras de um hotel e de um palácio residencial para o Presidente da Repú-

blica. Além dessas obras, estão em construção, em caráter provisório, as instalações necessárias ao 

funcionamento da Companhia Urbanizadora e dos serviços que ali se iniciam.

10.  Relatório

Foi enviada cópia do relatório ao Instituto de Arquitetos do Brasil e à Faculdade de Arquitetura de 

São Paulo.

11.  Apresentação dos trabalhos

Os concorrentes terão plena liberdade na apresentação de seus projetos, inclusive no uso de 

cores, etc.

12.  Escala

A escala para o Plano Piloto permanecerá de...1:25.000, entretanto será permitido aos concorren-

tes apresentar detalhes do referido plano na escala que desejarem.

13.  Colaboradores

O arquiteto inscrito no concurso para o Plano Piloto de Brasília terá plena liberdade na escolha 

de seus colaboradores, que poderão assinar as plantas apresentadas.

14.  Defesa oral

Na defesa oral, os arquitetos poderão ter a assistência de seus colaboradores.

Oscar Niemeyer, Diretor do Departamento de Urbanismo e Arquitetura.
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Quadrilátero Cruls, 1893

Área designada para a construção da futura capital  
pela Missão Cruls.
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Relatório do Plano Piloto  
de Brasília 

Lucio Costa

Plano Piloto de Brasília apresentado por Lucio Costa ao Concurso 
Nacional do Plano Piloto de Brasília
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...José Bonifácio, em 1823, propõe a transferência da Capital para Goiás  

e sugere o nome de BRASÍLIA. 

Desejo inicialmente desculpar-me perante a direção da Companhia Urbanizadora e a 

Comissão Julgadora do Concurso pela apresentação sumária do partido aqui sugerido para a nova 

Capital, e também justificar-me.

Não pretendia competir e, na verdade, não concorro, apenas me desvencilho de uma 

solução possível, que não foi procurada mas surgiu, por assim dizer, já pronta.

Compareço, não como técnico devidamente aparelhado, pois nem sequer disponho 

de escritório, mas como simples maquis do urbanismo, que não pretende prosseguir no desen-

volvimento da idéia apresentada senão eventualmente, na qualidade de mero consultor. E se 

procedo assim candidamente é porque me amparo num raciocínio igualmente simplório: se 

a sugestão é válida, estes dados, conquanto sumários na sua aparência, já serão suficientes, 

pois revelarão que, apesar da espontaneidade original, ela foi, depois, intensamente pensada e 

resolvida; se não o é, a exclusão se fará mais facilmente, e não terei perdido o meu tempo nem 

tomado o tempo de ninguém.

A liberação do acesso ao concurso reduziu de certo modo a consulta àquilo que de fato 

importa, ou seja, à concepção urbanística da cidade propriamente dita, porque esta não será, no 

caso, uma decorrência do planejamento regional, mas a causa dele: a sua fundação é que dará 

ensejo ao ulterior desenvolvimento planejado da região. Trata-se de um ato deliberado de posse, 

de um gesto de sentido ainda desbravador, nos moldes da tradição colonial. E o que se indaga é 

como no entender de cada concorrente uma tal cidade deve ser concebida.

Ela deve ser concebida não como simples organismo capaz de preencher satisfatoria-

mente e sem esforço as funções vitais próprias de uma cidade moderna qualquer, não apenas 

como urbs, mas como civitas, possuidora dos atributos inerentes a uma capital. E, para tanto, a 

condição primeira é achar-se o urbanista imbuído de uma certa dignidade e nobreza de intenção, 

porquanto dessa atitude fundamental decorrem a ordenação e o senso de conveniência e medida 

capazes de conferir ao conjunto projetado o desejável caráter monumental. Monumental não no 

sentido de ostentação, mas no sentido da expressão palpável, por assim dizer, consciente, daquilo 

que vale e significa. Cidade planejada para o trabalho ordenado e eficiente, mas ao mesmo tempo 

cidade viva e aprazível, própria ao desvaneio e à especulação intelectual, capaz de tornar-se, com 

o tempo, além de centro de governo e administração, num foco de cultura dos mais lúcidos e 

sensíveis do país.

Dito isto, vejamos como nasceu, se definiu e resolveu a presente solução:

1. Nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse: dois eixos cruzando-

se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz (Figura 1).

2. Procurou-se depois a adaptação à topografia local, ao escoamento natural das águas, à melhor 

orientação, arqueando-se um dos eixos a fim de contê-lo no triângulo equilátero que define a área 

urbanizada (Figura 2).

3. E houve o propósito de aplicar os princípios francos da técnica rodoviária – inclusive a 

eliminação dos cruzamentos – à técnica urbanística, conferindo-se ao eixo arqueado, correspon-

dente às vias naturais de acesso, a função circulatória tronco, com pistas centrais de velocidade 

e pistas laterais para o tráfego local, e dispondo-se ao longo desse eixo o grosso dos setores 

residenciais (Figura 3).
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4. Como decorrência dessa concentração residencial, os centros cívico e administrativo, o setor 

cultural, o centro de diversões, o centro esportivo, o setor administrativo municipal, os quartéis, as 

zonas destinadas à armazenagem, ao abastecimento e às pequenas indústrias locais, e, por fim, a 

estação ferroviária, foram-se naturalmente ordenando e dispondo ao longo do eixo transversal que 

passou assim a ser o eixo monumental do sistema (Figura 4). Lateralmente à intersecção dos dois 

eixos, mas participando funcionalmente e em termos de composição urbanística do eixo monumental, 

localizaram-se o setor bancário e comercial, o setor dos escritórios de empresas e profissões liberais, e 

ainda os amplos setores do varejo comercial.

5. O cruzamento desse eixo monumental, de cota inferior, com o eixo rodoviário-residencial 

impôs a criação de uma grande plataforma liberta do tráfego que não se destine ao estacio-

namento ali, remanso onde se concentrou logicamente o centro de diversões da cidade, com 

os cinemas, os teatros, os restaurantes etc. (Figura 5).

6. O tráfego destinado aos demais setores prossegue, ordenado em mão única, na área 

térrea inferior coberta pela plataforma e entalada nos dois topos mas aberta nas faces 

maiores, área utilizada em grande parte para o estacionamento de veículos e onde se loca-

lizou a estação rodoviária interurbana, acessível aos passageiros pelo nível superior da plata-

forma (Figura 6). Apenas as pistas de velocidade mergulham, já então subterrâneas, na 

parte central desse piso inferior que se espraia em declive até nivelar-se com a esplanada do 

setor dos ministérios.

7. Desse modo e com a introdução de três trevos completos em cada ramo do eixo rodoviário e 

outras tantas passagens de nível inferior, o tráfego de automóveis e ônibus se processa tanto na parte 

central quanto nos setores residenciais sem qualquer cruzamento. Para o tráfego de caminhões esta-

beleceu-se um sistema secundário autônomo com cruzamentos sinalizados mas sem cruzamento ou 

interferência alguma com o sistema anterior, salvo acima do setor esportivo, e que acede aos edifícios 

do setor comercial ao nível do subsolo, contornando o centro cívico em cota inferior, com galerias de 

acesso previstas no terrapleno (Figura 7).

8. Fixada assim a rede geral do tráfego automóvel, estabeleceram-se, tanto nos setores 

centrais como nos residenciais, tramas autônomas para o trânsito local dos pedestres a fim 

de garantir-lhes o uso livre do chão (Figura 8) sem contudo levar tal separação a extremos 

sistemáticos e anti-naturais pois não se deve esquecer que o automóvel, hoje em dia, deixou 

de ser o inimigo inconciliável do homem, domesticou-se, já faz, por assim dizer, parte da 

família. Ele só se ‘‘deshumaniza’’, readquirindo vis-à-vis do pedestre feição ameaçadora e 

hostil quando incorporado à massa anônima do tráfego. Há então que separá-los, mas sem 

perder de vista que em determinadas condições e para comodidade recíproca, a coexis-

tência se impõe.

9. Veja-se agora como nesse arcabouço de circulação ordenada se integram e articulam os 

vários setores.

Destacam-se no conjunto os edifícios destinados aos poderes fundamentais que, 

sendo em número de três e autônomos, encontraram no triângulo equilátero, vinculado à 

arquitetura da mais remota antiguidade, a forma elementar apropriada para contê-los. Criou-

se então um terrapleno triangular, com arrimo de pedra à vista, sobrelevado na campina 

circunvizinha a que se tem acesso pela própria rampa da auto-estrada que conduz à residência 

e ao aeroporto (Figura 9). Em cada ângulo dessa praça – Praça dos Três Poderes, poderia 

chamar-se – localizou-se uma das casas, ficando as do Governo e do Supremo Tribunal na base 
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e a do Congresso no vértice, com frente igualmente para uma ampla esplanada disposta num 

segundo terrapleno, de forma retangular e nível mais alto, de acordo com a topografia local, 

igualmente arrimado de pedras em todo o seu perímetro. A aplicação em termos atuais, dessa 

técnica oriental milenar dos terraplenos, garante a coesão do conjunto e lhe confere uma 

ênfase monumental imprevista (Figura 9). Ao longo dessa esplanada – o Mall, dos ingleses –, 

extenso gramado destinado a pedestres, a paradas e a desfiles, foram dispostos os ministérios 

e autarquias (Figura 10). Os das Relações Exteriores e Justiça ocupando os cantos inferiores, 

contíguos ao edifício do Congresso e com enquadramento condigno, os ministérios militares 

constituindo uma praça autônoma, e os demais ordenados em sequência – todos com área 

privativa de estacionamento –, sendo o último o da Educação, a fim de ficar vizinho do setor 

cultural, tratado à maneira de parque para melhor ambientação dos museus, da biblioteca, do 

planetário, das academias, dos institutos etc., setor este também contíguo à ampla área desti-

nada à Cidade Universitária com o respectivo Hospital de Clínicas, e onde também se prevê 

a instalação do Observatório. A Catedral ficou igualmente localizada nessa esplanada, mas 

numa praça autônoma disposta lateralmente, não só por questão de protocolo, uma vez que 

a Igreja é separada do Estado, como por uma questão de escala, tendo-se em vista valorizar o 

monumento, e ainda, principalmente, por outra razão de ordem arquitetônica: a perspectiva 

de conjunto da esplanada deve prosseguir desimpedida até além da plataforma onde os dois 

eixos urbanísticos se cruzam.

10. Nesta plataforma onde, como se via anteriormente, o tráfego é apenas local, situou-se 

então o centro de diversões da cidade (mistura em termos adequados de Piccadilly Circus, Times 

Square e Champs Elysées). A face da plataforma debruçada sobre o setor cultural e a espla-

nada dos ministérios não foi edificada com exceção de uma eventual casa de chá e da Ópera, 

cujo acesso tanto se faz pelo próprio setor de diversões, como pelo setor cultural contíguo, em 

plano inferior. Na face fronteira foram concentrados os cinemas e teatros, cujo gabarito se fez 

baixo e uniforme, constituindo assim o conjunto deles um corpo arquitetônico contínuo, com 

galeria, amplas calçadas, terraços e cafés, servindo as respectivas fachadas em toda a altura de 

campo livre para a instalação de painéis luminosos de reclame (Figura 11). As várias casas de 

espetáculo estarão ligadas entre si por travessas no gênero tradicional da Rua do Ouvidor, das 

vielas venezianas ou de galerias cobertas (arcades) e articuladas a pequenos páteos com bares 

e cafés, e loggias na parte dos fundos com vista para o parque, tudo no propósito de propi-

ciar ambiente adequado ao convívio e à expansão (Figura 11). O pavimento térreo do setor 

central desse conjunto de teatros e cinemas manteve-se vazado em toda a sua extensão, salvo 

os núcleos de acesso aos pavimentos superiores, a fim de garantir continuidade à perspectiva, 

e os andares se previram envidraçados nas duas faces para que os restaurantes, clubes, casas 

de chá etc., tenham vista, de um lado para a esplanada inferior, e do outro para o aclive do 

parque no prolongamento do eixo monumental e onde ficaram localizados os hotéis comerciais 

e de turismo e, mais acima, para a torre monumental das estações radioemissoras e de tele-

visão, tratada como elemento plástico integrado na composição geral (Figuras. 9, 11 e 12). Na 

parte central da plataforma, porém disposto lateralmente, acha-se o saguão da estação rodo-

viária com bilheteria, bares, restaurantes etc., construção baixa, ligada por escadas rolantes ao 

hall inferior de embarque separado por envidraçamento do cais propriamente dito. O sistema 

de mão única obriga os ônibus na saída a uma volta, num ou noutro sentido, fora da área 

coberta pela plataforma, o que permite ao viajante uma última vista do eixo monumental da 



Brasília 1960 2010

39

cidade antes de entrar no eixo rodoviário – residencial –, despedida psicologicamente dese-

jável. Previram-se igualmente nessa extensa plataforma destinada principalmente, tal como no 

piso térreo, ao estacionamento de automóveis, duas amplas praças privativas dos pedestres, 

uma fronteira ao teatro da Ópera e outra, simetricamente disposta, em frente a um pavilhão de 

pouca altura debruçado sobre os jardins do setor cultural e destinado a restaurante, bar e casa 

de chá. Nestas praças, o piso das pistas de rolamento, sempre de sentido único, foi ligeiramente 

sobrelevado em larga extensão, para o livre cruzamento dos pedestres num e noutro sentido, o 

que permitirá acesso franco e direto tanto aos setores do varejo comercial quanto ao setor dos 

bancos e escritórios (Figura 8).

11. Lateralmente a esse setor central de diversões, e articulados a ele, encontram-se dois grandes 

núcleos destinados exclusivamente ao comércio – lojas e magasins, e dois setores distintos, o 

bancário-comercial, e o dos escritórios para profissões liberais, representações e empresas, onde 

foram localizados, respectivamente, o Banco do Brasil e a sede dos Correios e Telégrafos. Estes 

núcleos e setores são acessíveis aos automóveis diretamente das respectivas pistas, e aos pedestres 

por calçadas sem cruzamento (Figura 8), e dispõem de auto-portos para estacionamento em dois 

níveis, e de acesso de serviço pelo subsolo correspondente ao piso inferior da plataforma central. 

No setor de bancos, tal como no dos escritórios, previram-se três blocos altos e quatro de menor 

altura, ligados entre si por extensa ala térrea com sobreloja de modo a permitir intercomunicação 

coberta e amplo espaço para instalação de agências bancárias, agências de empresas, cafés, 

restaurantes etc. Em cada núcleo comercial, propõe-se uma sequência ordenada de blocos baixos 

e alongados e um maior, de igual altura dos anteriores, todos interligados por um amplo corpo 

térreo com lojas, sobrelojas e galerias. Dois braços elevados da pista de contorno permitem, 

também aqui, acesso franco aos pedestres.

12. O setor esportivo, com extensíssima área destinada exclusivamente ao estacionamento de 

automóveis, instalou-se entre a praça da Municipalidade e a torre radioemissora, que se prevê de 

planta triangular, com embasamento monumental de concreto aparente até o piso dos studios 

e mais instalações, e superestrutura metálica com mirante localizado a meia altura (Figura 12). 

De um lado o estádio e mais dependências tendo aos fundos o Jardim Botânico; do outro o 

hipódromo com as respectivas tribunas e vila hípica e, contíguo, o Jardim Zoológico, constituindo 

estas duas imensas áreas verdes, simetricamente dispostas em relação ao eixo monumental, como 

que os pulmões.

13. Na praça Municipal, instalaram-se a Prefeitura, a Polícia Central, o Corpo de Bombeiros e 

a Assistência Pública. A penitenciária e o hospício, conquanto afastados do centro urbanizado, 

fazem igualmente parte deste setor.

14. Acima do setor municipal, foram dispostas as garagens da viação urbana, em seguida, de uma banda 

e de outra, os quartéis e numa larga faixa transversal o setor destinado ao armazenamento e à instalação 

das pequenas indústrias de interesse local, com setor residencial autônomo, zona esta rematada pela 

estação ferroviária e articulada igualmente a um dos ramos da rodovia destinada aos caminhões.

15. Percorrido assim de ponta a ponta esse eixo dito monumental, vê-se que a fluência e unidade 

do traçado (Figura 9), desde a Praça do Governo até à Praça Municipal, não exclui a variedade, e 

cada setor, por assim dizer, vale por si como organismo plasticamente autônomo na composição 

do conjunto. Essa autonomia cria espaços adequados à escala do homem e permite o diálogo 

monumental localizado sem prejuízo do desempenho arquitetônico de cada setor na harmoniosa 

integração urbanística do todo.
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16. Quanto ao problema residencial, ocorreu a solução de criar-se uma sequência contínua 

de grandes quadras dispostas, em ordem dupla ou singela, de ambos os lados da faixa rodo-

viária, e emolduradas por uma larga cinta densamente arborizada, árvores de porte, preva-

lecendo em cada quadra determinada espécie vegetal, com chão gramado e uma cortina 

suplementar intermitente de arbustos e folhagens, a fim de resguardar melhor, qualquer 

que seja a posição do observador, o conteúdo das quadras, visto sempre num segundo 

plano e como que amortecido na paisagem (Figura 13). Disposição que apresenta a dupla 

vantagem de garantir a ordenação urbanística mesmo quando varie a densidade, categoria, 

padrão ou qualidade arquitetônica dos edifícios, e de oferecer aos moradores extensas faixas 

sombreadas para passeio e lazer, independentemente das áreas livres previstas no interior 

das próprias quadras.

Dentro destas ‘‘super-quadras’’ os blocos residenciais podem dispor-se da maneira mais 

variada, obedecendo porém a dois princípios gerais: gabarito máximo uniforme, talvez seis pavi-

mentos e pilotis, e separação do tráfego de veículos do trânsito de pedestres, mormente o acesso 

à escola primária e às comodidades existentes no interior de cada quadra (Figura 8).

Ao fundo das quadras estende-se a via de serviço para o tráfego de caminhões, desti-

nando-se ao longo dela a frente oposta às quadras, à instalação de garagens, oficinas, depósitos 

do comércio em grosso etc., e reservando-se uma faixa de terreno, equivalente a uma terceira 

ordem de quadras, para floricultura, horta e pomar. Entaladas entre essa via de serviço e as vias 

do eixo rodoviário, intercalaram-se então largas e extensas faixas com acesso alternado, ora por 

uma, ora por outra, e onde se localizaram a igreja, as escolas secundárias, o cinema e o varejo do 

bairro disposto conforme a sua classe ou natureza (Figura 13).

O mercadinho, os açougues, as vendas, quitandas, casas de ferragens etc., na 

primeira metade da faixa correspondente ao acesso de serviço; as barbearias, cabeleireiros, 

modistas, confeitarias etc., na primeira seção da faixa de acesso privativa dos automóveis e 

ônibus, onde se encontram igualmente os postos de serviço para venda de gasolina. As lojas 

dispõem-se em renque com vitrinas e passeio coberto na face fronteira às cintas arborizadas 

de enquadramento dos quarteirões e privativas dos pedestres, e o estacionamento na face 

oposta, contígua às vias de acesso motorizado, prevendo-se travessas para ligação de uma 

parte a outra, ficando assim as lojas geminadas duas a duas, embora o seu conjunto cons-

titua um corpo só (Figura 14). 

Na confluência das quatro quadras localizou-se a igreja do bairro, e aos fundos dela 

as escolas secundárias, ao passo que na parte da faixa de serviço fronteira à rodovia se previu o 

cinema a fim de torná-lo acessível a quem proceda de outros bairros, ficando a extensa área livre 

intermediária destinada ao clube da juventude, com campo de jogos e recreio.

17. A gradação social poderá ser dosada facilmente atribuindo-se maior valor a determinadas 

quadras como, por exemplo, às quadras singelas contíguas ao setor das embaixadas, setor que se 

estende de ambos os lados do eixo principal paralelamente ao eixo rodoviário, com alameda de 

acesso autônomo e via de serviço para o tráfego de caminhões comum às quadras residenciais. Essa 

alameda, por assim dizer, privativa do bairro das embaixadas e legações, se prevê edificada apenas 

num dos lados, deixando-se o outro com a vista desimpedida sobre a paisagem, excetuando-se o 

hotel principal localizado nesse setor e próximo do centro da cidade. No outro lado do eixo rodovi-

ário-residencial, as quadras contíguas à rodovia serão naturalmente mais valorizadas que as quadras 

internas, o que permitirá as gradações próprias do regime vigente; contudo, o agrupamento delas, 
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de quatro em quatro, propicia num certo grau a coexistência social, evitando-se assim uma indevida 

e indesejável estratificação.

E seja como for, as diferenças de padrão de uma quadra a outra serão neutralizadas 

pelo próprio agenciamento urbanístico proposto, e não serão de natureza a afetar o conforto 

social a que todos têm direito. Elas decorrerão apenas de uma maior ou menos densidade, do 

maior ou menor espaço atribuído a cada indivíduo e a cada família, da escolha dos materiais e 

do grau e requinte do acabamento. Neste sentido deve-se impedir a enquistação de favelas tanto 

na periferia urbana quanto na rural. Cabe à Companhia Urbanizadora prover dentro do esquema 

proposto acomodações decentes e econômicas para a totalidade da população.

18. Previram-se igualmente setores ilhados, cercados de arvoredo e de campo, destinados a lote-

amento para casas individuais, sugerindo-se uma disposição dentada em cremalheira, para que as 

casas construídas nos lotes de topo se destaquem na paisagem, afastadas umas das outras, dispo-

sição que ainda permite acesso autônomo de serviço para todos os lotes (Figura 15). E admitiu-se 

igualmente a construção eventual de casas avulsas isoladas de alto padrão arquitetônico – o que 

não implica tamanho – estabelecendo-se porém como regra, nestes casos, o afastamento mínimo 

de um quilômetro de casa a casa, o que acentuará o caráter excepcional de tais concessões.

19. Os cemitérios localizados nos extremos do eixo rodoviário-residencial evitam aos cortejos a 

travessia do centro urbano. Terão chão de grama e serão convenientemente arborizados, com 

sepulturas rasas e lápides singelas, à maneira inglesa, tudo desprovido de qualquer ostentação.

20.  Evitou-se a localização dos bairros residenciais na orla da lagoa, a fim de preservá-la intata, tratada 

com bosques e campos de feição naturalista e rústica para os passeios e amenidades bucólicas de toda 

a população urbana. Apenas os clubes esportivos, os restaurantes, os lugares de recreio, os balneários 

e núcleos de pesca poderão chegar à beira d’água. O clube de Golf situou-se na extremidade leste, 

contíguo à Residência e ao hotel, ambos em construção, e o Yatch Club na enseada vizinha, entreme-

ados por denso bosque que se estende até à margem da represa, bordejada nesse trecho pela alameda 

de contorno que intermitentemente se desprende da sua orla para embrenhar-se pelo campo que se 

pretende eventualmente florido e manchado de arvoredo. Essa estrada se articula ao eixo rodoviário e 

também à pista autônoma de acesso direto do aeroporto ao centro cívico, por onde entrarão na cidade 

os visitantes ilustres, podendo a respectiva saída processar-se, com vantagem, pelo próprio eixo rodo-

viário-residencial. Propõe-se, ainda, a localização do aeroporto definitivo na área interna da represa, a 

fim de evitar-lhe a travessia ou contorno.

21. Quanto à numeração urbana, a referência deve ser o eixo monumental, distribuindo-se a 

cidade em metades Norte e Sul; as quadras seriam assinaladas por números, os blocos residenciais 

por letras, e finalmente o número do apartamento na forma usual, assim por exemplo, N-Q3-L 

ap. 201. A designação dos blocos em relação à entrada da quadra deve seguir da esquerda para 

a direita, de acordo com a norma.

22. Resta o problema de como dispor do terreno e torná-lo acessível ao capital particular. 

Entendo que as quadras não devem ser loteadas, sugerindo, em vez da venda de lotes, a venda 

de quotas de terreno, cujo valor dependerá do setor em causa e do gabarito, a fim de não 

entravar o planejamento atual e possíveis remodelações futuras no delineamento interno das 

quadras. Entendo também que esse planejamento deveria de preferência anteceder a venda das 

quotas, mas nada impede que compradores de um número substancial de quotas submetam à 

aprovação da Companhia projeto próprio de urbanização de uma determinada quadra, e que, 

além de facilitar aos incorporadores a aquisição de quotas, a própria Companhia funcione, em 
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grande parte, como incorporadora. E entendo igualmente que o preço das quotas, oscilável 

conforme a procura, deveria incluir uma parcela com taxa fixa, destinada a cobrir as despesas 

do projeto, no intuito de facilitar tanto o convite a determinados arquitetos como a abertura 

de concursos para a urbanização e edificação das quadras que não fossem projetadas pela 

Divisão de Arquitetura da própria Companhia. E sugiro ainda que a aprovação dos projetos se 

processe em duas etapas, – anteprojeto e projeto definitivo, no intuito de permitir seleção prévia 

e melhor controle da qualidade das construções.

Da mesma forma quanto ao setor do varejo comercial e aos setores bancário e dos 

escritórios das empresas e profissões liberais, que deveriam ser projetados previamente de 

modo a se poderem fracionar em sub-setores e unidades autônomas, sem prejuízo da integri-

dade arquitetônica, e assim se submeterem parceladamente à venda no mercado imobiliário, 

podendo a construção propriamente dita, ou parte dela, correr por conta dos interessados ou 

da Companhia, ou ainda, conjuntamente.

23. Resumindo, a solução apresentada é de fácil apreensão, pois se caracteriza pela simplicidade 

e clareza do risco original, o que não exclui, conforme se viu, a variedade no tratamento das 

partes, cada qual concebida segundo a natureza peculiar da respectiva função, resultando daí a 

harmonia de exigências de aparência contraditória. É assim que, sendo monumental é também 

cômoda, eficiente, acolhedora e íntima. É ao mesmo tempo derramada e concisa, bucólica e 

urbana, lírica e funcional. O tráfego de automóveis se processa sem cruzamentos, e se restitui 

o chão, na justa medida, ao pedestre. E por ter o arcabouço tão claramente definido, é de fácil 

execução: dois eixos, dois terraplenos, uma plataforma, duas pistas largas num sentido, uma 

rodovia no outro, rodovia que poderá ser construída por partes, – primeiro as faixas centrais 

como um trevo de cada lado, depois as pistas laterais, que avançariam com o desenvolvimento 

normal da cidade. As instalações teriam sempre campo livre nas faixas verdes contíguas às 

pistas de rolamento. As quadras seriam apenas niveladas e paisagisticamente definidas, com as 

respectivas cintas plantadas de grama e desde logo arborizadas, mas sem calçamento de qual-

quer espécie, nem meios-fios. De uma parte, técnica rodoviária; de outra, técnica paisagística 

de parques e jardins.

Brasília, capital aérea e rodoviária; cidade-parque; sonho arquissecular do patriarca. 

O marco zero, foto de Mário Fontenelle/ArPDF

Cruzamento do Eixo Monumental com o Eixo Rodoviário
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Brasília 57-85
do plano piloto ao Plano Piloto1

Maria Elisa Costa
Adeildo Viegas de Lima

1 Nota do editor: Este estudo foi realizado em 1985, por meio do 
Convênio SVO/DAU-Terracap/Ditec, tendo como supervisores o 
engenheiro Luiz Alberto Cordeiro, diretor-técnico da Terracap, e 
a arquiteta Tânia Batella de Siqueira, diretora do DAU/SVO. Com 
grande pesar, percebemos a impossibilidade de reproduzir a 
integridade desse valioso documento no limitado espaço desta 
publicação. Para não privar o leitor de tão importante registro, 
a solução encontrada foi reproduzir os trechos que apresentam 
reflexões mais sistemáticas sobre o processo de desenvolvimento 
da cidade. Em contrapartida, optamos por disponibilizar o docu-
mento em sua versão integral na rede mundial de computa-
dores (no sítio www.seduma.df.gov.br).

Foto de Buenno

Plataforma Rodoviária – cruzamento do Eixo Monumental com o 
Eixo Rodoviário
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Brasília, março de 1985

Coordenação
Arquiteto Lucio Costa

Brasília

Em boa hora a Secretaria de Viação e Obras e a Terracap resolveram promover este 

confronto da proposta original do plano-piloto com a realidade atual de Brasília.

O trabalho, feito com proficiência e sensibilidade por quem de direito e cujo teor subs-

crevo − com a ressalva de acentuar, tal como nele já consta, que a implantação de novas quadras 

estará condicionada à previa liberação das áreas retidas pela UnB e do reforço das estações de 

tratamento originariamente instaladas −, resultou num valioso documento não só para aqueles 

que terão a responsabilidade de prosseguir na tarefa de encaminhar a evolução controlada da 

cidade, tendo em vista o pensamento que a gerou, como também para melhor entendimento dos 

usuários que nela vivem e transitam.

De fato, este check-up urbanístico revela que a concepção original vingou, e que, apesar 

de certos vícios congênitos e das mazelas advindas do desconhecimento das verdadeiras intenções 

do plano e de consequentes erros na sua interpretação, a saudável constituição orgânico-estru-

tural da cidade teórica proposta e a força das idéias ali contidas garantiram-lhe singularidade e 

vida perene.

Valeu a pena.

Lucio Costa 5/III/85

Introdução

“... José Bonifácio, em 1823, propõe a transferência da Capital para Goiás e 

sugere o nome de Brasília.

Desejo inicialmente desculpar-me perante a direção da Companhia Urbanizadora e a 

Comissão Julgadora do Concurso pela apresentação sumária do partido aqui sugerido para a nova 

Capital, e também justificar-me.

Não pretendia competir e, na verdade, não concorro – apenas me desvencilho de uma 

solução possível, que não foi procurada mas surgiu, por assim dizer, já pronta.

Compareço, não como técnico devidamente aparelhado, pois nem sequer disponho 

de escritório, mas como simples maquisard do urbanismo, que não pretende prosseguir no 

desenvolvimento da idéia apresentada senão, eventualmente, na qualidade de mero consultor. 

E se procedo assim candidamente é porque me amparo num raciocínio igualmente simplório: 

se a sugestão é válida, estes dados, conquanto sumários na sua aparência, já serão suficientes, 

pois revelarão que, apesar da espontaneidade original, ela foi, depois, intensamente pensada e 

resolvida; se o não é, a exclusão se fará mais facilmente, e não terei perdido o meu tempo nem 

tomado o tempo de ninguém.
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A liberação do acesso ao concurso reduziu de certo modo a consulta àquilo que de fato 

importa, ou seja, à concepção urbanística da cidade propriamente dita, porque esta não será, no 

caso, uma decorrência do planejamento regional, mas a causa dele: a sua fundação é que dará 

ensejo ao ulterior desenvolvimento planejado da região. Trata-se de um ato deliberado de posse, 

de um gesto de sentido ainda desbravador, nos moldes da tradição colonial. E o que se indaga é 

como, no entender de cada concorrente, uma tal cidade deve ser concebida.

Ela deve ser concebida não como simples organismo capaz de preencher satisfatoria-

mente e sem esforço as funções vitais próprias de uma cidade moderna qualquer, não apenas como 

urbs, mas como civitas, possuidora dos atributos inerentes a uma capital. E, para tanto, a condição 

primeira é achar-se o urbanista imbuído de uma certa dignidade e nobreza de intenção, porquanto 

dessa atitude fundamental decorrem a ordenação e o senso de conveniência e medida capazes de 

conferir ao conjunto projetado o desejável caráter monumental. Monumental não no sentido de 

ostentação, mas no sentido da expressão palpável, por assim dizer, consciente daquilo que vale e 

significa. Cidade planejada para o trabalho ordenado e eficiente, mas ao mesmo tempo cidade viva 

e aprazível, própria ao devaneio e à especulação intelectual, capaz de tornar-se, com o tempo, além 

de centro de governo e administração, num foco de cultura dos mais lúcidos e sensíveis do país.”

(Introdução do Relatório do Plano Piloto, Lucio Costa, março 57)

Brasília hoje

Em 21 de abril de 1985 Brasília completará 25 anos. Sua presença já se tornou tão 

natural na vida brasileira que nem mais ocorre às pessoas o quão extraordinário é o simples fato de 

sua existência, de ter surgido do nada uma cidade-capital, que em tão pouco tempo já consolidou 

uma maneira de viver que lhe é própria.

“É estranho o fato; esta sensação, ver aquilo que foi uma simples idéia na minha cabeça 

se transformando nessa cidade enorme, densa, imensa, viva, que é a Brasília de hoje. Os senhores 

me dêem um pouco de tempo porque estou emocionado.” (Lucio Costa, Brasília, 1974)

O fato é que o plano de Lucio Costa, mesmo antes da viabilização da “escala 

gregária”, contando apenas, nos primeiros tempos, com a escala monumental e a proposta 

inovadora para a habitação multifamiliar que foi a superquadra, garantiu à cidade, desde o 

início, não apenas uma individualidade formal mas o embrião de uma forma de viver intei-

ramente diferente da das demais cidades brasileiras. Quando a nova capital era ainda pouco 

mais que uma semente urbana plantada na vastidão vazia do Planalto Central, sua presença 

já se impunha “em escala definitiva”.

Esta decorrência da concepção do plano piloto ter sido “imbuída de uma certa digni-

dade e nobreza de intenção” e o fato de ser inovadora – tanto plástica como estruturalmente – e 

inovadora com raízes profundamente brasileiras, certamente contribuiu para que, ao primeiro 

entrave, a capital não tenha retornado ao litoral.

Vendo Brasília hoje, não é exagero afirmar-se que o essencial da proposta foi cumprido. 

E o sabem seus moradores – Brasília é, antes de mais nada, um produto de consumo interno; sua 

verdadeira especificidade, o natural para os que aqui nasceram ou cresceram, só é perceptível vista 

de dentro, e talvez seja por isto tão frequente a dificuldade que as pessoas de fora têm de avaliá-la 

corretamente – o essencial escapa.
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O objetivo deste trabalho é tão-somente observar a Brasília de hoje com os olhos 

de quem acompanhou o nascimento e o crescimento da cidade; a intenção é identificar, 

em linhas gerais, quais os ajustes necessários tanto no sentido de contribuir para a solução 

de problemas atuais como de estimular o aproveitamento da capacidade ainda ociosa da 

proposta original.

Não se deve esquecer que Brasília é uma experiência urbana absolutamente singular – 

trata-se de uma cidade não só concebida, mas implantada desde o início como se já fosse adulta: 

a criança cresceu dentro de roupas grandes demais para ela, e só agora, quando sua primeira 

geração já atingiu a maioridade e que a vitalidade urbana tem reais condições de usufruir e, por 

outro lado, de revelar potencialidades e carências da concepção original.

Nas circunstâncias em que Brasília surgiu, como símbolo da própria identidade da nação, 

quando pela primeira vez tomava coragem de acreditar em si própria, a utopia era mais verdadeira 

que a realidade: “Brasília, neste momento crítico da nossa angústia brasileira, parecia uma idéia 

antipática; Lucio ganha o concurso do plano piloto para a construção da futura capital e o seu 

projeto, lembrando um avião em reta para a impossível utopia, logo dá à iniciativa um ar plau-

sível” (Manuel Bandeira, Jornal do Brasil, março 1957).

Brasília tem esta marca de berço, e a força do vínculo entre a proposta urbanística e o 

momento histórico que a gerou é de tal ordem que a capital permanece – e permanecerá – o 

símbolo vivo do gesto de fé e vontade, do resultado da união de todos os cidadãos, da nação 

voltada para seu horizonte maior.

Cada cidade tem seu jeito – Paris é Paris, Nova Iorque é Nova Iorque; pretender trans-

formar Paris em Nova Iorque só levaria a acabar com Paris, sem conseguir em seu lugar outra Nova 

Iorque. Assim também, e talvez com mais forte razão, Brasília é Brasília, e para cuidar de seus 

problemas de maneira lúcida e eficaz não se pode omitir sua peculiaridade de “cidade inventada” 

e, no entanto, real.

“Então eu vi que Brasília tem raízes brasileiras, reais, não é uma flor de estufa, como 

poderia ser. Brasília está funcionando e vai funcionar cada vez mais. Na verdade, o sonho foi 

menor que a realidade. A realidade foi maior, mais bela. Eu fiquei satisfeito, me senti orgulhoso de 

ter contribuído” (Lucio Costa, entrevista ao Jornal do Brasil, em novembro de 1984).

Assim, pareceu que a melhor alternativa seria começar pelo começo, ou seja, pelo 

plano piloto, retomando a idéia geradora com o intuito de entendê-la, de perceber-lhe as 

intenções e o alcance, prosseguindo pelos caminhos e descaminhos de seu desenvolvimento 

e da implantação da cidade, observando o comportamento urbano que hoje existe, para 

finalmente chegar a sugestões e recomendações, contando com a participação do autor do 

plano, sobretudo porque, em seu recente reencontro com a cidade já adulta, Lucio Costa 

– eterno maquisard do urbanismo – revelou ter sensibilidade bastante para perceber a Brasília 

que existe. 
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A relação do autor do plano  

com seu desenvolvimento

“No memorial do plano piloto eu digo: não pretendo participar do desenvolvimento do 

plano, senão em caráter consultivo. Porque me conhecendo – eu sou arquiteto e tenho noção de 

proporção – eu sabia que não teria condições, por feitio meu, de estar acompanhando isso. Eu 

tinha perdido Leleta, naquela época, três anos antes. Ela gostaria tanto, se fosse possível...” (Lucio 

Costa, entrevista ao Jornal do Brasil, novembro 1984)

O desenvolvimento do plano piloto de Brasília foi praticamente concomitante com 

a própria implantação da cidade. De 1957 a 60, a Divisão de Urbanismo do D.U.A da 

Novacap funcionou exclusivamente no Rio de Janeiro, sob a direção do Engenheiro Augusto 

Guimarães Filho, convidado por Lucio Costa para exercer o cargo sob sua supervisão; o 

Dr. Guimarães cumpriu sua difícil tarefa com exemplar dedicação. De 60 a 64 o mesmo 

esquema foi mantido, sendo que já em 60 um dos arquitetos da equipe veio para Brasília. 

Em 64 a Divisão de Urbanismo transferiu-se definitivamente e o escritório do Rio foi desa-

tivado. Lucio Costa ainda atuou com alguma regularidade de 64 a 66, na qualidade de 

membro nato do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sempre no Rio.

Convém ainda lembrar que a intervenção da Divisão de Urbanismo na primeira fase 

restringiu-se à área do Plano Piloto propriamente dito, ou seja, a bacia do Paranoá; os projetos e 

implantação das cidades-satélites foram feitos diretamente pela Novacap.

De 66 em diante não houve mais um acompanhamento regular por parte do autor 

do plano, restringindo-se sua participação a responder o que – e quando – lhe era perguntado 

ou a intervir por iniciativa própria em situações excepcionais (como o caso do projeto de Oscar 

Niemeyer para o aeroporto) ou crônicas como a contínua solicitação no sentido de se arborizar as 

faixas verdes das superquadras).

Em 74 houve uma retomada de contacto e Lucio Costa veio a Brasília para o Seminário 

promovido pelo Senador Catete Pinheiro, presidente da Comissão do Distrito Federal. Dessa época 

resultaram os projetos das Praças de Pedestres na Plataforma Central e da fonte próxima à Torre de 

TV, ambos executados, bem como o dos trevos de interligação das pistas central e locais do Eixo 

Rodoviário e propostas para o Setor Comercial Norte e para um parque público na beira do lago, 

nas proximidades da Concha Acústica, todos esquecidos.

A atual administração procurou manter contactos mais frequentes, mas Lucio Costa 

permanecia sempre na posição de opinar quando solicitado, sem estar, na realidade, devidamente 

informado de tudo que acontecera no longo período de afastamento sem seu conhecimento e 

muitas vezes à sua revelia.

Daí o grande interesse de sua retomada de contacto direto com Brasília e as cidades-

satélites, em novembro passado. O restabelecimento deste vínculo original pode ser extrema-

mente útil à cidade.
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implantado

original 

Dito isto, vejamos como nasceu, se definiu e resolveu a presente solução. 

Relatório do Plano Piloto

O partido

[Ver itens 1 a 8 do Relatório do Plano Piloto.] 

Primeiras alterações a nível de partido

No início do desenvolvimento do projeto houve sempre a intenção de fidelidade ao 

risco original, tanto por parte da Divisão de Urbanismo como das autoridades – respeitar o plano 

piloto era ponto pacífico para Juscelino e Israel Pinheiro. E se, nas suas linhas gerais, o partido 

urbano prevaleceu e a Brasília que hoje existe é muito parecida com a Brasília inventada por seu 

autor, isto se deve à imensa sabedoria do Presidente, que diante das sugestões de Lucio Costa 

no sentido de adiar a construção da Plataforma Central e do arcabouço viário da Asa Norte, 

respondeu: “Não Senhor. Eu faço questão de levantar essa Plataforma. São 700 metros. Porque 

se não a fizer, há o risco de não ser feita no futuro, ou ser protelada indevidamente, comprome-

tendo a concepção do seu plano. A concepção do plano é baseada no cruzamento dos eixos, 

em vários níveis. Sem a Plataforma, isso não funciona, ainda que para o uso inicial da cidade 

não seja, de fato, necessária. É preciso fazer o supérfluo, porque o necessário será feito de 

qualquer maneira; o supérfluo é que precisa ser feito agora, porque será necessário amanhã e 

se não for feito agora a cidade correrá o risco de atrofiar-se, de não se realizar na sua plenitude. 

Quero fazer a estrutura de ponta a ponta, quero deixar o esqueleto da cidade já montado, e 

iluminado” (depoimento de Lucio Costa no Seminário, Brasília, 1974).

Mesmo existindo essa postura básica, é natural que tenham surgido, já na primeira fase 

– por opção ou contingência – adaptações e alterações relativamente à proposta inicial, a nível 

de partido.

A primeira delas precedeu o próprio desenvolvimento e foi sugerida por Sir William 

Holford, membro da Comissão Julgadora do concurso para o plano piloto: o conjunto da 

cidade deslocou-se para leste, e os lotes residenciais passaram para o outro lado do lago. 

A razão deste deslocamento foi reduzir a extensão de área vazia entre a cidade e a água, 

a seu ver vulnerável, no futuro, a pressões no sentido de uma ocupação indevida. Suas 

consequências foram tornar o Eixo Rodoviário mais arqueado e mais curto – comprimindo as 

faixas 01 – e dobrar a extensão do trecho oeste do Eixo Monumental, de vez que a Estação 

Ferroviária foi deslocada no outro sentido. Decorre ainda deste deslocamento o fato dos 

Setores Comercial e Bancário Norte terem ficado em cota nitidamente mais baixa do que a 

da Plataforma Central.

Em seguida, foi criada pela Divisão de Urbanismo mais uma ordem de superquadras do 

lado leste, retangulares e com gabarito de três pavimentos, destinadas à construção dos blocos 

residenciais econômicos que o plano original propunha, com 6 andares, nas próprias superqua-

dras (ver item 17 do Relatório do PP). Em consequência, a L-2 deslocou-se para leste, deixando 

portanto de servir diretamente aos setores bancários. Cabe observar que a faixa 400 corresponde 

à localização proposta pelo plano piloto para as embaixadas. 

A faixa destinada a “floricultura, horta e pomar” (item 16 do Relatório) a oeste da W-3 

Sul foi utilizada para a construção urgente de casas geminadas (projeto de arquitetura e implan-

Figura 1 - Croquis do plano piloto original x implantado
Imagem do satélite CBERS, 2006
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tação da Divisão de Arquitetura), para permitir a transferência dos primeiros técnicos para Brasília 

com suas famílias, já em 1958, ocupação esta iniciada no meio da Asa Sul, estendendo-se poste-

riormente ao longo de toda a faixa 700.

Para permitir o atendimento à contínua demanda para instalação de templos de dife-

rentes religiões e seitas, e dos colégios particulares – de vez que a intenção do governo era 

preencher as áreas destinadas pelo plano a essa função com a rede pública de ensino – a 

Divisão de Urbanismo propôs a criação dos chamados Setores de Grandes Áreas, a leste da 

L-2 e a oeste das casas geminadas, dando origem às vias W-4 e W-5. A criação destes setores 

visava ainda assegurar que a implantação residencial ao longo do Eixo Rodoviário fosse feita 

exatamente como previsto na proposta original, de vez que se tratava de um dos aspectos 

fundamentais do plano piloto.

E foi ampliada a zona central da cidade, incorporando as faixas 01 sul e norte e a parte 

inicial das faixas 400 e 700 – envolvendo, portanto, os quarteirões centrais previstos pelo plano: 

surgiram os Setores Hospitalares, os das Autarquias, Tribunais e Rádio e TV, além do acréscimo de 

área nos Setores Comerciais e Bancários.

Apesar dessas primeiras alterações serem todas justificáveis, houve uma postura ambígua 

na forma de abordá-las: as modificações em si foram assumidas, mas as implicações viárias corres-

pondentes não o foram; assim, a fidelidade ao risco original, sem se dar conta, deixou escapar 

um dos aspectos mais importantes da intenção que o gerou – a objetividade e o bom senso. Com 

as casas geminadas e as grandes áreas, a L-2 e a W-3 perderam, necessariamente, a caracterís-

tica inicial de vias de serviço, de vez que passaram a ser o acesso mais direto aos novos setores, 

inclusive os de Autarquias e Tribunais Federais; no entanto, não se cogitou de uma integração 

franca dessas vias ao arcabouço principal, levando em conta, inclusive, a nova delimitação de zona 

central. Assim também o traçado viário proposto para atender às Grandes Áreas oeste desco-

nheceu a evidência de que a concentração ali de escolas e igrejas implicaria em tráfego ponde-

rável nas horas de pique e na necessidade futura de transporte coletivo e de áreas generosas para 

estacionamento.

Aliás, esta forma de lidar com o arcabouço viário básico proposto pelo plano piloto, 

isolando-o das novas situações em lugar de integrá-las a ele de maneira sensata, consolidou-se ao 

longo do tempo, haja vista as ligações e trevos propostos muitos anos mais tarde (à exceção da 

duplicação das “tesourinhas” e do trevo de travessia entre os Setores Comercial e Bancário Sul), 

que em geral levaram em conta cada situação problemática isoladamente, sem encarar a estrutura 

viária da cidade como sendo um todo.

Assim, por exemplo, o trevo da W-3 não se propôs a ligar os Setores Hoteleiros Norte 

e Sul, que lhe são tão próximos; o que leva à Universidade, desmedidamente grande, esquece 

que é contíguo à zona central da cidade; os acessos às pontes do Lago Sul, também superdi-

mensionados por excesso de área disponível, atravessam o Setor de Embaixadas como se ele 

não existisse – e a pista central do Eixo Rodoviário ainda tem capacidade ociosa por falta de 

ligações adequadas.

Apesar de tudo, a força da estrutura viária básica é tão grande que, abordando a 

questão de maneira correta, ou seja, com o propósito de integrar a si própria a rede viária exis-

tente, parece perfeitamente possível resolver de forma satisfatória os problemas atuais.

Em termos de uso, a implicação mais séria destas modificações iniciais foi a locali-

zação dos estabelecimentos públicos de ensino médio nos Setores de Grandes Áreas, compro-
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metendo a proposição tão acertada do plano piloto relativa às Unidades de Vizinhança (itens 

16 e 17 do Relatório do Plano). Visto hoje, parece inexplicável que não se tenha podido 

chegar na época a uma posição realista quanto às áreas necessárias para implantação das 

escolas classe, parque e médias de forma a localizá-las dentro das quadras e nas entrequadras 

como previsto no plano.

Data ainda desta fase a criação, por iniciativa direta de Israel Pinheiro, das chamadas 

Mansões Suburbanas (MSPW).

Desde esses primeiros tempos até hoje, muita coisa aconteceu – e deixou de acon-

tecer. Acompanhando o plano, setor por setor, será mais fácil o entendimento das origens e 

consequências das intervenções havidas.

Veja-se agora como nesse arcabouço de circulação ordenada se integram  

e articulam os vários setores.

Relatório do Plano Piloto

Eixo Monumental

[Ver item 9 do Relatório do Plano Piloto.] 

Praça dos Três Poderes

A contribuição arquitetônica de Oscar Niemeyer na Praça dos Três Poderes 

respondeu à altura a proposta do plano piloto. Ali, o urbanismo e a arquitetura efetiva-

mente criaram a paisagem, com a força de uma segunda natureza – é como se a Praça dos 

Três Poderes fosse o “Pão de Açúcar” de Brasília, de tal maneira sua presença se incorporou 

ao horizonte do Planalto.

Em tempos mais recentes surgiram vários acréscimos em suas proximidades. Os anexos, 

projetados pelo próprio Oscar Niemeyer, são sabidamente discretos e não comprometem a beleza 

excepcional do espaço ali criado; mas há duas intervenções que interferem no conjunto: o imenso 

mastro da bandeira nacional, cuja escala nada tem a ver com a da Praça (embora a bela presença 

da grande bandeira ondulando contra o céu justifique, para o autor do plano, a presença do 

mastro) e a absurda localização do edifício do Tribunal de Contas da União, num desrespeito 

acintoso e constrangedor a um dos mais importantes conjuntos urbanístico-arquitetônicos do 

nosso tempo.

Torna-se, assim, evidente a necessidade do tombamento da Praça dos Três Poderes, 

“incluindo-se os Palácios do Itamaraty e da Justiça que se constituem na sua vinculação arquite-

tônica com a Esplanada dos Ministérios. A deliberação do plano piloto de marcar a cabeceira da 

Esplanada com estas duas edificações de partido horizontal, ao contrário do partido adotado para 

os demais ministérios, não só foi mantida como arquitetonicamente enfatizada graças à singu-

laridade e beleza de cada projeto, cabendo preservar as características desse valioso conjunto, 

inclusive na sua ambientação paisagística” (Lucio Costa, janeiro 85). 

O deslocamento da cidade para mais perto do lago, sugerido por Sir William Holford, 

decorreu, como já foi visto, de sua justificada preocupação com as pressões que anteviu no sentido 

de uma futura ocupação indevida da extensa área vazia entre a Praça dos Três Poderes e a orla. Se 

tal ocorresse, o plano teria comprometido o aspecto por assim dizer simbólico de sua concepção; 
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não é por acaso que os três poderes da República não se localizam no centro urbano e sim 

numa extremidade da cidade, nitidamente afirmada como tal (além do terrapleno triangular que 

define a Praça era previsto apenas o cerrado nativo): é como se este “corte” deliberado quisesse 

significar a própria natureza do gesto de tomada de posse – o poder aberto para a Nação e não 

enclausurado na cidade-capital.

Daí a importância do cumprimento de diretrizes lúcidas de ocupação relativas à extensão 

de terreno compreendida entre o perímetro da área de preservação contígua ao monumento 

tombado e a orla do lago, onde até hoje prevalecem – e devem ser mantidos – os critérios 

iniciais: a área se destina a uso que implica em ocupação rarefeita e de gabarito baixo, ou seja, 

lazer e clubes.

Do lado norte, entretanto, e muito próximo à Praça, foram instalados desde o inicio 

das obras acampamentos das empreiteiras. Como ali residiam os engenheiros, e não apenas os 

operários, as casas foram ficando – o lugar era agradável, as casas de madeira escondidas pelo 

arvoredo – e a Vila Planalto sobreviveu. Esse assentamento de mais de 25 anos transformou-se 

numa espécie de testemunho da fase inicial da construção de Brasília.

A legitimação de uso residencial unifamiliar naquele ponto torna a área circunvizinha 

extremamente vulnerável a pressões no sentido da expansão do loteamento, o que viria a compro-

meter de maneira desastrada o percurso entre a cidade e o Palácio da Alvorada.

Figura 2 - Alterações no plano piloto

1. Inserção de uma faixa de superquadras econômicas  
compostas de blocos de três pavimentos

2. Inserção de uma faixa de quadras de casas geminadas

3. Inserção de duas faixas de quadras para usos institucionais

4. Ampliação do centro urbano
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Assim sendo se consolidada a Vila Planalto, tal consolidação deve obedecer às diretrizes 

estabelecidas por Lucio Costa em janeiro próximo passado – ocasião em que foi informado da 

intenção de se fixar definitivamente aquele assentamento provisório. Na definição desses critérios, 

a premissa foi a constatação do fato da existência naquele local de um núcleo residencial antigo; 

as implicações deste fato induziram à indicação desde logo de qual seria o padrão de ocupação 

capaz de responder de maneira adequada ao problema real.

A fixação do assentamento existente ficaria assim condicionada à reserva de faixa de 

terreno com cerca de 250 m de largura e 2 km de extensão, ao longo da Estrada Hotéis de 

Turismo para futura implantação residencial multifamiliar na forma de superquadras (inclusive 

com enquadramento arborizado e entrequadras), com gabarito uniforme de quatro pavi-

mentos sobre pilotis livres, e blocos extensos dispostos ortogonalmente, de forma que, dada 

a extensão do conjunto, venham a criar dominante horizontal, cuja presença – dada a sua 

posição em relação à Praça – não interfere negativamente no conjunto.

De fato, afirmar uma ocupação disciplinada e geométrica naquele trecho parece 

muito mais compatível com a escala monumental quase adjacente do que seria um lotea-

mento nos moldes dos do lago – o que, insidiosa e paulatinamente, acabaria por ocorrer. Já 

a presença da ocupação unifamiliar existente, escondida que é pelas árvores, praticamente 

não se faz sentir.

Além do aspecto plástico, o conjunto da Vila e das Superquadras Planalto teria 

população suficiente para caracterizar-se como bairro, justificando a instalação das comodi-

dades urbanas necessárias. No que se refere à Vila, são as seguintes as diretrizes estabele-

cidas: “Admitindo-se a implantação do renque retilíneo de um novo conjunto de superqua-

dras na área contígua à Vila Planalto – ”Superquadras Planalto” –, o tratamento a ser dado 

na ampliação dessa área deverá ser um tratamento de concepção livre que contraste com as 

quadras e obedeça aos seguintes critérios”:

1. O loteamento existente deve ser mantido e as construções, de madeira inclusive, 

preservadas, intensificando-se a arborização das vias e dos espaços vazios;

2. não deverá ser feito “arruamento” nas áreas acrescidas, mas alamedas sinuosas de 

parque com apenas 5 (cinco) metros de largura, alargamentos de espaço em espaço e 

amplas faixas verdes laterais arborizadas onde os carros possam estacionar livremente; 

o caminhamento de pedestres nessas faixas deverá ter apenas 1,50 m de largura sobre 

lastro de concreto e capeamento cimentado contínuo;

3. as casas deverão ser de um pavimento, podendo eventualmente ser sobrele-

vadas 2,20 m a fim do chão ser utilizado apesar de construído, admitindo-se ainda 

um segundo andar que ocupe apenas 1/4 a 1/3 da projeção da casa, excluídas as 

varandas” (Lucio Costa, janeiro 85).

É ainda importante que sejam encontrados os procedimentos jurídicos capazes de 

garantir a não alienação dos lotes em toda a área, mas apenas o direito ao uso do solo.

Por outro lado, como poderá ser visto na conclusão deste trabalho, essa oferta adicional 

de superquadras vem ao encontro de um critério de ordem mais geral relativo à expansão Urbana 

do Plano Piloto.
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Esplanada dos Ministérios, Setores Culturais

No plano piloto as faixas do terrapleno destinada à implantação dos ministérios eram 

nitidamente mais largas que o canteiro central. Em decorrência do projeto do Congresso, as duas 

pistas foram ligeiramente afastadas, aumentando a largura da faixa gramada e, ao mesmo tempo, 

os blocos dos ministérios – inicialmente mais extensos como previsto – tiveram suas dimensões 

reduzidas por questões de economia; a redução foi feita simetricamente em relação aos eixos 

dos dois renques de edifícios, aumentando ainda mais a distância no confronto das empenas. 

De qualquer forma, o resultado final é plenamente satisfatório, bem como a solução de Oscar 

Niemeyer para os anexos.

A galeria com comércio de apoio sugerida pelo plano ligando os vários blocos não chegou 

a ser projetada, e os Setores Culturais, com exceção do Teatro, permanecem até hoje vazios.

Assim, o critério de se destinar os Setores Culturais para instituições públicas e 

equipamentos de interesse cultural e comunitário deve prevalecer, bem como a diretriz 

paisagística contida no plano piloto, que os prevê densamente arborizados e “tratados à 

maneira de parque”.

Caso venham a ser necessárias, além dos anexos previstos, novas edificações destinadas 

a ministérios ou outras atividades vinculadas ao poder público federal, não se deve cogitar da 

ocupação dos Setores Culturais para este uso.

Sendo assim, propõe-se que as áreas remanescentes dos dois Setores Bancários, em 

grande parte ainda incompletos e cujo projeto inicial de implantação foi feito por Oscar Niemeyer 

e integrava o conjunto da parte leste do Eixo Monumental, tenham aquela destinação, sendo “o 

projeto de integração da área como um todo – inclusive com comércio local de apoio – confiado 

ao próprio Oscar Niemeyer” (Lucio Costa, fevereiro 85).

Tal opção tem a vantagem de aproveitar a eventual necessidade de mais área construída 

para os órgãos do Governo Federal no sentido da vitalização do centro urbano, completando-se, 

finalmente, os Setores Bancários. Na parte deste trabalho que aborda os quarteirões centrais, 

observa-se a possibilidade de ajustes viários que podem vir a beneficiá-los. Assim também a área 

remanescente do Setor de Autarquias Sul poderá ter a mesma destinação, sendo sua ocupação 

remanejada em função das novas necessidades.

Universidade

A cidade universitária, no plano piloto, ficava próxima do Eixo Monumental e contígua 

ao Setor Cultural Norte. É possível que sua localização final tenha sido ainda uma decorrência 

do deslocamento da cidade para leste que, somado à criação da faixa 400 e das Grandes Áreas, 

reduziu o espaço disponível no local sugerido inicialmente.

É ainda interessante observar que na memória descritiva do plano, o mesmo bloco de 

texto – item 9 – vai sintomaticamente da administração federal à Universidade, passando pelos 

Setores Culturais.

Cabe ainda observação de Lucio Costa com referência às superquadras da Asa Norte 

que pertencem à universidade: “As quadras doadas à universidade devem ser ocupadas pois não 

se justifica que, passados 25 anos, ainda estejam ociosas, quando há falta de oferta e crescente 

demanda no mercado imobiliário urbano”.
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Centro urbano

[Ver itens 10 e 11 do Relatório do Plano Piloto.] 

Centro urbano como um todo

Embora no plano piloto o centro da cidade fosse constituído por apenas quatro grandes quar-

teirões, interligados pela Plataforma Rodoviária e pelos Setores de Diversões (além dos setores hoteleiros 

contíguos ao Eixo Monumental), já na primeira fase do desenvolvimento este núcleo original foi envol-

vido por novos setores e áreas adicionais, destinadas inclusive a absorver expansão futura.

O centro urbano atual é, assim, constituído pelos quarteirões inicialmente propostos (itens 

10 e 11 do Relatório do Plano Piloto) e pelas áreas acrescidas no início do desenvolvimento do plano 

(ver texto referente ao Partido).

Numa cidade como Brasília, não só concebida mas implantada desde o início “em escala 

definitiva”, era evidentemente impossível esperar que o centro urbano proposto existisse de fato 

antes que a população o admitisse. A expectativa, num caso assim, é que a cidade evolua para o 

previsto, e compete ao planejamento criar condições que estimulem a evolução desejada.

Por outro lado, se na parte residencial a nova forma de morar das superquadras gerou, 

desde o início, um comportamento novo, no centro quem comanda é a vitalidade urbana, ocupando 

os espaços e revelando, na maneira de utilizá-los, potencialidades e carências da estrutura física 

implantada e proposta.

Assim sendo, antes de proceder a um estudo do centro urbano propriamente dito, cabe 

observar grosso modo o comportamento e a distribuição do comércio e das atividades ao longo 

dos primeiros 25 anos de Brasília.

Como a ocupação residencial começou no meio da Asa Sul (casas geminadas e primeiras 

superquadras) e prosseguiu por longo tempo descontínua, na primeira fase a W-3 foi o “centro” 

da cidade pequena que Brasília ainda era. No centro previsto funcionavam pontos isolados – o 

Hotel Nacional, os Bancos Estatais, alguns edifícios de escritórios no Setor Comercial Sul, o 

Hospital Distrital. Os Comércios Locais nas entrequadras eram precários e a Asa Norte conti-

nuava ainda vazia. 

Com o adensamento da ocupação das superquadras da Asa Sul, os Comércios Locais 

se desenvolveram, tornando-se verdadeiros comércios de bairro, e de certa forma “drenaram” a 

W-3, que hoje tem características bem mais próximas ao previsto no plano.

Na Asa Norte, cuja ocupação, ainda incompleta, foi bem mais recente, o comércio e os 

estabelecimentos de prestação de serviços na W-3, de caráter mais popular, ficaram na faixa 700; a 

faixa 500 destinou-se à instalação de entidades de classes e empresas autônomas de maior porte, e 

nas Entrequadras o comércio de bairro se instala com características de uso análogas às da Asa Sul.

Além disso, como tem ocorrido atualmente em todas as cidades brasileiras de maior 

porte, surgiram centros de compras em locais afastados, como o Carrefour e o Park Shopping.

Com o aumento da população e a ocupação, embora parcial, da Asa Norte, a W-3 

Sul perdeu, definitivamente, suas características iniciais e a cidade começou a voltar-se para seu 

centro geográfico. Além disso, a Rodoviária, localizada em pleno coração da cidade, faz conver-

girem também para lá os moradores das cidades-satélites.

Existem então agora todas as condições de vitalidade e afluxo de população capazes de 

permitir a consolidação do centro urbano de Brasília. Trata-se de rever, à luz da experiência vivida, Figura 3 - Centro urbano

Zona Central Inicial

Ampliação da Zona Central
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o centro urbano como um todo e de despertar a cidade para seu core, criando todas as condições 

físicas e jurídicas capazes de estimular sua plena realização, procurando, para tanto, “limpar” na 

medida do possível a estrutura viária, restituindo-lhe a clareza original e de reestudar cada setor, 

em todos os níveis, com o objetivo de estimular o cumprimento da função agregadora própria ao 

centro da cidade.

Não se deve perder este momento, de vez que o centro urbano é um só: a ocupação 

inadequada dos espaços ainda não edificados será responsável pelo comprometimento indevido 

do centro urbano da Capital da República.

Setores de Diversões, Plataforma Rodoviária, Estação Rodoviária

No desenvolvimento do projeto, ainda na primeira fase, a Plataforma Rodoviária e toda 

a articulação viária adjacente sofreram várias alterações relativamente ao que foi proposto em 

princípio pelo plano piloto.

A Plataforma cobriria integralmente a rodoviária, criando assim, em seu nível superior, 

piso contínuo entre os lados leste e oeste. As grandes dimensões da estrutura, muito onerosa, 

fizeram com que se transformasse num “H”. O projeto, desenvolvido pela Divisão de Urbanismo, 

resultou mais elegante e arejado; as travessias de pedestres se fazem pelas duas praças fronteiras 

aos Setores de Diversões e pelo saguão da Rodoviária.

Na área entre os Setores Comerciais e Bancários ficou localizado o trevo central de distri-

buição, porque a largura do Eixo Rodoviário não comportou o trevo indicado no plano (Figura 3), 

o qual assegurava, inclusive, a travessia direta leste oeste, esquecida até à construção do trevo 

hoje existente do lado sul.

Estas alterações necessárias, se por um lado vantajosas, eliminaram a continuidade do “chão” 

que ligava os quarteirões centrais inicialmente propostos. A travessia de pedestres entre os Setores 

Comercial e Bancário Sul se faz hoje pela Galeria dos Estados, e do lado norte aguarda solução.

Em relação aos Setores de Diversões, o corpo central, com o “térreo vazado em toda 

a sua extensão” foi abandonado de início, devido a problemas estruturais. Dos lados norte 

e sul, como, no começo, a cidade não tinha população e vitalidade compatíveis com a exis-

tência desses centros na forma como foram concebidos, para não deixar que as áreas ficassem 

vazias durante anos e garantir pelo menos a proporção da massa edificada, tão importante no 

conjunto do Eixo Monumental, resolveu-se cercá-las com edifícios contínuos para escritórios 

(que futuramente atenderiam, inclusive, a necessidades do setor) e utilizar as fachadas fron-

teiras à Esplanada como suporte para as estruturas que receberiam os luminosos sugeridos 

pelo plano-piloto. Foram feitos estudos propondo pilotis livres ao longo da Plataforma, a serem 

ocupados apenas por cafés e restaurantes, uns térreos, outros suspensos, e no interior uma 

trama de vielas parcialmente cobertas e deliberadamente estreitas e pequenos largos, que deli-

mitavam a área dos cinemas e teatros.

Mas o que aconteceu foi bem diferente. O Setor Norte foi transformado em shop-

ping center – Conjunto Nacional de Brasília, preenchendo em parte a função prevista para 

o Setor Comercial. A implantação desse centro de compras resultou extremamente vanta-

josa para a cidade, porque atraiu desde cedo a população de todos os níveis para o centro, 

com comércio diversificado e de boa qualidade, grandes lojas populares e de departamento, 

além de cinemas, restaurantes e lanchonetes, embora não estimulado seu uso para cafés de 
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calçada. Até hoje o Conjunto Nacional tem movimento intenso e é um ponto de convergência 

vital para o centro de Brasília.

Já no Setor Sul, construído por partes, o desrespeito ao sugerido na primeira fase do 

desenvolvimento foi muito grande, sem que tenha havido em contrapartida, como do lado 

norte, uma proposta alternativa. Dos edifícios fronteiros à Plataforma, o do meio impossibilita 

a colocação dos luminosos; os pilotis foram indevidamente ocupados, isolando de maneira 

errada a área interna onde, além das vielas propostas serem estreitas demais, construções até 

hoje inacabadas se somam às “correções” dos anos 70 (edifício onde funciona a Escola de Artes 

Cênicas, lanchonete redonda e quiosque), criando uma completa confusão visual, que afasta as 

pessoas em vez de atraí-las.

Quanto ao uso, entretanto, é curioso observar que, apesar dos pesares, ali se encontram 

as melhores livrarias de Brasília, algumas butiques, lojas de roupas a preços populares, cinemas 

bons e ruins, o Teatro Dulcina e a Escola de Artes Cênicas, vários botequins, uns razoáveis, outros 

ordinários, e boates gay. As sobrelojas fronteiras à Plataforma praticamente não são utilizadas 

ou têm uso incompatível com o local (lojas de lingerie, abreugrafia etc.), talvez em decorrência 

da pouca franqueza do acesso; apenas no edifício do meio funciona um restaurante, onde antes 

já existiu um bar. Se, na precariedade das condições existentes, surgiu espontaneamente essa 

mistura de usos, claramente adequada à função do setor, sua vocação parece confirmada e não há 

porque não acreditar que algum tipo de intervenção física possa estimular uma vitalização maior 

e a melhoria da qualidade do que ali se oferece.

Na parte da Plataforma voltada para a Esplanada, o Teatro Nacional, depois de longo 

tempo inacabado, hoje funciona, a “eventual casa de chá” passou a ser a sede do Touring Club 

do Brasil, e comportaria um tipo de uso mais compatível com o local privilegiado de que dispõe 

– danceteria, ou casa de espetáculos.

No que se refere à Estação Rodoviária propriamente dita, a proposta inicial previa sua 

utilização para ônibus urbanos e interurbanos. Hoje as ligações com as cidades-satélites e as linhas 

de ônibus locais a ocupam inteiramente e o terminal rodoviário interurbano utiliza as dependên-

cias da Estação Ferroviária. Esta função de “traço união” entre a capital e as cidades-satélites 

deu à Rodoviária uma grande vitalidade cotidiana, extremamente importante para a zona central 

como um todo, que transborda para toda a Plataforma e foi geradora de atividades espontâneas 

como a feira de artesanato nas imediações da Torre de TV.

“Eu caí em cheio na realidade, e uma das realidades que me surpreendeu aqui foi a 

Rodoviária, à noitinha. Eu sempre repeti que esta Plataforma Rodoviária era o traço de união 

da metrópole, da capital, com as cidades-satélites improvisadas da periferia. É um ponto 

forçado, em que toda essa população que mora fora entra em contacto com a cidade. Então 

eu senti esse movimento, essa vida intensa dos verdadeiros brasilienses, esse milhão que vive 

fora e converge para a Rodoviária. Ali é a casa deles, é o lugar onde se sentem à vontade. Eles 

protelam, até, a volta para a cidade-satélite e ficam ali, bebericando. Eu fiquei surpreendido 

com a boa disposição daquelas caras saudáveis. E o shopping center, então, fica funcionando 

até meia noite... Isto tudo é muito diferente do que eu tinha imaginado para esse centro 

urbano, como um centro requintado, igual a Champs Elysées ou Picadilly Circus, uma coisa 

mais cosmopolita. Mas não é. Quem tomou conta dele foram esses brasileiros legítimos que 

construíram a cidade e estão instalados ali legitimamente. É o Brasil... E eu fiquei orgulhoso 

disso, fiquei satisfeito. É isso. Eles estão com a razão, eu é que estava errado. Eles tomaram 
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conta daquilo que não foi concebido para eles. Foi uma Bastilha” (Lucio Costa, entrevista ao 

Jornal do Brasil, novembro de 1984).

Eixo Monumental 

Segundo Segmento

 [Ver itens 12 a 14 do Relatório do Plano Piloto.] 

Esplanada da Torre, Centro Esportivo, Setor de Indústria Gráfica, Observatório 

Meteorológico, Parque da Cidade, Praça Municipal, Praça do Cruzeiro,  

Cruzeiros Velho e Novo, Áreas Octogonais, Setor Militar Urbano

O deslocamento da cidade em direção ao lago dobrou a distância entre a Rodoviária e a 

Ferroviária; observa-se no plano piloto a quase contiguidade desta com a Praça Municipal, ou seja, 

o conjunto da cidade era bem mais coeso.

Por outro lado, o alargamento das duas “asas” do lado oeste, com as casas geminadas 

e o Setor de Grandes Áreas, além da expansão da zona central ocuparam grande parte da área 

relativamente próxima do centro urbano destinada originariamente a feiras, exposições temporá-

rias e circos.

O Centro Esportivo consolidou-se do lado norte, mas não foi envolvido pela massa verde 

que seria o Jardim Botânico. Além do Ginásio e do Estádio, foi construído o Autódromo, e desti-

nada extensa área para camping. O Jardim Botânico foi deslocado para a outra margem do lago, 

integrando a cinta verde que cerca a cidade. E foi ainda criada, a oeste, o Epia, grande reserva de 

cerrado – o Parque Nacional – com feira de exposições agropecuárias contígua, no extremo da 

Asa Norte.

A área destinada de início a Jockey Clube e Jardim Zoológico, do lado sul, foi ocupada, 

desde muito cedo, pelo Setor de Indústrias Gráficas e pelo Observatório Meteorológico, tendo 

sido criado, nos anos 70, o Parque da Cidade, a oeste das Grandes Áreas Sul e ao longo de toda 

a Asa Sul. Tal localização teve a vantagem de conter a expansão urbana do lado oeste; na área 

equivalente do lado norte deveria ser também prevista ocupação rarefeita.

A existência de um parque de tais proporções propicia infraestrutura que comporta 

melhor aproveitamento para toda sorte de atividades de lazer e culturais ao ar livre.

Assim os “pulmões” da cidade não existem como foram previstos, mas Brasília é uma 

cidade tão arejada que sua falta, como tal, não se faz sentir. É de lamentar, entretanto a dispersão 

dos equipamentos de lazer ali previstos, que seriam muito mais acessíveis e integrados à cidade se 

próximos do Eixo Monumental.

A Torre de TV foi construída na primeira fase da implantação da cidade e sua presença 

vertical e solitária além do cruzamento dos eixos responde, no poente, à Praça dos Três Poderes. 

Em suas imediações surgiu espontaneamente a feira de artesanato que ocupa livremente a área 

nos fins de semana, com grande vitalidade, e já se constitui numa das tradições de Brasília, “sendo 

importante mantê-la com esse caráter e não se devendo pensar em ’urbanizá-la’” (Lucio Costa, 

dezembro 84).

Quando foi feita a ligação da W-3 Sul e Norte, a antiga fonte luminosa foi substituída 

por outra, projetada por Lucio Costa; esta fonte, entretanto, permanece inexplicavelmente desa-

tivada e sem água.
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Acima da Torre, no próprio canteiro central do Eixo – contrariando o partido original de 

deixá-lo ocupado apenas pela Torre entre à Praça dos Três Poderes e a Praça do Buriti, foi edificado nos 

anos 70 o Centro de Convenções, além das pequenas instalações já existentes, muito mais discretas.

A área destinada à administração do Distrito Federal permaneceu no lugar previsto; sua 

implantação carece, até hoje, de algum apoio comercial.

Na Praça do Cruzeiro – ponto mais alto do espigão onde havia sido originariamente 

situada a Torre de TV, situa-se o Memorial JK, que arremata devidamente a sequência arquitetô-

nica do Eixo Monumental.

A oeste da EPIA, o Setor de Indústria e Abastecimento e o Setor de Abastecimento e 

Armazenagem desenvolveram-se sobretudo do lado sul, tendo sido ali instaladas também ativi-

dades de outro tipo, que demandavam grandes áreas, e centros de compras como o Park Shop-

ping e o Carrefour. O Setor de Áreas Isoladas Sudoeste com as instalações da Polícia Federal, SNI, 

etc., ocupou extensíssima área, em princípio non-aedificandi, além do Cemitério Sul.

Observa-se a contiguidade do Setor de Indústria e Abastecimento com os dois Guarás 

que, com o Núcleo Bandeirante, funcionam como bairros do Plano Piloto. Avulta ainda a extensão 

da área ocupada pelas Mansões Suburbanas (MSPW).

Contíguo e a leste da Epia no lado norte, o Setor Militar Urbano expandiu-se enorme-

mente e no lado sul surgiram desde muito cedo áreas residenciais populares (Cruzeiros Velho 

e Novo) aliás previstos no plano piloto nas imediações do Parque Ferroviário e Setor de Indús-

tria e Abastecimento, e, recentemente, as chamadas “Octogonais”, já de padrão classe média e 

tratadas indevidamente com características de condomínio fechado e não de superquadras, o que 

não tem sentido, porque o chão ali, como nas superquadras, deveria ser de uso público.

Cabe observar que o traçado do Cruzeiro Novo é uma desvirtuação imperdoável de uma 

proposta de Lucio Costa para implantação urbana com trama viária em losangos articulados por 

pequenas praças, proposta sugerida mais tarde para a urbanização dos Alagados em Salvador. 

Levando em conta a extensão do prolongamento do Eixo Monumental entre o Memorial 

JK e a Ferroviária, bem como a existência próxima de áreas residenciais, Lucio Costa, depois de 

sua recente ida a Brasília, sugeriu a utilização de duas faixas fronteiras ao Eixo, uma contígua ao 

Observatório Meteorológico e outra ao Setor Militar Urbano para retomar a implantação residen-

cial econômica originariamente sugerida – e desfigurada – no Cruzeiro Novo. 

Superquadras

Unidades de vizinhança 

[Ver itens 16 e 17 do Relatório do Plano Piloto.] 

Superquadras, entrequadras, unidades de vizinhança, embaixadas

A superquadra é uma tradução em português do Brasil dos novos conceitos de 

morar. Talvez seja uma das mais inovadoras e acertadas contribuições atuais para a habi-

tação multifamiliar.

A ideia veio, certamente, do projeto de Lucio Costa para os prédios residenciais do 

Parque Guinle (anos 40), no Rio de Janeiro: seis pavimentos sobre pilotis, no meio de uma área 

verde definida. Até o uso da “claustra” (combogó) como vedação de uma fachada inteira de 

edifício residencial ocorreu pela primeira vez no Brasil nesse projeto.
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Estruturalmente, uma superquadra é um conjunto de edifícios residenciais sobre 

pilotis (que tem em Brasília, pela primeira vez, presença urbana contínua) ligados entre si pelo 

fato de terem um acesso comum e de ocuparem uma área delimitada – no caso, um quadrado 

de 280 x 280 metros, a ser cercado dos quatro lados com renques de árvores de copa densa, 

e uma população de 2.500 a 3.000 pessoas. O chão é público – os moradores pertencem à 

quadra, mas a quadra não lhes pertence – e é esta a grande diferença entre superquadra e 

condomínio. Não há cercas, nem guardas, e no entanto a liberdade de ir e vir não constrange 

nem inibe o morador de usufruir de seu território, e a visibilidade contínua assegurada pelos 

pilotis contribui para a segurança.

É curioso como foi possível, com ingredientes tão outros, criar uma atmosfera de bem 

estar, um “a vontade”, uma serenidade sem isolamento tão próximas do Brasil de sempre.

Nas cidades mineiras antigas, também a receita básica de moradia era uma só: casas 

geminadas, mesmo tipo de telhado, de janelas, de portas – as variações decorriam da topografia, 

de sutilezas de proporção, dos detalhes, do acabamento, da cor nas esquadrias, mas tudo clara-

mente limitado pelo padrão comum da receita única. Talvez seja este o parentesco entre dois 

resultados urbanos tão diferentes.

O fato é que a população assimilou a superquadra com grande facilidade; os pilotis 

livres, a presença dos porteiros, o espaço para correr e brincar, os gramados generosos, permitem 

que as crianças se soltem desde muito pequenas. E as primeiras crianças conviveram de igual para 

igual com outras crianças desconhecidas, vindas dos mais diversos recantos do país – não havia 

lugar para os preconceitos que normalmente existem na classe média nas cidades de origem; 

as pessoas não tinham sobrenome. Na quadra, todos eram pessoas igualmente novas, num 

ambiente novo. E foi daí que surgiu uma geração nova, uma maneira de viver nova, que começa 

a gerar uma nova cultura. A superquadra é a verdadeira raiz de Brasília, que fez a árvore crescer 

e dar frutos.

É de lamentar que a proposta do plano, a nível social (item 17), tenha sido descartada 

em princípio. Teria valido a pena, pelo menos nos primeiros tempos, a tentativa de incorporar às 

unidades de vizinhança (como foi timidamente ensaiado nas quadras 400) camadas sociais fran-

camente diferenciadas, mesmo que com o tempo a realidade social do país levasse os primitivos 

moradores a alugar seus apartamentos a pessoas de maior poder aquisitivo, preferindo morar 

mais longe e aumentar a renda familiar – como acontece em qualquer cidade brasileira.

Por outro lado, é evidente que teria sido impraticável alojar em condições decentes nas 

superquadras o grosso das populações de baixa renda que acorriam continuamente em busca de 

trabalho e de um novo horizonte.

A proposição contida no plano, a nível social, partiu, na realidade, de um pressuposto 

idealista. A intenção era, por assim dizer, nivelar pelo meio, e o momento histórico em que 

Brasília surgiu justificava tal postura: a própria idéia de Brasília olhava para o futuro, e o impor-

tante era deixar claro que do ponto de vista do urbanismo, estritamente, existia a possibilidade 

teórica de tratar as diferenças sociais de forma condigna. Mas urbanismo sozinho não tem o 

poder de resolver, num passe de mágica, problemas sociais seculares, da ordem e do vulto dos 

que existem num país como o nosso. Brasília expõe, com insuperável clareza e sem subterfúgios, 

nossa verdade social.

No início, a Novacap admitira três possibilidades com relação ao destino da população 

obreira que afluía para a construção da nova capital: “parte dela retornaria às regiões de origem; 
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outra seria absorvida na lavoura, em pequenas fazendas modelo, conforme convênio estabele-

cido com o Ministério da Agricultura e a terceira, finalmente, se destinaria a atividades terciárias 

na própria cidade”. Tal porém não ocorreu; ninguém voltou – se estavam mal ali, estavam muito 

melhor de que antes, e o programa hortigranjeiro fracassou: as pequenas fazendas modelo deram 

lugar a casas de campo para autoridades. Daí a necessidade em que se viu a Novacap, depois da 

inauguração, de transferir as favelas surgidas em torno dos vários canteiros de obras para núcleos 

improvisados na periferia urbana, núcleos que cresceram e se transformaram nas atuais cidades-

satélites” (Lucio Costa, fevereiro 1985).

“Eu estava com aquela impressão, que recebia pelos jornais e pelos arquitetos, o Oscar 

inclusive, sempre lamentando que os operários que construíram Brasília foram jogados fora e 

vivem miseravelmente. Isso é uma espécie de demagogia, de oposição sistemática, e que é, em 

parte, verdadeira, mas as satélites não são esse quadro de miseráveis favelados que vivem mal. 

Não são absolutamente. Eu vi, e fiquei muito satisfeito. São cidades normais do interior do Brasil 

que têm de tudo e onde se vive de forma bem brasileira. E, como eu repito sempre, a única 

medalha de ouro nas Olimpíadas veio de um brasiliense de Taguatinga. 0 que é que vocês querem 

mais?” (Lucio Costa, entrevista ao Jornal do Brasil, Brasília, novembro 84).

De qualquer forma, as cidades-satélites, que teoricamente deveriam surgir depois que 

o Plano Piloto estivesse todo ocupado, surgiram antes, invertendo o processo. As unidades de 

vizinhança do Plano perderam o ingrediente popular que deveriam ter, mas o conjunto urbano, ou 

seja, Brasília e as cidades-satélites, resultou muito mais próximo da realidade brasileira, com todas 

as suas discrepâncias. O convívio entre as diferentes camadas sociais transferiu-se para o centro 

da cidade, graças à localização da Rodoviária.

Comparando com o Rio de Janeiro, as superquadras seriam a zona sul e as cidades-saté-

lites os subúrbios e a zona norte. Se no Rio existem favelas dentro da zona sul que têm condições 

de serem consolidadas como bairros populares, isto se deve à geografia da cidade – se a topografia 

dos morros não impedisse, literalmente, a implantação de uma rede viária carroçável, as favelas 

consolidadas e beneficiando de serviços públicos se transformariam em quarteirões de classe 

média e a população mais pobre se deslocaria, como em Brasília, para áreas mais distantes.

Quanto às entrequadras – a exceção dos comércios locais e das que foram implantadas 

na primeira fase – estão, em sua maioria, vazias até hoje; nos anos 70 foram feitos apenas alguns 

campos de jogos. Esta prolongada permanência sem a ocupação devida talvez seja uma das 

causas do uso de parte de uma entrequadra para instalações da Telebrasília.

Embora este caso, sendo único, não chegue a comprometer a entrequadra, ele revela 

como é importante que os órgãos responsáveis pelo planejamento não deixem de ter em mente 

que a função da entrequadra é vital para estruturar o tecido urbano dos setores residenciais, pois 

de seu uso adequado depende o encadeamento das sucessivas unidades de vizinhança, entrela-

çando os conjuntos de quatro superquadras ao longo de todo o Eixo Rodoviário.

O Jornal de Brasília publicou, em maio de 82, várias cartas de adolescentes relativas às 

opções de lazer em Brasília; a leitura desses textos evidencia com a maior clareza as carências 

decorrentes da não complementação das unidades de vizinhança como previstas no plano piloto, 

Os clubes nas entrequadras, com fácil acesso, congregariam as “turminhas de quadra” e somados 

ao estabelecimento da rede pública de ensino, em todos os níveis, nas quadras e entrequadras, 

aliados a outras modalidades de uso vinculadas a interesses da comunidade a nível de convívio, 

atenderiam da melhor forma às necessidades hoje frustradas.
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A localização das associações de moradores nas entrequadras, por exemplo, não apenas 

contribuiria para o grupamento das superquadras em unidades de vizinhança, como poderia ser 

o embrião de uma nova modalidade de participação comunitária na administração da cidade. 

“Nas circunstâncias atuais, acho que a criação de uma Câmara de Vereadores aqui seria um 

desastre, porque desvirtuará com a maior facilidade a idéia, o que ainda sobrou da concepção 

de Brasília. Vão surgir imediatamente proposições de quebrar as quadras, mudar o gabarito, 

aquelas coisas todas que nós sabemos como ocorrem. Mas, por outro lado a população tem 

que participar, ser dona da cidade. Seria interessante criar uma ordenação de convívio, em que 

Brasília e as satélites, divididas em áreas, tivessem associações de moradores que, legalmente, 

rotineiramente, através de comissões de cinco ou sete representantes, tivessem oportunidade 

de contacto com a autoridade, para articular as suas reclamações e ouvir o que o Governo 

está pretendendo fazer. Na capital da República, caso único, acho que o Governador deve ser 

escolhido pelo Governo Federal, porque se o Governador é eleito, aí é aquela enxurrada de 

interesseiros que, depois de eleitos, começam a facilitar a vida dos amigos. É uma coisa bem 

intencionada, mas é um perigo. Fico apavorado quando falam nisso” (Lucio Costa, entrevista ao 

Jornal do Brasil, Brasília, novembro 84).

Já nos comércios locais, a população soube descobrir e criar “esquinas” à sua 

maneira, adequadas à noção de espaço que o brasiliense tem dentro de si, fruto da soma da 

serenidade urbana com a presença constante do céu inteiro e dos 360 graus do horizonte do 

planalto. Os bares, com mesas nas varandas, sempre perto de um gramado e de árvores, se 

multiplicam e os carros descobriram a quadra ao lado para estacionar; surgiu assim, esponta-

neamente, uma versão já decorrente do próprio plano piloto, daquilo que seu autor chamou 

de “escala gregária”.

Assim também o fato dos comércios locais, que se revelaram comércios de bairro, 

abrirem suas lojas para a via de acesso e não para a quadra, como havia sido proposto, e sendo 

livre a instalação das fachadas, deu vida às ruas, e se pode observar que o comércio efetivamente 

local já descobriu as vantagens de abrir suas portas para os dois lados.

Na Asa Norte, a proposta (da primeira fase de desenvolvimento do plano) de uma 

outra alternativa para os comércios locais – blocos quadrados, separados entre si, com loja e 

sobreloja cobrindo as calçadas em todo o perímetro – foi o mais das vezes deturpado, ficando 

os blocos com loja, sobreloja e mais um primeiro andar, o que leva a uma desproporção 

muito grande entre o térreo e a parte que avança. Além disso, esta alternativa revelou-se 

inadequada porque deu margem às mais inacreditáveis manifestações de má arquitetura, 

parecendo assim mais adequado retornar o partido da Asa Sul para os comércios locais ainda 

não edificados.

No que diz respeito ao projeto de implantação de cada superquadra, o texto do plano 

piloto admite variedade, desde que respeitado o gabarito uniforme de seis pavimentos sobre 

pilotis livres. Daí a importância atribuída à definição visual dos grandes quadrados das superqua-

dras através das faixas verdes: “...e emolduradas por uma larga cinta densamente arborizada, 

árvores de porte, prevalecendo em cada quadra uma espécie vegetal, com chão gramado e uma 

cortina intermitente de arbustos e folhagens, a fim de resguardar melhor, qualquer que seja a 

posição do observador, o conteúdo das quadras, visto sempre num segundo plano e como que 

amortecido na paisagem. Disposição que apresenta a dupla vantagem de garantir a ordenação 

urbanística mesmo quando varie a densidade, categoria, padrão ou qualidade arquitetônica 
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dos edifícios, e de oferecer aos moradores extensas faixas sombreadas para passeio e lazer, 

independentemente das áreas livres previstas no interior das próprias quadras” (Lucio Costa, 

Relatório do Plano Piloto).

O plano sugere em croquis um determinado tipo de implantação, com blocos longos e 

ortogonais, que foi o que prevaleceu na Asa Sul; observa-se que nestes croquis são indicados 15 

blocos, mas cabe lembrar ao mesmo tempo que no desenvolvimento do plano as superquadras 

ficaram com 280 em lugar dos 300 metros de lado previstos (talvez em decorrência do já mencio-

nado encurtamento do Eixo Rodoviário). Tal tipo de disposição tem a vantagem de afirmar os 

grandes quadrados das quadras através da massa edificada, mesmo sem a presença regular das 

faixas verdes previstas.

Na Asa Sul, a única implantação diferente (SQS 207) resultou infeliz tanto visual como 

estruturalmente, perdendo-se uma das características mais simpáticas das quadras normais, que é 

a continuidade entre o piso dos pilotis e os gramados. Este exemplo não exclui, entretanto, outras 

opções de implantação para as superquadras ainda não edificadas ainda mais que são todas na 

Asa Norte onde o terreno é bem mais acidentado e em alguns casos há vegetação e córregos a 

preservar; a implantação não deve se contrapor à topografia como se fosse um carimbo obriga-

tório. E, neste caso, o plantio sistemático e regular das faixas verdes, mesmo antes da construção 

dos blocos, se impõe com o mesmo grau de importância que lhe foi atribuído no plano original.

O projeto de implantação das superquadras em geral foi feito pela Divisão de Arquitetura, 

sob orientação de Oscar Niemeyer, que projetou os primeiros blocos, e de acordo com a diretriz 

sugerida nos croquis do plano piloto. Os acessos asfaltados, que no começo pareciam excessiva-

mente largos – a idéia original era que fossem tratados como caminhos de parque – depois das 

árvores e arbustos crescidos, resultou agradável e as áreas para estacionamento e manobra ficaram 

generosas; os quebra-molas corrigiram os eventuais excessos de velocidade que existiam no início.

Com relação ao paisagismo, a diretriz principal é de que as árvores só devem ser 

plantadas em renques no enquadramento. Dentro da quadra, o tratamento solto e livre, alter-

nando gramados extensos, arvores e arbustos – que prepondera na Asa Sul –, sem grandes 

preocupações de “paisagismo”, é o adequado. As calçadas é que devem voltar a ser contí-

nuas, como as mais antigas; a “solução” das placas quadradas de 45 cm de lado com juntas 

muito largas nos dois sentidos é desastrada tanto visualmente como para o uso, de vez que 

é impossível acertar o passo com as placas. Nos casos em que as juntas são cimentadas em 

nível mais baixo, estas devem ser niveladas com as placas, para atenuar o efeito visual e tornar 

os passeios mais confortáveis para o usuário. A instalação de tanques de areia e parquinhos 

para crianças pequenas é sempre bem-vinda, mas não se deve permitir quadras de esporte 

fechadas para uso privativo de alguns moradores; ainda nesse caso fica patente a falta dos 

clubes de vizinhança.

As vias de acesso às superquadras – L-1 e W-1 – foram previstas deliberadamente interrom-

pidas a fim de impedir fluxo excessivo e contínuo de tráfego no interior das unidades de vizinhança, 

assegurando assim que ali só circule o tráfego efetivamente local; neste sentido, as áreas destinadas 

aos equipamentos urbanos (correios, assistência policial, etc.) foram localizados exatamente nos 

pontos de interrupção das vias, para bloquear a passagem. Este critério foi respeitado na Asa Sul; na 

Asa Norte, entretanto, a L-1 e W-1 tornaram-se contínuas. Os efeitos negativos desta continuidade 

ainda não se fazem sentir por causa da descontinuidade na ocupação das superquadras, e é urgente 

restabelecer as interrupções antes da edificação das quadras ainda vazias.
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Com referência aos Setores das Embaixadas, observa-se que a localização para elas 

propostas era contígua à L-2, que as servia como via de serviço, ao mesmo tempo que às quadras 

200. Esta área foi ocupada pelas quadras 400, a L-2 deslocou-se e além dela surgiram os Setores de 

Grandes Áreas.

Assim, o Setor de Embaixadas, do lado sul, ficou muito mais isolado da cidade, inclusive 

do ponto de vista de acesso ao centro urbano; foi implantado um esquema de vias fracionadas 

que não funcionou, e deve ser revisto, ainda mais depois da construção dos dois trevos que levam 

às pontes do Lago Sul.

Na Asa Norte, houve praticamente uma troca de localização entre as embaixadas e a universi-

dade; também ali são necessários ajustes na rede viária com o intuito de integrar melhor o Setor à cidade.

Casas individuais 

[Ver itens 18 e 19 do Relatório do Plano Piloto.] 

Setores de Habitação Individual Sul e Norte e cemitério

Como já foi visto, as áreas destinadas à habitação unifamiliar passaram a ocupar a outra 

margem do lago, em decorrência do deslocamento da cidade para leste. Tal alteração resultou 

positiva, dada a enorme expansão que houve dos loteamentos.

Como, na nova localização, a área disponível era muito maior, a implantação feita pela 

Divisão de Urbanismo, conquanto coerente com os critérios do plano, ficou menos coesa, e as áreas 

livres intermediárias, de domínio público, resultaram às vezes excessivas e convidam à invasão por 

parte dos proprietários vizinhos.

Os sucessivos acréscimos de mais e mais loteamentos, inclusive as chácaras, levaram a 

algumas aberrações viárias, que conviria corrigir.

É ainda interessante observar que o critério de só permitir sebes verdes, e não muros 

construídos, contribui enormemente para o aspecto agradável dos bairros do lago.

O cemitério sul foi implantado desde o início, de acordo com o desenho sugerido pelo 

plano piloto. Outra área foi reservada para o mesmo fim na extremidade da Asa Norte.

Conclusão

Uma vez conhecido o percurso entre a idéia geradora e a cidade atual, formuladas reco-

mendações com o intuito de contribuir para a correção de desacertos e o atendimento a necessi-

dades reveladas em seus primeiros 25 anos – alertando sempre para as potencialidades ainda ociosas 

da proposta original – trata-se agora de procurar definir qual seria a postura mais adequada diante 

da Brasília de hoje e visando a Brasília de amanhã.

Como encarar o problema da expansão do Plano Piloto, resguardando, ao mesmo tempo, 

sua feição original que, apesar de todas as alterações, permanece até hoje reconhecível?

No caso, resguardar a fisionomia da cidade significa, antes de mais nada, não estabe-

lecer continuidade de ocupação entre o Plano Piloto e a periferia urbana, constituída prioritaria-

mente pelas cidades-satélites do que se poderia chamar de “Grande Brasília Sul”. Neste sentido, 

a atuação do planejamento, procurando envolver a cidade com extensas áreas verdes (Parque 
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Nacional, Parque do Guará, Jardim Zoológico, Campus da UnB, área do IBGE, Jardim Botânico) ou 

de uso rural é extremamente acertada, bem como o aumento de oferta de moradia na “Grande 

Brasília Sul” através da criação de novos núcleos.

Mas, se faz sentido preservar o Plano Piloto, não é apenas porque se trata de um fato urbano 

inédito e representativo de um momento histórico, mas, sobretudo, porque deu certo. Como o Pinó-

quio, boneco de madeira que virou menino de verdade, a “cidade inventada” também virou cidade de 

verdade, organismo vivo e Capital efetiva da nação.

O que importa é discernir quais as características do plano que foram e permanecem 

essenciais ao seu acerto e que, por esta razão, devem ser mantidas.

A preservação da integridade plástica do conjunto urbanístico-arquitetônico do Eixo 

Monumental, que deu a Brasília a força de uma civitas e consagrou-se como símbolo da identidade 

nacional, depende basicamente de uma postura consciente e clara por parte do poder público, 

e da consequente utilização de instrumentos legais existentes, como, por exemplo, o Patrimônio 

Histórico. O atendimento às necessidades deste setor deverá sempre passar por um crivo muito 

sério, para que não ocorram mais aberrações como a construção do edifício do Tribunal de Contas 

da União, insólita presença contígua à Praça dos Três Poderes.

Já no que se refere à proposta residencial multifamiliar das superquadras, funda-

mental, como se viu, para que Brasília tenha adquirido, em tão pouco tempo, uma identidade 

própria como cidade – como urbs –, a preservação de suas indispensáveis características de 

ocupação e gabarito é muito mais vulnerável porque sujeita às pressões do poder econômico. 

O número de quadras é limitado, e a demanda será necessariamente crescente: os filhos de 

quem mora hoje em superquadra vão normalmente querer no futuro morar também em 

superquadra.

Como já foi observado no correr deste trabalho, não se pode fugir ao fato de que a 

realidade social do país transformou as superquadras em bairros de classe média. Por outro lado, 

se ainda há disponibilidade de quadras na Asa Norte, a premência para moradia vem não só das 

camadas menos favorecidas (que representam cerca de 2/3 da população urbana, gerando grande 

expansão das cidades-satélites) mas também das várias gradações da classe média. Chegará um 

momento em que a pressão para expansão residencial no próprio Plano Piloto porá em risco suas 

características fundamentais, e a especulação decorrente tenderá a expulsar cada vez mais do 

Plano as camadas mais baixas dessa classe média.

É por esta razão indispensável que se pense desde já numa forma de desestimular na 

origem a existência de tais pressões, tão nocivas à cidade. Pensar na expansão de área residencial 

destinada à classe média não é uma postura elitista, mas simplesmente o reconhecimento do fato 

inegável de que as chamadas elites existem, que também elas crescem e – espera-se – incorpo-

rarão camadas cada vez maiores da população.

A maneira que parece mais sensata e viável de lidar com este problema é a reserva de 

áreas contínuas, de domínio público, a serem destinadas a uma futura implantação residencial 

“no estilo inovado pela cidade” (Lucio Costa, 85), ou seja, na forma de superquadras, capazes de 

absorver, por um bom período de tempo, a demanda residencial da classe média que fatalmente 

virá. Como já foi visto anteriormente, a fixação da Vila Planalto apressou a definição de uma 

dessas áreas.

É evidente que não faria sentido cogitar-se da ocupação de tais áreas agora, o próprio 

Plano ainda tem como absorver a demanda dos próximos anos e os problemas atuais de controle 
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da poluição no Lago desaconselham, a curto prazo, adensamento populacional na bacia do 

Paranoá. Mas é inegável que no futuro, de alguma forma, esse adensamento virá.

Do ponto de vista dos esgotos, o modo de ocupação não faz diferença – tanto faz o 

aumento da densidade dentro das próprias quadras do perímetro hoje urbanizado ou a ocupação de 

novas áreas. Do ponto de vista da cidade, entretanto, o modo de ocupação faz toda a diferença, e 

é por esta razão que parece justificável pensar desde já em áreas em princípio adequadas ao que se 

pretende, levando em conta a dupla intenção de não estabelecer continuidade de ocupação com o 

Plano Piloto, mas ao mesmo tempo propiciar ligação viária franca com o centro urbano, de vez que 

o que se pretende é a implantação de novos bairros residenciais da própria cidade. Devem ser áreas 

“que conquanto desprendidas do Plano Piloto, sejam integradas nele” (Lucio Costa, 85).

Para concluir este trabalho, cabe retornar à feição urbana do Plano Piloto, vista agora em 

termos da sua volumetria. É importante que permaneçam os critérios originais que até hoje preva-

lecem: gabarito uniforme de seis pavimentos nas Superquadras 100, 200 e 300, decrescente para 

leste e oeste, ocupação disciplinada na Esplanada dos Ministérios, arrematada de um lado pela 

Praça dos Três Poderes, e de outro pela Torre de TV; no centro urbano, o adensamento em altura, 

como se o conjunto eclodisse em torno do cruzamento dos dois eixos, assegurada a continuidade 

da ordenação visual do Eixo Monumental através do gabarito baixo dos Setores de Diversões.

E a manutenção do canteiro central do Eixo Monumental livre de ocupação – é como se 

Brasília fosse atravessada, do nascente ao poente, por uma fatia de céu que viesse até o chão, e 

marcasse a cidade, conferindo-lhe uma outra dimensão, outra escala, além das explicitadas pelo 

autor do plano: uma escala como que intocável – sagrada – onde a natureza fez uso do trabalho 

do homem para reinventar a paisagem.

Talvez venha daí o empenho em preservar de alguma forma a perenidade do “gesto 

primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse”.
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Brasília revisitada, 1985-1987
complementação, preservação, adensamento  

e expansão urbana

Lucio Costa

Foto do Acervo Seduma

Superquadras 100 e 300 da Asa Norte.
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Anexo I do Decreto no 10.829/1987 – GDF e da Portaria no 314/1992 

– Iphan

Agradeço ao Governador José Aparecido de Oliveira bem como ao seu Secretário de 

Viação e Obras Carlos Magalhães por esta oportunidade de ainda fazer algumas ponderações. 

Brasília vive hoje um momento decisivo. Nos trinta anos decorridos desde a apresentação 

do plano piloto ao júri internacional que escolheria a proposta a ser implantada (10.03.57) a 

cidade consolidou-se, de fato, como capital definitiva do país. 

Vendo Brasília atualmente, o que surpreende, mais que as alterações, é exatamente a 

semelhança entre o que existe e a concepção original. 

É evidente que uma cidade inaugurada há pouco mais de 25 anos está no começo de 

sua existência, passada a fase de consolidação a vitalidade urbana é manifesta e crescente, sobre-

tudo agora, com o restabelecimento do poder civil que a gerou – Brasília preenche suas áreas 

ainda desocupadas e quer se expandir. 

Não menos evidente é o fato de que – por todas as razões – a capital é histórica de 

nascença, o que não apenas justifica mas exige que se preserve, para as gerações futuras, as 

características fundamentais que a singularizam. 

É exatamente na concomitância destas duas contingências que reside a peculiaridade 

do momento crucial que Brasília hoje atravessa: de um lado, como crescer assegurando a perma-

nência do testemunho da proposta original, de outro, como preservá-la sem cortar o impulso vital 

inerente a uma cidade tão jovem. 

“A liberação do acesso ao concurso reduziu de certo modo a consulta àquilo que de fato 

importa, ou seja, a concepção urbanística da cidade propriamente dita, porque esta não será, no 

caso, uma decorrência do planejamento regional, mas a causa dele, a sua fundação é que dará 

ensejo ao ulterior desenvolvimento planejado da região. Trata-se de um ato deliberado de posse, 

de um gesto de sentido ainda desbravador nos moldes da tradição colonial. E o que se indaga 

é como, no entender de cada concorrente, uma tal cidade deve ser concebida” (Introdução à 

Memória Descritiva do Plano Piloto). 

Assim, o plano piloto (como de resto as outras propostas apresentadas) foi, na realidade, 

uma concepção já traduzida em termos de projeto urbano, e não apenas uma definição preliminar 

de partido e diretrizes gerais relativas a uso e ocupação do solo, e isto porque o objetivo era a 

transferência da capital – e não a elaboração de projeto – em 3 anos. 

“Se a sugestão é válida, estes dados, conquanto sumários na sua aparência, já serão 

suficientes, pois revelarão que, apesar da espontaneidade original, ela foi, depois, intensamente 

pensada e resolvida” (Memória Descritiva do Plano Piloto).

Características fundamentais do Plano Piloto 

1. A interação de quatro escalas urbanas 

A concepção urbana de Brasília se traduz em quatro escalas distintas: a monumental, a 

residencial, a gregária e a bucólica. 

A presença da escala monumental – “não no sentido da ostentação, mas no sentido da 

expressão palpável, por assim dizer, consciente daquilo que vale e significa” – conferiu à cidade 

nascente, desde seus primórdios, a marca inelutável de efetiva capital do país. 
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A escala residencial, com a proposta inovadora da superquadra, a serenidade 

urbana assegurada pelo gabarito uniforme de seis pavimentos, o chão livre e accessível a 

todos através do uso generalizado dos pilotis e o franco predomínio do verde, trouxe consigo 

o embrião de uma nova maneira de viver, própria de Brasília e inteiramente diversa da das 

demais cidades brasileiras. 

A escala gregária prevista para o centro da cidade – até hoje ainda em grande parte 

desocupado – teve a intenção de criar um espaço urbano mais densamente utilizado e propício 

ao encontro. 

As extensas áreas livres, a serem densamente arborizadas ou guardando a cobertura 

vegetal nativa, diretamente contígua a áreas edificadas, marcam a presença da escala bucólica. 

A escala monumental comanda o eixo retilíneo – Eixo Monumental – e foi introduzida 

através da aplicação da “técnica milenar dos terraplenos” (Praça dos Três Poderes, Esplanada dos 

Ministérios), da disposição disciplinada porém rica das massas edificadas, das referências verticais 

do Congresso Nacional e da Torre de Televisão e do canteiro central gramado e livre da ocupação 

que atravessa a cidade do nascente ao poente. 

As superquadras residenciais, intercaladas pelas entrequadras (comércio local, recreio, 

equipamentos de uso comum), se sucedem, regular e linearmente dispostas ao longo dos 6 km de 

cada ramo do eixo arqueado – Eixo Rodoviário-Residencial. A escala definida por esta sequência 

entrosa-se com a escala monumental não apenas pelo gabarito das edificações como pela defi-

nição geométrica do território de cada quadra através da arborização densa da faixa verde que a 

delimita e lhe confere cunho de “pátio interno” urbano. 

A escala gregária surge, logicamente, em torno da interseção dos dois eixos, a plata-

forma rodoviária, elemento de vital importância na concepção da cidade e que se tornou, além do 

mais, o ponto de ligação de Brasília com as cidades satélites. No centro urbano, a densidade de 

ocupação se previu maior e os gabaritos mais altos, à exceção dos dois Setores de Diversões. 

E a intervenção da escala bucólica no ritmo e na harmonia dos espaços urbanos se faz 

sentir na passagem, sem transição, do ocupado para o não-ocupado – em lugar de muralhas, a 

cidade se propôs delimitada por áreas livres arborizadas. 

2. A estrutura viária 

O plano de Brasília teve a expressa intenção de trazer até o centro urbano a fluência de 

tráfego própria, até então, das rodovias; quem conheceu o que era a situação do trânsito no Rio 

de Janeiro, por exemplo, na época, entenderá talvez melhor a vontade de desafogo viário, a idéia 

de se poder atravessar a cidade de ponta a ponta livre de engarrafamentos. 

O que permanece incompreensível é até hoje não existir – pelo menos na área 

urbana – um serviço de ônibus municipal impecável, que se beneficie das facilidades exis-

tentes (apenas a título de exemplo: as pistas laterais do Eixo Rodoviário-Residencial – desti-

nadas prioritariamente ao transporte coletivo – têm mão nos dois sentidos; no entanto sua 

utilização pelos ônibus só se faz numa direção em cada uma delas). Bem como não se ter 

ainda introduzido o sistema de “transferência” que se impõe para que o passageiro não seja 

onerado indevidamente. 

A estrutura viária da cidade funciona como arcabouço integrador das várias escalas urbanas. 

3. A questão residencial 

O plano piloto optou por concentrar a população próximo ao centro (Eixo Rodoviário-

Residencial), através da criação de áreas de vizinhança que só admitem habitação multifamiliar; 



Brasília Revisitada, 1985-1987: complementação, preservação, adensamento e expansão urbana

72

mas habitação multifamiliar não na forma de apartamentos construídos em terrenos inadequados 

e constrangendo os moradores das residências vizinhas, como geralmente ocorre. 

A proposta de Brasília mudou a imagem de “morar em apartamento”, e isto porque 

morar em apartamento na superquadra significa dispor de chão livre e gramados generosos 

contíguos à “casa” numa escala que um lote individual normal não tem possibilidade de 

oferecer. 

E prevaleceu a idéia de distribuir a ocupação residencial em áreas definidas a priori para 

apartamentos (superquadras) e para casas isoladas – estas, mais afastadas do centro. 

4. Orla do lago 

O plano piloto refuga a imagem tradicional no Brasil da barreira edificada ao longo da 

água; a orla do lago se pretendeu de livre acesso a todos, apenas privatizada no caso dos clubes. 

É onde prevalece a escala bucólica. 

5. A importância do paisagismo 

“De uma parte, técnica rodoviária; de outra técnica paisagística de parques e jardins” 

(Memória Descritiva do Plano Piloto). 

A memória descritiva do plano deixou clara a importância da volumetria paisagística 

na interação das quatro escalas urbanas da cidade; o canteiro central da Esplanada gramado, as 

cercaduras verdes das superquadras, a massa densamente arborizada prevista para os Setores 

Culturais (ainda até hoje desprovidos de vegetação). 

Daí a importância da remoção – enquanto é tempo – das palmeiras imperiais indevi-

damente plantadas ao longo do Eixo Rodoviário-Residencial para o Eixo Monumental; as razões 

desta impugnação foram claramente explicadas em dois pareceres anexados a este relato. 

São de recomendar, ainda, providências imediatas para a criação de massas compactas 

de araucária na área abaixo do terrapleno da Praça dos Três Poderes, para que seu verde 

escuro sirva de fundo e valorize o branco dos palácios, bem como o plantio de renques de 

pau-rei no entorno direto do edifício do Tribunal de Contas da União – imperdoável aber-

ração no local onde se encontra – a fim de atenuar sua lamentável interferência visual no 

conjunto da Praça. 

6. A presença do céu 

Da proposta do plano piloto resultou a incorporação à cidade do imenso céu do planalto, 

como parte integrante e onipresente da própria concepção urbana – os “vazios” são por ele preen-

chidos; a cidade é deliberadamente aberta aos 360 graus do horizonte que a circunda. 

7. O não alastramento suburbano 

A implantação de Brasília partiu do pressuposto que sua expansão se faria através de 

cidades satélites, e não da ocupação urbana gradativa das áreas contíguas ao núcleo original. 

Previa-se a alternância definida de áreas urbanas e áreas rurais – proposição contrária à idéia do 

alastramento suburbano extenso e rasteiro. 

Assim, a partir do surgimento precoce e improvisado das cidades satélites, prevaleceu 

até agora a intenção de manter entre estes núcleos e a capital uma larga faixa verde, destinada 

a uso rural. 

Tal abordagem teve como consequência positiva a manutenção, ao longo de todos esses 

anos, da feição original de Brasília. Mas, em contrapartida, a longa distância entre as satélites e o 

“Plano Piloto” isolou demais a matriz dos dois terços de sua população metropolitana que reside 

nos núcleos periféricos, além de gerar problemas de custo para o transporte coletivo. 
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Daí a proposta apresentada no início do atual governo da implantação de Quadras Econô-

micas – ou Comunitárias – ao longo das vias de ligação entre Brasília e as cidades satélites, sendo 

mantida a destinação das áreas aos fundos desta orla urbanizada à cultura hortigranjeira. 

Complementação e preservação 

Complementar e preservar estas características significa, por conseguinte: 

1. Proceder ao tombamento do conjunto urbanístico-arquitetônico da Praça dos Três 

Poderes, incluindo-se os palácios do Itamarati e da Justiça, de vez que constituem sua vinculação 

arquitetônica com a Esplanada dos Ministérios, cuja perspectiva ficará valorizada com a transfe-

rência das palmeiras imperiais. 

2. Manter os gabaritos vigentes nos dois eixos e em seu entorno direto (até os Setores de 

Grandes Áreas, inclusive), permanecendo não edificáveis as áreas livres diretamente contíguas, e 

baixa a densidade, com gabaritos igualmente baixos, nas áreas onde já é prevista ocupação entre 

a cidade e a orla do lago. Isto é fundamental. 

Brasília, a capital, deverá manter-se “diferente” de todas as demais cidades do país: não 

terá apartamentos de moradia em edifícios altos; o gabarito residencial não deverá ultrapassar os 

seis pavimentos iniciais, sempre soltos do chão. Este será o traço diferenciador – gabarito alto no 

centro comercial, mas deliberadamente contido nas áreas residenciais, a fim de restabelecer, em 

ambiente moderno, escala humana mais próxima da nossa vida doméstica e familiar tradicional. 

3. Garantir a estrutura das unidades de vizinhança do Eixo Rodoviário-Residencial, 

mantendo a entrada única nas superquadras, a interrupção das vias que lhes dão acesso – para 

evitar tráfego de passagem – bem como ocupando devidamente as entrequadras não comerciais 

com instalações para esporte e recreio e demais equipamentos de interesse comunitário, sobre-

tudo escolas públicas destinadas ao ensino médio. Proibir a vedação das áreas cobertas de acesso 

aos prédios (pilotis) e dos parqueamentos – cobertos ou não. 

4. Reexaminar os projetos dos setores centrais, sobretudo os ainda pouco edificados, 

no sentido de propiciar a efetiva existência da escala gregária – além da Rodoviária e dos dois 

Setores de Diversões – prevendo percursos contínuos e animados para pedestres e circulação de 

veículos dentro dos vários quarteirões, cuja ocupação deve, em princípio, voltar-se mais para as 

vias internas do que para as periféricas. 

Neste mesmo sentido, não insistir na excessiva setorização de usos no centro urbano 

– aliás, de um modo geral, nas áreas não residenciais da cidade, excetuando o centro cívico. 

O que o plano propôs foi apenas a predominância de certos usos, como ocorre naturalmente 

nas cidades espontâneas. 

5. Providenciar as articulações viárias necessárias para fazer prevalecer na cidade de 

hoje a mesma clareza e fluência viárias contidas no risco original e, paralelamente, “arrematar” a 

cidade como um todo (recomendo neste sentido consulta ao trabalho “Brasília 57-85”). 

6. Proceder urgentemente às obras de recuperação da Plataforma Rodoviária, que 

devem ser coordenadas por arquiteto identificado com o projeto original, a ser mantido com 

rigorosa fidelidade. 

7. Acabar devidamente e manter sempre limpos os logradouros de estar. A começar 

pelas duas pracinhas da Plataforma Rodoviária – cuidar das plantas, dos bancos e do permanente 

funcionamento das fontes. 
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Adensamento e expansão urbana do “Plano Piloto” 

Uma vez assegurada a proteção do que se pretende preservar, trata-se agora de veri-

ficar onde pode convir ocupação – predominantemente residencial – em áreas próximas do “Plano 

Piloto”, ou seja, na bacia do Paranoá, e de que forma tal ocupação deve ser conduzida para inte-

grar-se ao que já existe, na forma e no espírito, ratificando a caracterização de cidade-parque 

– “derramada e concisa” – sugerida como traço urbano diferenciador da capital. 

Como já foi mencionado, a primeira proposição neste sentido foi a implantação inter-

mitente de sequências de Quadras Econômicas ao longo das vias de ligação entre Brasília e as 

cidades satélites. A proposta visou aproximar de Brasília as populações de menor renda, hoje 

praticamente expulsas da cidade – apesar da intenção do plano original ter sido a oposta – e, 

ao mesmo tempo, dar também a elas acesso à maneira de viver própria da cidade e introduzida 

pela superquadra. 

Na Quadra Econômica – espécie de “pré-moldado” urbano – a disposição escalonada dos 

blocos (pilotis e três pavimentos) ao longo da trama viária losangular abre no interior de cada quadra 

espaço livre para instalação dos complementos da moradia: lugar para jogos ao ar livre, “áreas de 

encontro” cobertas para os moços e para os velhos, creche, jardim de infância. A existência deste 

“quintal comum”, com a quase totalidade de chão aberta ao uso de todos, e desses complementos 

ou “extensões da habitação”, ensejando desafogo de tensões, possibilitam convívio doméstico em 

clima de descontração, mesmo em apartamentos mínimos, além de assegurar boa densidade popu-

lacional (cerca de 500 hab./ha). Ao mesmo tempo, essa implantação compacta reduz sensivelmente 

o custo da infraestrutura urbana uma vez que não compromete grandes superfícies. 

Quando, ao longo das vias de ligação, for fisicamente inviável a implantação de Quadras 

Econômicas, podem ser admitidos núcleos residenciais multifamiliares de outro tipo, desde que com 

gabarito máximo de pilotis e quatro pavimentos e taxas de ocupação do terreno análogas às das 

quadras. Em qualquer caso, deve ser reservada faixa contígua à estrada para densa arborização. 

Chegando a Brasília propriamente dita, seis áreas comportam ocupação residencial 

multifamiliar; sendo diretamente vinculadas ao “Plano Piloto” passam, por conseguinte, a 

interferir no jogo das escalas urbanas. 

As duas primeiras (A e B), na parte oeste da cidade, resultam da distância excessiva entre a 

Praça Municipal e a Estrada-Parque Indústria e Abastecimento decorrente do deslocamento do conjunto 

urbano em direção ao lago recomendado por Sir William Holford no julgamento do concurso. 

A terceira (C), já proposta em 1984, está ligada à intenção de se fixar a Vila Planalto. 

A quarta (D) é sugerida pela existência de centros comerciais consolidados na área fronteira. 

E as duas últimas (E e F) visam abrir perspectiva futura de maior oferta habitacional multi-

familiar em áreas que, embora afastadas, vinculam-se ao núcleo original tanto através da presença 

do lago como pelas duas pontes que se pretende construir (a primeira pessoa a me alertar para 

tal possibilidade foi o economista Eduardo Sobral, mais de 10 anos atrás). Poderiam ser chamadas 

“Asas Novas” – Asa Nova Sul e Asa Nova Norte. 

Na implantação dos dois novos bairros a oeste – Oeste Sul e Oeste Norte – foram 

previstas quadras econômicas (pilotis e três pavimentos) para responder à demanda habitacional 

popular e superquadras (pilotis e seis pavimentos) para classe média, articuladas entre si por 

pequenos centros de bairro, com ocupação mais densa, gabaritos mais baixos (dois pavimentos 

sem pilotis) e uso misto. 
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A idéia de se implantar um renque de pequenas quadras (240 x 240 m) com gabarito 

de quatro pavimentos sobre pilotis ao longo da via localizada entre a Vila Planalto e o Palácio da 

Alvorada (área C) surgiu como única forma realista de, uma vez admitida a fixação da Vila, barrar 

de fato a gradual expansão de parcelamento em lotes individuais naquela direção, o que inter-

feriria de forma não apenas inadequada mas desastrosa com a escala monumental tão próxima; 

à primeira vista, a presença destas quadras – Quadras Planalto – pode parecer contraditória com 

a recomendação de se manterem baixos a densidade e os gabaritos nas áreas onde é admitida 

ocupação entre o “Plano Piloto” e a orla do lago; na realidade, entretanto, o gabarito uniforme 

de quatro pavimentos ao longo de cerca de 1.000 metros cria uma dominante horizontal serena 

que aliada à presença – indispensável – dos enquadramentos arborizados das Quadras assegura a 

harmonia do conjunto com seu entorno. 

A ocupação residencial da quarta área (D) só é admissível na forma de renque singelo de 

pequenas quadras (como as Quadras Planalto, com pilotis e quatro pavimentos) ou de Quadras 

Econômicas (pilotis e três pavimentos). Em razão da localização desta área, a fim de evitar inter-

ferência negativa com o Eixo Rodoviário sul, além do gabarito ser mais baixo, toda a extensão de 

terreno compreendida entre as novas quadras e o Eixo deve permanecer não edificada ou desti-

nada a usos que impliquem em baixa densidade de ocupação, e sempre cobertas de verde para 

diluir no arvoredo as construções. 

A área E – Asa Nova Sul – sugere ocupação linear, também na forma de pequenas 

quadras como as Quadras Planalto, com gabarito uniforme de 4 pavimentos sobre pilotis e cerca-

dura arborizada. 

Já na área F, muito mais extensa e com topografia peculiar, a ocupação deve prever Quadras 

Econômicas ou conjuntos geminados para atender à população de menor renda, e considerar a even-

tual possibilidade de fixação, em termos adequados, da atual Vila Paranoá. Os demais núcleos de 

edifícios residenciais devem ser soltos do chão, tendo, no máximo, 4 pavimentos e com gabarito de 

preferência uniforme para que se mantenha, apesar da ocupação, a serenidade da linha do hori-

zonte, sendo cada conjunto, – desta vez de fato e de saída – emoldurado por farta arborização. Os 

centros de bairro, mais densamente ocupados, devem sempre ter gabaritos mais baixos. 

Nessas “Asas Novas”, mesmo quando de configuração diversificada, deve também 

prevalecer a mesma conotação de cidade-parque, vale dizer, pilotis livres, predomínio de verde, 

gabaritos baixos. 

Convém ainda destinar parte da Asa Nova Norte a parcelamento em lotes individuais, 

aproveitando os caprichos da topografia, respeitada a proteção arborizada dos córregos e nascentes. 

Assim, esta expansão futura atenderá às três faixas de renda. 

No intuito de tornar a área das “Mansões” criada por Israel Pinheiro economicamente 

mais adequada, propõe-se admitir nela uso condominial, onde metade da área original, ou seja, 

10.000 m2, seria preservada para a casa matriz, podendo a outra metade comportar até 5 novas 

unidades, todas com entrada comum – independentemente ou não da entrada principal – e 

constituindo um só conjunto embora sendo, eventualmente, delimitadas por cercas vivas; seria 

também admissível nessas áreas a instalação de clubes de recreio. 

E convém insistir no atendimento à necessidade de habitação popular através da implan-

tação, em grande escala, de quadras econômicas, apelando inclusive para as possibilidades da 

fabricação em série, dentro da tecnologia desenvolvida pelo arquiteto João Filgueiras Lima, e que 

já conta com fábrica montada em Brasília. 



Brasília Revisitada, 1985-1987: complementação, preservação, adensamento e expansão urbana

76

Tudo depende, em última análise, de decisão convicta neste sentido – os meios de fazer 

acabam aparecendo. Como capital, cabe a Brasília inovar na matéria, mostrando ao país que existe 

esta alternativa aos tristes aglomerados monótonos de casinholas pseudo-isoladas que proliferam 

e se tornaram a imagem melancólica do BNH. 

Se computado o custo verdadeiro de cada unidade residencial – incluindo terreno, 

infraestrutura urbana e construção dos blocos de apartamentos e dos “complementos da 

moradia”, cai por terra a idéia da casa isolada ser a solução economicamente mais viável para o 

problema da habitação popular. Tanto assim que em países como Cuba e China, onde o caixa é 

único e o dinheiro pouco, não se cogita de assentamentos residenciais rasteiros, até mesmo em 

áreas rurais. Além do que, o lote mínimo, com janelas confrontando e seu quintal inexistente 

porque em geral ocupado por outra família, nada tem a ver com a imagem romântica que se 

propaga da “casa própria”. 

Em todo o caso, para atendimento à demanda popular nos moldes tradicionais – lotes 

individuais – existe o projeto Samambaia, elaborado por técnicos do GDF na administração 

passada, inclusive com esta intenção. 

Conclusão 

O quantum populacional atingido pela abertura à ocupação dessas novas áreas, pelos 

adensamentos previstos, pela ocupação residencial multifamiliar nas margens das vias de ligação 

entre Brasília e as satélites, pelo adensamento controlado destes núcleos e pela implantação de 

Samambaia, deve ser considerado a população limite para a capital federal, a fim de não desvir-

tuar a função primeira – político-administrativa – que lhe deu origem. A Brasília não interessa ser 

grande metrópole. 

Como nossa estrutura econômico-social induz à migração de populações carentes para 

os grandes centros urbanos, é essencial pensar-se desde já no desenvolvimento em áreas próximas 

à capital de núcleos industriais capazes de absorver, na medida do possível, essas migrações com 

efetiva oferta de trabalho. Brasília não é, no caso, uma simples miragem. Cidade fundamental-

mente político-administrativa e de prestação de serviços, a demanda de mão de obra, sobretudo 

não qualificada, é necessariamente menor embora a proximidade do poder central crie a ilusão de 

facilidades que, de fato, não existem. 

Quanto ao escalonamento, no tempo, das implantações aqui sugeridas cabe ao Depar-

tamento de Urbanismo da Secretaria de Viação e Obras coordenar os estudos a serem feitos 

conjuntamente com as demais Secretarias e concessionárias de serviços públicos a fim de definir 

com segurança o melhor procedimento, bem como as tecnologias a serem utilizadas, tendo em 

vista o abastecimento de água e energia, o transporte, o saneamento e a preservação do meio 

ambiente, o controle da poluição do Lago Paranoá e a proteção da área a ser ocupada pela futura 

represa do São Bartolomeu – integrando, enfim, como um todo, as novas proposições e o plane-

jamento do território do Distrito Federal. 

Finalmente, o importante ao se pensar na complementação, na preservação, no aden-

samento ou na expansão de Brasília é não perder de vista a postura original, é estar-se imbuído 

de lucidez e sensibilidade no trato dos problemas urbanos; é perceber que coisas maiores e 

coisas menores têm importância análoga, consideradas cada uma em sua escala; é enfrentar os 

inúmeros problemas do dia a dia com disposição, firmeza e flexibilidade; é tanto saber dizer não 
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como dizer sim na busca contínua da resposta adequada, – tarefa tantas vezes ingrata e inglória 

para os técnicos que participam dedicadamente de sucessivas administrações; é fazer prevalecer 

o senso comum, fugindo das teorizações acadêmicas e protelatórias e da improvisação irres-

ponsável. É lembrar-se que a cidade foi pensada “para o trabalho ordenado e eficiente, mas ao 

mesmo tempo cidade viva e aprazível, própria ao devaneio e à especulação intelectual, capaz de 

tornar-se, com o tempo, além de centro de governo e administração, num foco de cultura dos 

mais lúcidos e sensíveis do país”.

O plano piloto de Brasília não se propôs visões prospectivas de esperanto tecnológico, nem 

tampouco resultou de promiscuidade urbanística, ou de elaborada e falsa “espontaneidade”. 

Brasília é a expressão de um determinado conceito urbanístico, tem filiação certa, 

não é uma cidade bastarda. O seu facies urbano é o de uma cidade inventada que se assumiu 

na sua singularidade e adquiriu personalidade própria graças à arquitetura de Oscar Niemeyer 

e à sua gente. 

Figura 1 - Novas áreas residenciais propostas  
em Brasília Revisitada
Suplan/Seduma

Área A: Bairro Oeste Sul
Quadras econômicas (piloti + 3 pavimentos) 
Superquadras (piloti + 6 pavimentos)

Área B: Bairro Oeste Norte
Análogo ao Bairro Oeste Sul

Área C: Quadras Planalto
Quadras menores, piloti e 4 pavimentos: 
 Vila Planalto preservada como é hoje

Área D: Quadras da Epia 
Quadras menores, piloti e 4 pavimentos

Área E: Asa Nova Sul
Quadras menores, piloti e 4 pavimentos

Área F: Asa Nova Norte
Quadras econômicas e conjuntos geminados 
(habitação popular) Quadras (piloti e 4 pavimentos)  
e lotes individuais: fixação da atual Vila Paranoá
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Portaria no 314, 
de 08 de outubro de 1992

Iphan

Foto de João Paulo Barbosa

Palácio do Itamaraty com o Congresso Nacional ao fundo.
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O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL – IBPC, no uso de 

suas atribuições legais, e em cumprimento do Decreto-Lei no 25, de 30 de novembro de 1937, 

resolve:

Art. 1o Para efeito de proteção do Conjunto Urbanístico de Brasília, tombado nos termos 

da decisão do Conselho Consultivo da Sphan, homologada pelo Ministro da Cultura, ficam apro-

vadas as definições e critérios constantes da presente Portaria.

§ 1o A realidade física territorial correspondente ao bem tombado a que se refere o 

caput deste artigo é compreendida como o conjunto urbano construído em decorrência do Pla-

no Piloto vencedor do concurso nacional para a nova capital do Brasil, de autoria do arquiteto 

Lucio Costa.

§ 2o A área abrangida pelo tombamento é delimitada, a leste pela orla do lago Paranoá, 

a oeste pela Estrada-Parque Indústria e Abastecimento − Epia, ao sul pelo córrego Vicente Pires e 

ao norte pelo córrego Bananal.

Art. 2o A manutenção do Plano Piloto de Brasília será assegurada pela preservação das 

características essenciais de quatro escalas distintas em que se traduz a concepção urbana da 

cidade: a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica.

Art. 3o A escala monumental, concebida para conferir à cidade a marca de efetiva capital 

do País, está configurada no Eixo Monumental, desde a Praça dos Três Poderes até a Praça do 

Buriti e para a sua preservação serão obedecidas as seguintes disposições:

I. A Praça dos Três Poderes fica preservada como se encontra nesta data, no que diz 

respeito aos Palácios do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Federal, bem como 

aos elementos escultórios que a complementam, inclusive o Panteão, a Pira, o Monumento ao 

Fogo Simbólico, construídos fora da praça, mas que se constituem parte integrante dela;

II. Também ficam incluídas para preservação as sedes vizinhas dos Palácios Itamarati e da 

Justiça, referências integradas da Arquitetura de Oscar Niemeyer na Praça dos Três Poderes;

III. Da mesma forma, serão incluídos na preservação os espaços não edificados adjacen-

tes aos palácios e monumentos referidos, respeitada para o Espaço Lucio Costa e aprovação dada 

pelo Cauma;

IV. São também alcançados, para efeito de preservação, os espaços principais de entrada 

e acesso público nos Palácios mencionados nos itens I e II;

V. Nos terrenos do canteiro central verde são vedadas quaisquer edificações acima do 

nível do solo existente, garantindo a plena visibilidade ao conjunto monumental;

VI. A Esplanada dos Ministérios ao sul e ao norte do canteiro central, à exceção da Ca-

tedral de Brasília, será de uso exclusivo dos Ministérios Federais, sendo entretanto admitidas, tal 

como constam do Plano Piloto, edificações de acréscimos com um pavimento em nível de meza-

nino e sobre pilotis, para instalação de pequeno comércio e serviços de apoio aos servidores, no 

espaço compreendido entre o meio dos blocos e a escala externa posterior;
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VII. As áreas compreendidas entre a Esplanada dos Ministérios e a Plataforma Rodoviária 

ao sul e ao norte do canteiro central, e que constituem os Setores Culturais Sul e Norte, destinam-

se a construções públicas de caráter cultural.

Art. 4o A escala residencial, proporcionando uma nova maneira de viver, própria de Bra-

sília, está configurada ao longo das alas Sul e Norte do Eixo Rodoviário-Residencial e para sua 

preservação serão obedecidas as seguintes disposições:

I. Cada superquadra, nas alas sul e norte, contará com um único acesso para transporte 

de automóvel e será cercada, em todo o seu perímetro, por faixa de 20,00m (vinte metros) de 

largura com densa arborização;

II. Nas duas alas, sul e norte, nas sequências de superquadras numeradas de 102 a 116, de 202 

a 216 e de 302 a 316, as unidades de habitações conjuntas terão 06 (seis) pavimentos, sendo edificadas 

sobre piso térreo em pilotis, livre de quaisquer construções que não se destinem a acessos e portarias;

III. Nas duas alas, sul e norte, nas sequências de superquadras duplas numeradas de 402 

a 416, as unidades de habitações conjuntas terão 03 (três) pavimentos, sendo edificadas sobre pi-

sos térreos em pilotis, livre de quaisquer construções que não se destinem a acessos e portarias;

IV. Em todas as superquadras, nas alas sul e norte, a taxa máxima de ocupação para a 

totalidade das unidades de habitações conjuntas é de 15% (quinze por cento) da área do terreno 

compreendido pelo perímetro externo da faixa verde;

V. Além das unidades de habitações conjuntas serão previstas e permitidas pequenas 

edificações de uso comunitário, com, no máximo, um pavimento;

VI. Na ala sul, os comércios correspondentes a cada superquadra deverão sempre ser 

edificados, em relação às referidas superquadras, na situação em que se encontram nesta data;

VII. As áreas entre as superquadras, nas alas sul e norte, denominadas entrequadras, 

destinam-se a edificações para atividades de uso comum e de âmbito adequado às áreas de vizi-

nhança próximas, como ensino, esporte, recreação e atividades culturais e religiosas.

Art. 5o O Eixo Rodoviário-Residencial, nas alas sul e norte, terá respeitadas suas 

características originais, mantendo-se o caráter rodoviário que lhe é inerente.

 Parágrafo único. O sistema viário que serve às superquadras manterá os acessos 

existentes e as interrupções nas vias L1 e W1, conforme se verifica na ala sul, devendo ser 

o mesmo obedecido na ala norte.

Art. 6o A escala gregária com que foi concebido o centro de Brasília em torno da intersec-

ção dos Eixos Monumental e Rodoviário fica configurada na Plataforma Rodoviária e nos Setores 

de Diversões, Comerciais, Bancários, Hoteleiros, Médico-Hospitalares, de Autarquia e de Rádio e 

Televisão Sul e Norte.

Art. 7o Para a preservação da escala gregária referida no artigo anterior, serão obedecidas 

as seguintes disposições:
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I. A Plataforma Rodoviária será preservada em sua integridade estrutural e arquitetônica 

original, incluindo-se nessa proteção as suas praças atualmente implantadas defronte aos Setores 

de Diversões Sul e Norte;

II. Os Setores de Diversões Sul e Norte serão mantidos com a atual cota máxima de coroa-

mento, servindo as respectivas fachadas voltadas para a Plataforma Rodoviária, em toda a altura de 

campo livre, para instalação de painéis luminosos de reclame, permitindo-se o uso misto de cinemas, 

teatros e casas de espetáculos, bem como restaurantes, cafés, bares, comércio de varejo e outros 

que propiciem o convívio público;

III. Nos demais setores referidos no artigo anterior, o gabarito não será uniforme, sendo 

que nenhuma edificação poderá ultrapassar a cota máxima de 65,00m (sessenta e cinco metros), 

sendo permitidos os usos indicados pela denominação dos setores de forma diversificada, ainda 

que se mantenham as atividades predominantes preconizadas pelo Memorial do Plano Piloto.

Art. 8o A escala bucólica, que confere a Brasília o caráter de cidade-parque, configurada 

em todas as áreas livres, contíguas a terrenos atualmente edificados ou institucionalmente previs-

tas para edificação e destinadas à preservação paisagística e ao lazer, será preservada observando-

se as disposições dos artigos subsequentes.

Art. 9o São consideradas áreas non-aedificandi todos os terrenos contidos no perímetro 

descrito nos parágrafos 1o e 2o do artigo 1o desta Portaria que não estejam edificados ou institu-

cionalmente destinados à edificação, nos termos da legislação vigente, à exceção daqueles onde 

é prevista a expansão predominantemente residencial em Brasília Revisitada, que constituem os 

anexos I e II desta Portaria.

§ 1o Nas áreas referidas no caput deste artigo, onde prevalece a cobertura vegetal do 

cerrado nativo, esta será preservada e as demais serão arborizadas na forma de bosque, com 

particular ênfase ao plantio de massas de araucária, no entorno direto da Praça dos Três Poderes;

§ 2o Nas áreas non-aedificandi poderão ser permitidas instalações públicas de pequeno 

porte que venham a ser consideradas necessárias, desde que, apreciados pelo Cauma, sejam sub-

metidos à consideração do IBPC;

§ 3o Excepcionalmente, e como disposição naturalmente temporária, serão permitidas, 

quando aprovadas pelas instâncias legalmente competentes, as propostas para novas edificações 

encaminhadas pelos autores de Brasília − arquitetos Lucio Costa e Oscar Niemeyer − como com-

plementações necessárias ao Plano Piloto original e, portanto, implícitas na Lei Santiago Dantas 

(Lei no 3.751/60) e no Decreto no 10.829/87 do GDF que a regulamenta e respalda a inscrição da 

cidade no Patrimônio Cultural da Humanidade.

Art. 10. Será mantido o acesso público à orla do lago em todo seu perímetro, à exceção 

dos terrenos inscritos em Cartório de Registro de Imóveis com acesso privativo à água.

Art. 11. Com objetivo de assegurar a permanência no tempo da presença urbana 

conjunta das quatro escalas referidas nos artigos anteriores desta Portaria, em todas as áreas já 
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ocupadas no entorno dos dois eixos e contidas no perímetro delimitado nos parágrafos 1o e 2o 

do artigo 1o desta Portaria, ficam mantidos os critérios de ocupação aplicados pela administra-

ção nesta data, sendo que nos terrenos destinados à recreação e esporte nenhuma edificação 

poderá ultrapassar a cota máxima do coroamento de 7,00m (sete metros), à exceção dos giná-

sios cobertos e nos terrenos destinados a hotéis de turismo, onde nenhuma edificação poderá 

ultrapassar a cota máxima de coroamento de 12,00m (doze metros).

Parágrafo único. Nos terrenos contíguos à Esplanada dos Ministérios só serão admitidas as 

edificações necessárias à expansão dos serviços diretamente vinculados aos Ministérios do Governo 

Federal, não podendo ser ultrapassada a cota máxima do coroamento dos anexos existentes.

Art. 12. Para efeito de aplicação do disposto nesta Portaria, são considerados setores 

institucionalizados todas as partes da cidade de Brasília referidas no Memorial do Plano Piloto ou 

criadas pela Administração durante a implantação da capital e consagradas pelo uso popular.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

JAYME ZETTEL
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Resumo

O plano urbanístico de Brasília, reconhecido mundialmente 

como exemplar ímpar do urbanismo modernista e,  

em vista disso, elevado à categoria de Patrimônio Cultural 

da Humanidade, tem seu princípio basilar ainda pouco 

compreendido: as escalas urbanas que dão forma e sentido 

ao modelo de cidade idealizada por Lucio Costa.

Muitos foram os trabalhos e as análises sobre o ineditismo 

da construção de Brasília e de sua importância para  

o desenvolvimento da região central do Brasil e a projeção 

do nosso país no mundo, como também diversos foram  

os trabalhos e as teses que abordaram  

a importância de Brasília como símbolo do pensamento 

do urbanismo moderno e exemplo de aplicação de suas 

teorias. Entretanto, muitas críticas que se fizeram e ainda 

são feitas a Brasília denotam que persistem dúvidas e 

desconhecimento sobre questões primordiais desse plano 

urbanístico que, fundamentalmente, tem como pilar o 

resgate dos valores essenciais para o bem-estar coletivo, 

na tentativa de prover a cidade de espaços para o pleno 

desenvolvimento das funções e as realizações do homem 

como ser integral, ao mesmo tempo com necessidades 

cotidianas e de menor escala e com aspirações coletivas 

como ente atuante numa cidade-capital.

Com um olhar centrado nas escalas, a monumental, 

a residencial, a gregária e a bucólica, este texto discorre 

sobre os princípios fundamentais que caracterizam  

cada uma delas, identifica as áreas que as conformam  

e interpreta de que maneira a relação de interdependência 

e complementaridade das escalas é a alma do plano 

urbanístico de Brasília. A preservação dos valores desse 

plano urbanístico será garantida com a percepção ou  

o entendimento adequado do sentido e do valor de cada 

uma das escalas e, a partir desse entendimento, é possível 

que o instrumento do tombamento do conjunto urbanístico 

de Brasília possa conviver pacificamente com o pleno 

desenvolvimento da cidade e de sua natural adaptação  

às mudanças intrínsecas aos novos tempos.

O princípio das escalas  
no plano urbanístico de Brasília

sentido e valor além de proporção

Lídia Adjuto Botelho

Abstract

Brasilia’s urban plan, worldwide known as unique example 

of the modernist urbanism and, so, brought to the level  

of Cultural Heritage of Humanity, still has its basis principle 

barely understood: the urban scales that give shape  

and meaning to the city model idealized by Lucio Costa.

There were several studies and analysis on the novelty 

of Brasilia’s construction and on its importance to the 

development of Brazil’s central region and to the country’s 

projection in the world. Also varied were the works  

and thesis discussing the importance of Brasilia  

as a symbol of modern urbanism ideas and as an example 

of its theories application. However, many flak Brasilia has 

drawn in the past and still draws today denote there are 

still doubts and ignorance concerning prime issues of this 

urban plan, plan which fundamentally has the redemption 

of values essential to the collective welfare as its pillar 

by attempting to provide the city with space for the full 

development of functions and accomplishments of men 

as an integral being who has, at the same time, smaller 

scale daily needs and collective longings as active forces 

in a capital city. Focusing on the monumental, residential, 

gregarious and the bucolic scales, this text discusses the 

fundamental principles that characterize each one of them, 

identifying the areas which abide them, and interpreters 

how the interdependence and complementarity relations of 

the scales are the soul of Brasilia’s urban plan. The respect 

for this urban plan’s values shall be guaranteed with the 

appropriate perception or understanding of the meaning 

and value of each one of the scales and, starting  

from this understanding, it is possible that the instrument 

of Brasilia’s urban heritage may live peacefully with the full 

development of the city and its natural adaptation  

to the changes inherent to new times.

Foto de Daniela G Goulart
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Muito se tem escrito sobre o projeto urbano de Brasília e sua excepcionalidade. Muito se 

tem evidenciado a genialidade de seu criador em idealizar uma cidade ao mesmo tempo monu-

mental e cotidiana, cidade capaz de agregar

[...] as funções vitais próprias de uma cidade moderna qualquer, possuidora dos atributos 

inerentes a uma capital, planejada para o trabalho ordenado e eficiente, mas ao mesmo 

tempo, cidade viva e aprazível, própria ao devaneio e à especulação intelectual, capaz de 

tornar-se com o tempo, além de centro de governo e administração, num foco de cultura 

dos mais lúcidos e sensíveis do país.1

É importante admitir que, além de todos os pilares do urbanismo modernista, exaus-

tivamente estudados e descritos pelos especialistas, nos quais se apoia o plano urbanístico 

de Lucio Costa, o projeto da capital do Brasil está calcado em alicerces pouco compreendidos 

pelo cidadão comum que vivencia esta cidade – as chamadas escalas urbanas do plano piloto 

de Brasília.

Segundo Lucio Costa, no documento intitulado “Brasília Revisitada”, a concepção urbana 

de Brasília conjuga quatro escalas urbanas: a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica, 

que são estruturadas pelos dois eixos longitudinais que se cruzam – o monumental e o rodoviário. 

Essas escalas são definidas por meio de gabaritos e critérios de uso e ocupação e estão integradas 

pelo paisagismo, que é instrumento precípuo de projeto inerente à própria concepção. Elas são 

os pilares fundamentais sobre os quais o plano urbanístico se apoia e que, juntamente com os 

demais princípios já consagrados no projeto urbano de Brasília, constituem sua singularidade e 

excepcionalidade, fundamentos da sua preservação para as gerações futuras.

Conceituação e identificação das escalas  

no plano urbanístico de Lucio Costa

Primeiramente cabe perguntar: – O que escala significa?

Em sentido matemático, os dicionários conceituam escala como proporção ou relação 

entre o tamanho real de um objeto ou superfície e seu modelo ou representação.

Em seguida, surge outro questionamento: – Como esse conceito se reflete na concepção 

urbanística de uma cidade?

De imediato, o pensamento evolui no sentido de esboçar as relações entre os espaços 

ou partes fundamentais que constituem o conjunto urbano construído, e, nessa linha, são 

identificados alguns elementos: volumes construídos, alturas, silhuetas, vias, hierarquia viária, 

proporção de edificações e espaços livres, densidades e, por último, mais difícil de visualizar, as 

práticas sociais.

No Relatório do Plano Piloto de Brasília, o conceito de escala não aparece explicitamente 

como um princípio basilar do plano, mas está implícito nas diferentes ordens espaciais apresentadas 

na descrição da estrutura urbana idealizada por Lucio Costa. No plano original, cada escala mani-

festa-se por uma ordem espacial que é construída numa relação de “tamanho ou proporção” conci-

liada a “sentido ou significado”. Conforme descreve Monte Jucá, “os espaços de cada escala, tendo 

características distintas, buscam, em um jogo de proporções e significações, se complementarem 

e interagirem”. 2 É por essas articulações que Lucio Costa sublinha as características das escalas no 

documento Brasília Revisitada, escrito por ele em 1987. 
1  COSTA, 1991.
2  MONTE JUCÁ, 2005.

Figura 1 - Plano Piloto de Brasília 
Revista Brasília. ArPDF

Dois eixos que se cruzam. Escalas definidas por meio de gabaritos 
e critérios de uso e ocupação, integradas pelo paisagismo.
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3  LE CORBUSIER, apud MONTE JUCÁ, 2005.
4  COSTA, 1991.
5  Idem, 1987.
6  COSTA, M. E. e LIMA, 1985.
7  COSTA, 1987.

O novo sentido de escala, impregnado por uma visão essencialmente humanista, fica 

evidente quando, com base na precisão e na genialidade do risco original – “um dos momentos 

decisivos da inspiração”,3 como diz Le Corbusier –, Lucio Costa assimila as características do sítio 

físico e modela sua criação por meio da incorporação de outros valores subjetivos ligados ao homem 

integral. Estes são as relações de simbolismo, poder, posse, grandeza, destino, sensibilidade e senti-

mento, assim como de convivência social, na perspectiva da construção do futuro.

O princípio das escalas do plano de Lucio Costa agrega, portanto, à construção dos 

espaços uma ordem relativa ao homem e seu tempo, ou seja, à relação geométrica do espaço 

somam-se as referências culturais e as formas de apropriação social. É nesse sentido que o conceito 

de proporção é reinterpretado e adquire o significado pleno presente nas escalas urbanas de Lucio 

Costa, que alicerçam o plano piloto da nova capital e que, por essa razão, são a via mestra da 

preservação do conjunto urbanístico de Brasília. 

Nas palavras do próprio júri do concurso do plano piloto da nova capital, o projeto de Lúcio 

Costa “era o que melhor integrava os elementos monumentais na vida cotidiana da cidade como 

capital federal, apresentando uma composição coerente, racional, de essência urbana – uma obra de 

arte”,4 ficando, assim, evidenciado o caráter de grandeza monumental do plano urbanístico.

A escala monumental, concebida para conferir à cidade nascente a marca inelutável 

de efetiva capital do país, foi ressaltada pelo próprio Lucio Costa em carta a Ítalo Campofioritto, 

em1990, como “simbólica e coletiva”, ou seja, a escala que

[...] comanda o eixo retilíneo – Eixo Monumental – desde a Praça dos Três Poderes até a 

Praça do Buriti e foi introduzida através da aplicação da técnica milenar dos terraplenos 

(Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios), da disposição disciplinada, porém 

rica, das massas edificadas, das referências verticais do Congresso Nacional e da Torre 

de Televisão e do canteiro central gramado e livre de ocupação, como se Brasília fosse 

atravessada, do nascente ao poente, por uma fatia de céu que viesse até o chão.5 e 6 

Do mesmo modo, ao longo do precioso texto do Relatório do Plano Piloto de Brasília, 

identifica-se a escala residencial, também denominada por Lucio Costa de escala doméstica, que é 

caracterizada pela proposta inovadora de uma nova maneira de viver, em superquadras dispostas 

ao longo do Eixo Rodoviário. Sua serenidade é assegurada pelo gabarito uniforme de seis pavi-

mentos, o chão livre e acessível a todos por meio dos pilotis e o predomínio dos espaços abertos 

e da vegetação.

Essa escala, que é definida pela sequência de superquadras, intercaladas por 

meio das entrequadras, “entrosa-se com a escala monumental, não apenas pelo gabarito 

uniforme das edificações como pela definição geométrica do território de cada quadra, 

através da arborização densa da faixa verde que a delimita e lhe confere cunho de pátio 

interno urbano”.7

A terceira escala, a gregária ou de convívio, está configurada nos setores criados na 

circunvizinhança da interseção dos dois eixos, o monumental e o rodoviário, constituindo o centro 

urbano, que tem a plataforma rodoviária como elemento de vital importância para a integração 

de Brasília com as demais cidades do Distrito Federal e entorno. É na escala gregária que compa-

rece a diversidade de usos e onde há maior liberdade na volumetria dos edifícios, possibilitada 

pela maior densidade de ocupação do solo, à exceção dos Setores de Diversões: “cujo gabarito se 

fez baixo e uniforme, constituindo assim o conjunto deles um corpo arquitetônico contínuo, com 



O princípio das escalas no plano urbanístico de Brasília: sentido e valor além de proporção

90

Escala bucólica

Escala residencial

Escala gregária

Escala monumental

Praça dos Três Poderes Plataforma Rodoviária Praça da Municipalidade Estação Rodoferroviária

Figura 2a - Eixo Monumental
Foto de João Facó

Figura 2 - Mapa das escalas predominantes
Suplan/Seduma
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galerias, amplas calçadas, terraços e cafés, servindo as respectivas fachadas em toda a altura de 

campo livre para a instalação de painéis luminosos de reclame”.8

A escala bucólica ou de lazer, conforme referência de Lucio Costa na carta a Ítalo Campo-

fioritto, consolida o conceito de cidade-parque expresso originalmente no parágrafo final do Rela-

tório do Plano Piloto: “Brasília, cidade aérea e rodoviária; cidade-parque. Sonho arquissecular do 

patriarca”. Confirmam essa assertiva as palavras de Lucio Costa no documento “Brasília Revisitada”: 

“E a intervenção da escala bucólica no ritmo e na harmonia dos espaços urbanos se faz presente 

na passagem, sem transição, do ocupado para o não-ocupado – em lugar de muralhas a cidade se 

propôs delimitada por áreas livres arborizadas”. Essa escala está configurada, portanto, em todas 

as áreas livres contíguas às áreas edificadas ou àquelas previstas para edificação e tem o sentido de 

valorização paisagística tanto do conjunto urbano edificado quanto das áreas destinadas ao lazer 

campestre ou lacustre (na orla do Lago Paranoá).

A escala bucólica, portanto, é aquela que faz a “costura” entre as outras três, confirmando 

a cidade-parque como categoria urbana e paisagística e como fundamento da demarcação do terri-

tório da capital, por meio de uma moldura ou cinturão verde com espaços de produção agrícola e 

espaços essencialmente paisagísticos. Desse modo, a escala bucólica, integrando todas as outras, é a 

responsável pela abertura da cidade ao seu território, ou seja, segundo Jucá, “a cidade em razão dos 

seus espaços abertos não pode ser entendida como fechada, embora estejam claramente definidos 

os seus limites”.9

Atributos essenciais das escalas: uma interpretação  

dos elementos determinantes, incorporados e complementares10

As características fundamentais do plano urbanístico de Brasília, que foram consagradas 

como Patrimônio Cultural da Humanidade, são facilmente identificadas por meio dos valores e 

dos princípios de cada escala urbana, materializados no conjunto arquitetônico-urbanístico dos 

setores ou áreas que regem ou integram cada uma delas.

Na interpretação de Maria Elisa Costa, os elementos determinantes de cada uma das 

escalas regem, por assim dizer, uma determinada área e “comandam” os elementos complemen-

tares localizados nessa área e que com elas interagem.

Nessa visão, os elementos determinantes são aqueles que “configuram, na cidade cons-

truída, o conceito das escalas urbanas expressas no Plano Piloto de Lucio Costa de 1957”, ou seja, 

as características das áreas ou setores previstos no plano piloto original, vencedor do concurso do 

projeto da nova capital. 

Os elementos incorporados são aqueles presentes nos “acréscimos ou alterações estru-

turalmente integrados aos determinantes”. Ou seja, as características intrínsecas aos projetos de 

modificações ou adaptações ao plano original, realizados no detalhamento do plano piloto e no 

momento da implantação da cidade, que, no entanto, não descaracterizam os fundamentos da 

escala à qual correspondem, ao contrário, incorporam valores que tornam essas áreas também 

determinantes na configuração daquela escala. 

Os elementos complementares são entendidos como os elementos presentes nos 

projetos urbanísticos “acrescidos entre a data do Plano Piloto (1957) e a data do tombamento 

federal (1990), bem como aqueles das intervenções atuais e futuras”. Ou seja, são as modifica-

ções e os acréscimos que, embora naturalmente necessários, uma vez que são decorrentes da 

Figuras 4a e 4b - Croquis Lucio Costa  
Relatório do Plano Piloto

Proposta inovadora de uma nova maneira de viver.

8  Idem, 1991.
9  MONTE JUCÁ, 2005.

10 Esta forma de abordagem das características fundamentais da 
concepção urbana de Brasília, por meio da identificação de 
elementos determinantes, incorporados e complementares, foi 
apresentada pela arquiteta Maria Elisa Costa, em paper intitu-
lado Notas relativas ao tombamento de Brasília, escrito e reme-
tido ao IPDF/GDF, em novembro de 1997, como contribuição 
aos estudos para elaboração do Plano Diretor Local de Brasília. 

Figura 3 - Plano Piloto de Brasília
Arquivo Seduma/GDF

Eixo Rodoviário-Residencial: caracterizado pela escala doméstica 
das superquadras.
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dinâmica urbana, promoveram mudanças estruturais na configuração das escalas e, por isso, 

devem ser interpretados de forma diferenciada, estabelecendo-se critérios específicos de preser-

vação dos seus valores e buscando-se promover algumas adequações no sentido da integração 

das linguagens urbanística e arquitetônica.

A análise das escalas urbanas do plano de Lucio Costa, sob essa abordagem dos elementos 

determinantes, incorporados e complementares, possibilita a interpretação de que, segundo Maria 

Elisa Costa, “podem ocorrer inserções com características de outra escala, o que às vezes induz a 

confusões de interpretação. O fundamental é que as características e os parâmetros de uso e ocupação 

dessas inserções são determinados pela escala que rege a área onde se situam” (grifo no original).11 

Quando se percebem essas relações, fica evidente que o conceito das escalas conjuga 

valores que estão além do simples zoneamento de atividades.

As inserções, portanto, confirmam a lógica estabelecida pelo princípio das escalas, uma 

vez que indicam que há constante interrelação entre as mesmas, consagrando o caráter huma-

nista do plano urbanístico de Lucio Costa. 

As quatro escalas

A escala monumental

A escala monumental tem como princípios e valores intrínsecos aqueles que caracterizam 

a simbologia do plano como capital e monumento, “cuja fundação pretendeu dar ensejo ao desen-

volvimento planejado da região, tratando-se de tomar posse do lugar e de lhe impor uma estrutura 

capaz de permitir, num curto lapso de tempo, a instalação de uma capital.12 É caracterizada pela 

plasticidade do conjunto arquitetônico da Praça dos Três Poderes e da Esplanada dos Ministérios, 

com os palácios e os monumentos arquitetônicos representativos dos três Poderes da República; 

pelas massas edificadas em contraponto ao grandioso canteiro central gramado e livre de ocupação; 

pela predominância dos espaços abertos e da circulação de veículos em sistema binário de grandes 

proporções, cujo canteiro central se constitui de extensa cobertura gramada, onde árvores de porte 

médio comparecem em total liberdade. Essa visão da monumentalidade presente nesses espaços 

é uma característica marcante do plano e, segundo Lucio Costa, é própria da essência da cidade-

capital que idealizou:

 Monumentalidade que não exclui a graça, e da qual participarão as árvores, 

os arbustos e o descampado como complementos naturais porquanto o que caracteriza 

o conceito moderno de urbanismo que se estende da cidade aos arredores e à própria 

zona rural é, precisamente, a abolição do “pitoresco”, graças à incorporação efetiva do 

bucólico ao monumental.13

Estando configurada, claramente, ao longo do Eixo Monumental, da Praça dos Três 

Poderes até a Praça do Buriti, conforme consta nos documentos que consagraram o tombamento 

do conjunto urbanístico de Brasília, a escala monumental compreende o Eixo Monumental, em 

toda a sua extensão até a Estação Rodoferroviária, inclusive os monumentos do canteiro central; 

a Praça do Buriti ou Praça Municipal, com seus palácios; as edificações do Setor de Divulgação 

Cultural; a Torre de TV; os Setores Culturais Norte e Sul; a Catedral; a Esplanada dos Ministérios e 

a Praça dos Três Poderes, inclusive os palácios e os monumentos ali instalados. Nessas áreas estão 

presentes, portanto, os elementos determinantes da escala monumental.

Figura 6 - Vista aérea do Parque da Cidade
Foto de Buenno

Figura 7 - Eixo Monumental
Foto de Priscila Reis, 2007

Traduz a simbologia do plano como capital e monumento.

11  COSTA, M. E. 1997.
12  Idem, 2001.
13  Idem.

Figura 5 - Painéis luminosos no Setor de Diversões Sul 
(Centro Comercial Conjunto Nacional) 
Foto de Buenno

É na escala gregária que comparece a diversidade de usos 
e onde há maior liberdade na volumetria dos edifícios.
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As demais áreas ocupadas pela administração local no Setor de Administração Municipal 

e as áreas de instalações públicas do Setor Militar Urbano, pelas suas características funcionais, 

constituem elementos incorporados à escala monumental. 

Os projetos implantados nos Setores de Administração Federal Sul e Norte, pelos atri-

butos funcionais presentes, embora com características morfológicas diferenciadas, são conside-

rados representativos de elementos complementares a essa escala. 

O Setor de Recreação Pública Norte, também pelas características morfológicas e funcio-

nais presentes, que se assemelham aos atributos da escala bucólica, pode ser considerado uma 

inserção dessa escala na monumental.

A escala residencial

Inaugurando uma nova maneira de viver, própria de Brasília, a escala residencial tem como 

principais atributos a superquadra, com prédios dispostos de maneira variada, mas obedecendo a 

princípios básicos: gabarito uniforme de seis pavimentos sobre pilotis livres e superquadras duplas 

com prédios de três pavimentos (quadras econômicas); acesso único de veículos; cinturão verde de 

emolduramento (vinte metros de largura, constituído por renque duplo de árvores de grande porte 

e cobertura gramada); paisagismo livre no interior, com árvores de porte médio; cobertura gramada; 

ampla acessibilidade e transparência visual entre os edifícios de habitação coletiva e, ainda, total 

liberdade de circulação, em passeios cimentados conforme os traçados consolidados pelo uso dos 

transeuntes. O modelo de “unidade de vizinhança”, que se constitui no agrupamento de quatro 

superquadras, está implícito no texto Relatório do Plano Piloto e foi consagrado em “Brasília Revisi-

tada” (ver Figuras 13 e 14 do Relatório). 

Esse modelo é a grande inovação do plano, uma vez que a unidade de vizinhança 

contém todos os componentes indispensáveis para uma vida cotidiana saudável – escolas primá-

rias e secundárias; comércio; posto de saúde; clube; áreas de recreação, esporte, lazer e cultura 

–, entrosando-se uns aos outros em toda a extensão do Eixo Rodoviário.

A escala residencial tem seus elementos determinantes, ou seja, aqueles que conso-

lidam a fisionomia do projeto original de 1957, consagrados pelas superquadras, entrequa-

dras e comércios locais das faixas 100, 200 e 300 sul e norte e, ainda, pelas áreas de uso misto 

da faixa 500, que compõem o Setor Comercial-Residencial Sul do Plano Piloto (W3 Sul). 

Como elementos incorporados, ou seja, aqueles constituídos por modificações ou adequa-

ções ocorridas no momento da implantação da capital e que, pelas características estruturalmente inte-

gradas às do projeto vencedor, são consideradas essenciais na escala residencial, são as superquadras 

duplas da faixa 400 sul e norte; as quadras de Habitações Individuais Geminadas Sul e entrequadras 

das faixas 700 sul, as áreas do Setor de Residências Econômicas Sul (Cruzeiro Velho) e os novos setores 

residenciais Sudoeste e Noroeste, que foram propostos por Lucio Costa em Brasília Revisitada. 

São considerados elementos complementares à escala residencial as características 

diferenciadas presentes nos projetos das novas áreas que se tornaram necessárias em virtude 

de alterações no modelo político-social estruturador do projeto urbano de Lucio Costa. São elas: o 

Setor de Grandes Áreas Sul e Norte (Quadras 600 e 900 Sul e Norte); o Setor de Edifícios Públicos 

Norte (Quadras 500 norte, à exceção da Quadra SCRN 502); o Setor de Habitações Individuais 

Coletivas e Geminadas Norte (quadras e entrequadras de uso misto da faixa 700 norte); o Setor 

de Residências Coletivas Econômicas Sul (Cruzeiro Novo) e as quadras residenciais fechadas das 

Áreas Octogonais Sul.

Figura 8 - Congresso Nacional  
visto da Praça dos Três Poderes
Foto de Julia Salustiano, 2008

Figura 9 - “Superquadras” no Teatro Nacional
Foto de Julia Salustiano, 2008

Composição de fachada do Teatro Nacional.
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Figura 10 - Maquete Unidade de Vizinhança
Arquivo Seduma/GDF

Superquadras e entrequadras da UV: serenidade do gabarito 
uniforme, liberdade e transparência visual pelos pilotis livres  
e pelos espaços abertos, vida cotidiana saudável.

Os Setores Hospitalares Locais Sul e Norte, localizados no extremo das respectivas Asas, 

na vizinhança das últimas quadras residenciais da faixa 700 sul e das últimas superquadras Norte, 

podem ser considerados inserções gregárias na escala residencial.

A escala gregária

A escala gregária representa o centro urbano, o “coração” da cidade, o órgão pulsante 

do plano urbanístico que faz a ligação com o território do Distrito Federal e identifica as principais 

relações sociais estabelecidas. Está compreendida na Plataforma Rodoviária e nos setores de pres-

tação de serviços e de convivência coletiva que integram o entorno da interseção dos Eixos Monu-

mental e Rodoviário. A escala gregária tem como principais atributos a variedade de usos e gaba-

ritos; a maior liberdade volumétrica possibilitada pela maior densidade de ocupação do solo (a 

exceção é o Setor de Diversões, que foi previsto com gabarito baixo e uniforme); a predominância 

dos volumes edificados; a presença de elementos representativos da arquitetura modernista, tais 

como edifícios constituídos por grandes embasamentos de uso público (ocupação densa em nível 

térreo) e elevadas torres com fachadas em panos de vidro e platibandas em concreto aparente e, 

ainda, o tratamento diferenciado das áreas livres por meio da vegetação, que deve estar disposta 

de forma a constituir áreas sombreadas para o desfrute do pedestre.

Esses elementos, que são considerados determinantes da escala gregária, além da Plata-

forma Rodoviária, que tem características próprias, comparecem nos Setores de Diversões Sul e 

Norte; nos Setores Comerciais Sul e Norte; nos Setores Hoteleiros Sul e Norte; nos Setores Bancá-

rios Sul e Norte e nos Setores de Autarquias Sul e Norte.

Constatam-se características um pouco diferenciadas, que indicam como elementos 

incorporados da escala gregária aqueles identificados nos Setores Médico-Hospitalares Sul e Norte 

e de Rádio e TV Sul e Norte, destacando-se a monofuncionalidade presente nos Médico-Hospita-

lares e a uniformidade volumétrica dos Setores de Rádio e TV.

A escala bucólica

Pela própria essência do plano, apontada em seu Relatório como “de um lado técnica 

rodoviária, de outro técnica paisagística de parques e jardins”, confirmando a expressão cidade-

parque, a escala bucólica é a que melhor traduz o espírito da concepção urbanística de Lucio 

Costa, que entendia que “urbanizar consiste em levar um pouco da cidade para o campo e trazer 

um pouco do campo para dentro da cidade”.14 Isso está consagrado na concepção do plano piloto 

da nova capital, no qual a abordagem paisagística é instrumento de projeto,15 uma vez que ela 

determina a constituição dos espaços tanto quanto as massas construídas e tem papel funda-

mental no ritmo e na harmonia do projeto urbano resultante. 

A escala bucólica, portanto, está configurada em todas as áreas livres que envolvem as 

áreas edificadas, faz-se presente nos gramados, na faixa verde de emolduramento, nos jardins e 

nos passeios livres das superquadras e das entrequadras; nas áreas verdes dos setores da escala 

monumental, bem como nas áreas non aedificandi cobertas de cerrado nativo, nos parques 

públicos, nos bosques rústicos e nos clubes da orla do Lago Paranoá, onde são predominantes 

seus atributos. 

Os elementos determinantes da escola bucólica podem ser sintetizados em quatro 

princípios: predominância do verde; horizontalidade da paisagem; baixas densidades (predo-

mínio de áreas livres sobre áreas edificadas); amplitude visual (visibilidade da linha de cumeada). 
14  COSTA, 1995.
15  COSTA, M. E., 1997-1998.

Figura 12 - Plataforma Rodoviária
Foto de Buenno
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Conforme reconhece Lucio Costa em Brasília Revisitada, “da proposta do plano resultou a 

incorporação à cidade do imenso céu do planalto, como parte integrante e onipresente da 

própria concepção urbana – os vazios são por ele preenchidos; a cidade é deliberadamente 

aberta aos 360º que a circundam”. 

Esses elementos são encontrados, predominantemente, na orla do Lago Paranoá, 

“tratada com campos de feição naturalista e rústica, para os passeios e amenidades bucólicas de 

toda a população urbana”,16 ou seja, nos Setores de Clubes Esportivos Sul e Norte e de Hotéis de 

Turismo Sul e Norte e nas áreas da Universidade de Brasília junto à orla; como também nos Setores 

de Embaixadas Sul e Norte; na área do Jardim Zoológico; nos parques ecológicos e de uso múltiplo 

existentes no interior do perímetro do conjunto urbanístico tombado e nas áreas livres dos setores 

que se encontram no envoltório do Plano Piloto. 

As áreas que podem ser consideradas representativas dos elementos incorporados 

à escala bucólica são as áreas livres do Setor Militar Complementar, localizadas no entorno 

à Estação Rodoferroviária; o Parque Nacional de Brasília, bem como os Setores Terminais Sul 

e Norte do Plano Piloto, uma vez que esses setores representam a finitude da cidade, garan-

tindo a manutenção do emolduramento verde do Plano Piloto.

Como categorias de áreas que agregam elementos complementares à escala bucólica, 

podem ser consideradas aquelas integrantes do Setor de Múltiplas Atividades Sul e do Setor 

Policial Sul.

O Setor de Mansões Isoladas, localizado no trecho norte da orla do Lago Paranoá, cons-

tituído de poucos lotes para casas individuais, soltos no espaço e cercados por extensas áreas 

verdes de cerrado nativo, pode ser considerado uma inserção da escala residencial na bucólica. 

No entanto, com características morfológicas totalmente diferenciadas daquelas consagradas pelo 

modelo das superquadras e das unidades de vizinhança do Plano Piloto.

As escalas como princípio fundamental da preservação  

do conjunto urbanístico, arquitetônico e paisagístico de Brasília 

Os princípios anteriormente descritos reforçam a tese de que as escalas monumental, 

residencial, gregária e bucólica são a essência do conjunto urbanístico, arquitetônico e paisagístico 

de Brasília, constituindo sua identidade e originalidade, responsáveis pelo seu reconhecimento 

como monumento a ser preservado para a posteridade.

Em síntese, as quatro escalas estabelecem os elementos determinantes de um padrão 

de qualidade de vida e de urbanidade, e, por essa razão, esse conjunto urbano edificado foi 

consagrado como único no mundo nessa proporção. Esses valores das escalas foram desta-

cados como princípios de preservação algumas vezes incompreendidos, principalmente consi-

derando o fato de que o tombamento ocorreu com a cidade ainda em formação. No entanto, 

é importante destacar que o princípio fundamental desse tombamento, que são as escalas, 

não impede a continuidade de sua renovação construtiva e seu contínuo desenvolvimento. 

A cidade viva e aprazível de Lucio Costa é aquela configurada pelo sentido, pelo valor, pela 

totalidade e pela interdependência de suas escalas, que foi apropriada primeiramente por 

aqueles que a construíram (os “candangos”) e, depois, por seus habitantes. “Essas escalas são 

os fundamentos da idéia de Brasília e, ao mesmo tempo, são um traço de sua historicidade e 

de sua modernidade.”17 

Figura 11 - Foto superquadras do Plano Piloto 
ArPDF

16  COSTA, 1991.
17  MONTE JUCÁ, 2005.
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18  COSTA, 1987.

A preservação de Brasília pelas escalas flexibiliza seu tombamento, pois a manutenção 

de seus princípios fundamentais garante a preservação do plano sem impedir seu natural desen-

volvimento. Assim, as escalas constituem, ao mesmo tempo, um dos princípios do plano e seu 

instrumento de preservação, desde que garantida a manutenção de sua ambiência e de seus signi-

ficados originais. Quando isso fica claro, torna-se possível entender por que devem ser respeitados 

os parâmetros de uso e ocupação de cada uma das áreas integrantes de cada escala; a volumetria 

das edificações (gabaritos); a hierarquia viária e a morfologia urbana dos diversos setores; as 

áreas livres não edificáveis e o verde que preenche a maioria dos espaços. Todos esses elementos 

reunidos conformam a paisagem de Brasília, sua feição original como cidade-parque ou, nas pala-

vras de Lucio Costa: “O facies diferenciador da capital em relação às demais cidades brasileiras”.

O esclarecimento dos princípios fundamentais das escalas e uma interpretação desses princí-

pios sob a ótica dos elementos determinantes, incorporados e complementares possibilita um caminho 

para a efetiva definição de critérios ou de níveis de preservação do conjunto urbanístico, arquitetônico 

e paisagístico de Brasília que facilitem sua gestão cotidiana, compatibilizando a preservação da essência 

do plano urbanístico com o planejamento das intervenções de que a cidade necessita.

A preservação dessa cidade-parque e da qualidade de vida sentida e vivida pelos seus habi-

tantes será plenamente atingida no momento em que esses princípios estiverem claros para aqueles 

que contribuem para a consolidação desse projeto urbano ímpar no mundo, sejam eles políticos, 

administradores, empresários, intelectuais, profissionais liberais, servidores públicos, artistas, educa-

dores ou cidadãos comuns. Nas palavras de Maria Elisa Costa, “o fundamental é assumir conscien-

temente a opção de preservar Brasília, com todas as implicações que tal opção envolve – não como 

coisa imposta, mas como vontade comum”.18

E é essencial que essa vontade comum esteja amparada no entendimento de que o monu-

mento a ser preservado para as gerações futuras é aquele que reúne, num só corpo, a “cidade-

parque”, a “cidade-capital” e a “cidade-espaço” do homem integral.
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Figura 13 - Escala gregária                         
Foto de Carlos Madson

Na escala gregária, as funções dinâmicas da vida na cidade:  
trabalho, cultura, lazer e diversão. 
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Escala monumental1

Mara Souto Marquez
Antônio O. Mello Júnior

Resumo

Este artigo trata da monumentalidade proposta por  

Lucio Costa para o plano piloto de Brasília. Configurada 

pelo Eixo Monumental, a escala monumental vai desde  

a Praça dos Três Poderes até a Praça do Buriti.  

Para a compreensão dessa escala, serão avaliados  

três momentos históricos do Eixo Monumental.  

O primeiro momento trata da monumentalidade  

na concepção da cidade, no Relatório do Plano Piloto, 

conforme a intenção deliberada de Lucio Costa  

de conferir à cidade a marca de efetiva capital do país.  

O segundo momento refere-se às transformações  

do Eixo Monumental, decorrentes do desenvolvimento 

do plano original de Lucio Costa até sua implantação. 

O terceiro momento reporta-se a Brasília reconhecida 

como Patrimônio Cultural da Humanidade, considerando 

a permanência e a predominância da monumentalidade, 

como elemento simbólico, na imagem da cidade,  

de acordo com sua concepção original. 

Abstract

This paper refers to the monumentality proposed by 

Lucio Costa in Brasília´s Pilot Plan. Such monumentality 

features the Monumental Axl, which goes from the  

Três Poderes Square to the Buriti Square. Three historical 

moments will be analyzed in this study. The first moment 

depicts the city´s monumental conception, as desired  

by Lucio Costa in the Pilot Plan Report, that is his 

deliberate intention to highlight Brasília as the capital city 

of Brazil. The second part describes the changes  

which the Monumental Axl went through as a result  

of the development, from Lucio Costa´s original project 

until what was actually implemented. The third moment 

portrays Brasilia as a World Heritage Site, and discusses 

the presence and prevalence of its monumental 

characteristics as a symbolic element to the city´s image, 

as proposed in its original concept.

1 Este artigo foi feito com base no conteúdo da pesquisa desen-
volvida em Marquez, 2007. 

Foto de Daniela G. Goulart
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Por monumento, no sentido mais antigo e verdadeiramente original do termo, 

entendemos uma obra criada pela mão do homem e edificada com o objetivo 

de manter presente e viva na consciência das gerações futuras a lembrança de 

determinada ação ou determinada destinação (ou da combinação de ambas).

Aloïs Riegl2

O monumento como artefato criado para a rememoração faz parte de uma “arte da 

memória” universal e é encontrado praticamente em todas as culturas, conforme observa Fran-

çoise Choay.3 Em Brasília, o propósito de se fundar um monumento encontra-se evidente na sua 

concepção, e, para entendermos os princípios estruturadores da cidade, que garantem a monu-

mentalidade proposta por Lucio Costa, devemos conhecer alguns aspectos da maneira como a 

cidade foi concebida em sua essência, expressa no Relatório do Plano Piloto, de março de 1957, 

com o qual o arquiteto participou do Concurso para a Nova Capital. 

Assim sendo, começaremos por onde o próprio arquiteto começou, explicitando no 

Relatório o duplo papel a ser desempenhado pela cidade:

[...] concebida não como simples organismo capaz de preencher satisfatoriamente e sem 

esforço as funções vitais próprias de uma cidade moderna qualquer, não apenas como 

urbs, mas como civitas, possuidora dos atributos inerentes a uma capital. E, para tanto, 

a condição primeira é achar-se o urbanista imbuído de uma certa dignidade e nobreza 

de intenção, porquanto dessa atitude fundamental decorrem a ordenação e o senso de 

conveniência e medida capazes de conferir ao conjunto projetado o desejável caráter 

monumental.

Com esse fim, Lucio Costa propôs, a exemplo dos colonizadores portugueses, que 

marcavam a terra conquistada com o cruzeiro, assinalar “um lugar ou dele tomar posse: dois 

eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz”. E foi a partir desses dois eixos 

que a cidade ganhou corpo: em um, a expressão da dimensão simbólica da civitas, em outro, a 

expressão da dimensão cotidiana da urbs.

Desse modo, Lucio Costa definiu o partido para a nova capital. Definiu o sistema viário 

com base nesse cruzamento de eixos e fixou um deles como o principal, como o “divisor de 

águas”, o eixo de simetria, o Eixo Monumental, a materialização da dimensão simbólica da civitas. 

E foi a partir dessa determinação, a do eixo principal, que desenvolveu o partido adotado, esta-

belecendo uma linha de suporte que organizou as relações entre as partes da composição do 

conjunto urbano, marcando a estrutura dorsal para o arranjo dessas partes (Figura 1).

A monumentalidade na concepção  
o Relatório do Plano Piloto de Brasília

Ao determinar a monumentalidade como principal elemento de composição para conferir 

à cidade a marca de efetiva capital do país, Lucio Costa concebeu a escala monumental, confi-

gurada pelo Eixo Monumental, desde a Praça dos Três Poderes até a Praça do Buriti.4 Para tanto, 

definiu uma sistemática elaboração formal e simbólica para o referido eixo, principalmente em sua 

parte leste, onde se encontram os centros cívico e administrativo. Aí se observam, como recursos 

compositivos, a determinação precisa da implantação dos edifícios; os arranjos dos terrenos em 

2 RIEGL, Aloïs, 1984. p. 35.
3 CHOAY, A propos de culte et des monuments., In: RIEGL, 1984. 

p. 11.
4 De acordo com a Portaria no 314/92, de 8 de outubro de 1992, 

do antigo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), atual 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Figura 1 - Eixo Monumental
Relatório do Plano Piloto

Croqui Eixo Monumental
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uma série de esplanadas de amplidão e níveis diferenciados, criando “lugares” por meio da utili-

zação da técnica de terraplenos; e a marcação de pontos focais com edifícios imponentes e obras 

de arte, “tudo isso organizado segundo uma relação de cheios e vazios que se diferencia do tecido 

trivial da cidade”5 (Figura 2).

Na extremidade do Eixo Monumental distingue-se, em um primeiro plano, a “cida-

dela cívica”, por ele denominada Praça dos Três Poderes, onde foram situados os edifícios-sede 

dos Poderes da República, “autônomos e em número de três”, dispostos na forma elementar 

de um triângulo equilátero. 

No encadeamento definido pelo arquiteto estão posicionados lado a lado a sede do 

poder oferecido pela democracia e a natureza agreste do cerrado:

[...] como que na palma da mão de um braço estendido, que é a Esplanada dos Ministé-

rios. É idéia simbólica, algo romântico talvez, mas representa um dos elementos próprios 

do Plano de Brasília. No meu espírito, quando tive essa intenção de marcar a posição da 

Praça era, em parte, com o objetivo de acentuar a parte civilizada, de comando do país, 

com a natureza agreste do cerrado.6 

Em seguida e em outro plano, assentou os ministérios e as autarquias, formando o centro 

administrativo, assinalado por edificações na forma de lâminas, distribuídas de modo uniforme 

e sequencial. Nesse ambiente disciplinado e de caráter apropriado, o arquiteto fixou elementos 

de destaque na paisagem. Criou uma praça autônoma para os ministérios militares e outra para 

a Catedral. Para os palácios dos ministérios das Relações Exteriores (Palácio do Itamaraty) e da 

Justiça (Palácio da Justiça), propôs um caráter simbólico e também diferenciado no volume e 

na posição. A disposição diferenciada da Catedral, conforme explicação apresentada no próprio 

Relatório, justifica-se “[...] não só por questão de protocolo, uma vez que a Igreja é separada do 

Estado, como por uma questão de escala, tendo-se em vista valorizar o monumento [...]”. No caso 

dos palácios ministeriais, o primeiro por ser a “sala de visitas” do país, o segundo por ter sido o 

primeiro ministério a ser criado por ocasião da Independência do Brasil (1822).

Ainda no mesmo terrapleno do centro administrativo e próximo a este, foram conce-

bidos os setores culturais, que deveriam receber o tratamento de parque “para melhor ambien-

tação dos museus, da biblioteca, do planetário, das academias, dos institutos, etc. [...]”. Com o 

objetivo de estabelecer uma relação entre esses dois setores, o centro administrativo e os setores 

culturais, posicionou a pasta da Educação no final da sequência dos edifícios ministeriais, contíguo 

à Universidade e ao Hospital das Clínicas.

Ao invocar um caráter monumental, Lucio Costa não inventou uma nova concepção sobre 

monumentalidade, mas utilizou recursos dessa concepção elaborada historicamente e, em Brasília, 

partiu de uma ordenação apoiada em um desenho estruturador lançando mão de elementos funda-

mentais de seu repertório compositivo, principalmente eixos e triângulos. 

O emprego de eixos faz parte da tradição da arquitetura e pressupõe formalmente 

valores primários, tais como ordem, dominância e permanência.7 E o cruzamento desses 

eixos (cardus e decumanus8) remonta a uma tradição dos acampamentos romanos, que 

viriam a servir de modelo para a formação de cidades permanentes. Já o emprego de um 

eixo contínuo foi proposto originalmente por Arturo Soria y Mata na ciudad lineal, em 1882. 

A partir dessa solução criada para uma extensão em Madri, o desenvolvimento linear das 

ocupações urbanas passou a fazer parte do repertório urbanístico contemporâneo, tendo 

5 FICHER e PALAZZO, 2005. p. 50.
6 COSTA, 1974. p. 23.
7 BARKI, 2006.
8 Cardus e decumanus: linhas norte-sul e leste-oeste, no plano 

tradicional dos assentamentos do Império Romano. 

Figura 2b - Praça dos Três Poderes
Revista A História de Brasília. Número especial da revista, 
denominado “Souvenir de Brasília”, s/d. ArPDF.

Ordenação obtida por meio de um desenho estruturador.

Figura 2a - Croqui Praça dos Três Poderes
Catálogo da exposição “Lucio Costa 1902-2002”
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sido adotado por Le Corbusier nos estudos para o Rio de Janeiro (1929) e Argel (1930) e 

utilizado por Tony Garnier na sua cité industrielle (1943).9

Em trabalhos precedentes de Lucio Costa, o uso do eixo como elemento regulador e 

esquema de organização pode ser visto no seu projeto para a Cidade Universitária, em 1937. 

Na Universidade do Brasil, o arquiteto trabalhou, pela primeira vez, com a escala da cidade. Ali, 

elaborou a intenção monumental sem se limitar à obra isolada, estendendo-se para a dimensão 

urbana, utilizando recursos como a hierarquização das funções com a definição de elementos 

repetidos perfilados – tratados de forma regrada – e a eleição de temas destacados, associados ao 

eixo de simetria, com o objetivo da construção de perspectivas.

A forma triangular, outro elemento fundamental para conferir a monumentalidade preten-

dida para Brasília, foi empregada na definição do perímetro onde se desenvolveu o projeto da cidade e, 

como recurso compositivo, na Praça dos Três Poderes e na Torre de Televisão (Figura 3). Embora a exis-

tência de praças triangulares não seja comum nas cidades, a configuração resultante da confluência 

de três vias em um largo é utilizada desde o século XVII, tornando-se costumeira na criação de espaços 

monumentais, como se pode verificar no plano de Versalhes (1671), em Karlsruhe (1715), no plano de 

L’Enfant para Washington (1791) e, no Brasil, no plano de Aarão Reis para Belo Horizonte (1895), no 

plano de Goiânia, de Atílio Correia Lima (1933)10 e no plano de Vera Cruz para a nova capital, de Raul 

Pena Firme, Roberto Lacombe e José de Oliveira Reis (1956).

Ao conceber Brasília, Lucio Costa fez uso da implantação urbana para simbolizar e reforçar 

a idéia de ordem, hierarquia e poder, bem como do ideal de composição marcado pela monumen-

talidade. Afinal, tratava-se de uma mudança definitiva da capital do país e, como tal, deveria repre-

sentar, também, o estágio de evolução da sociedade brasileira. Nesse sentido, na apreciação do júri 

do concurso para a nova capital, as vantagens apontadas referem-se ao plano como “o único para 

uma capital administrativa do país”, além de ser “claro, direto e fundamentalmente simples [...] tem 

o espírito do século XX: é novo, é livre e aberto; é disciplinado sem ser rígido [...]”.11

Tendo em vista o caráter de monumentalidade pretendido, Lucio Costa previu os 

elementos característicos do lugar como monumento, com dimensões e qualidades plásticas 

necessárias à satisfação dos indivíduos em sua eterna exigência de ver a força coletiva trans-

formada em símbolo. A princípio, destaca-se o centro cívico como espaço simbólico de um 

povo, que, para cumprir essa função, deveria receber um tratamento urbanístico especial. Na 

sequência, o centro administrativo, compreendendo a porção dedicada às atividades coletivas 

da cidade, que, além de ressaltar e estender o referido simbolismo do centro cívico, foi conce-

bido como espaço de trabalho e lazer.

Associando-se às intenções monumental e simbólica, a observação do traçado urbano 

de Brasília, voltando-se para a Praça dos Três Poderes e a Esplanada dos Ministérios, demonstra 

o sentimento democrático que inspirou Lucio Costa. A forma de triângulo equilátero da Praça 

legitima a representatividade, a independência e a harmonia dos três Poderes consagrados pela 

ordem republicana: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Já a Esplanada dos Ministérios, local 

das instâncias superiores dos órgãos gestores da vida pública, afirma a função cívica e adminis-

trativa da capital. A correlação hierárquica dos edifícios na Praça em si, bem como desta com a 

Esplanada, arremata a afirmação desse ideal. Na Praça, os três Poderes assentam-se igualmente, 

mas posicionado no vértice do triângulo voltado para a Esplanada encontra-se o Congresso 

Nacional, a casa dos representantes do povo, articulando e dominando os dois espaços nobres 

da cidade (Figura 4).

9 FICHER e PALAZZO, 2005. p. 57.
10 Ibidem, p. 51.
11 Ata da Comissão Julgadora do Plano Piloto de Brasília, 1991. p. 35. 

Figura 3 - Base triangular
Relatório do Plano Piloto

Formas triangulares como recurso compositivo.

Figura 4 - Croqui Praça dos Três Poderes
Arte de Bruno de Fassio Paulo sobre croqui de Lucio Costa.

Cada elemento de composição “concebido segundo a natureza 
peculiar da respectiva função, resultando daí a harmonia de 
exigências de aparência contraditória”.
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Em 1967, em réplica a críticas feitas ao projeto de Brasília, Lucio Costa descreveu 

sucintamente a configuração do Eixo Monumental com os diferentes terraplenos estabele-

cidos em estágios sucessivos: 

1. O terreno agreste; 2. O terrapleno triangular onde assentam os três poderes autô-

nomos da democracia; 3. A esplanada dos Ministérios e o setor cultural; 4. A grande 

plataforma no cruzamento em 3 níveis dos eixos da cidade; 5. O terreiro da torre de 

televisão. Este escalonamento em platôs sucessivos decorre dos movimentos de terra 

impostos pelo extenso corte em níveis diferentes,e assim reincorpora ao urbanismo 

contemporâneo uma tradição milenar.12

Desse modo, o arquiteto explicita como se dá o cruzamento dos Eixos Rodoviário e 

Monumental, que sucede os terraplenos que comportam os centros cívico e administrativo. 

Como solução para esse cruzamento em níveis distintos, criou a plataforma rodoviária, que 

proporcionou, além da solução viária (onde previu, inclusive, a despedida visual da Esplanada 

com o sistema de mão única), a criação do centro de diversões da cidade. Para os setores de 

diversões, determinou dois grandes núcleos nas laterais norte e sul da plataforma, destinados 

ao comércio e ao lazer. Na face oeste, um edifício “baixo e uniforme”, ligando esses dois 

grandes núcleos, constituindo o conjunto “um corpo arquitetônico contínuo, com galeria, 

amplas calçadas, terraços e cafés”. Na face leste, na área debruçada sobre os Setores Cultu-

rais, uma grande praça destinada à contemplação e à apreciação da perspectiva da Esplanada, 

assim como fez Le Corbusier em sua cidade contemporânea para três milhões de habitantes 

(Figura 5).

Retomando o percurso definido no Relatório do Plano Piloto, a oeste da plataforma 

da rodoviária, tem-se a Torre de Televisão, para a qual o arquiteto propôs uma estrutura “de 

planta triangular com embasamento monumental de concreto aparente até o piso dos studio 

e demais instalações, e superestrutura metálica com mirante localizado a meia altura”. Em 

seguida, entre a Torre de Televisão e a Praça da Municipalidade foi localizado o setor espor-

tivo, “de um lado o estádio tendo aos fundos o Jardim Botânico; do outro o hipódromo com 

as respectivas tribunas e vila hípica e, contíguo, o Jardim Zoológico, constituindo essas duas 

imensas áreas verdes, simetricamente dispostas em relação ao Eixo Monumental, como que 

os pulmões”.

Em contraposição à Praça dos Três Poderes, a Praça da Municipalidade completa o Eixo 

Monumental. Para essa praça, o arquiteto previu a instalação dos edifícios-sede do governo 

local: a Prefeitura, a Polícia Central, o Corpo de Bombeiros e a Assistência Pública. Ainda fazendo 

parte do setor, a penitenciária e o hospício, as garagens da viação urbana, os quartéis e, numa 

larga faixa transversal, o setor destinado ao armazenamento e à instalação das pequenas indús-

trias de interesse local. Finalmente, a Estação Ferroviária, articulada a uma rodovia destinada 

aos caminhões.

E assim, de acordo com Lucio Costa, 

[...] percorrido de ponta a ponta esse eixo dito monumental, vê-se que a fluência e 

unidade do traçado desde a praça do Governo até a praça Municipal, não exclui a varie-

dade, e cada setor, por assim dizer, vale por si como organismo plasticamente autônomo 

na composição do conjunto. Essa autonomia cria espaços adequados à escala do homem 

e permite o diálogo monumental localizado sem prejuízo do desempenho arquitetônico 

de cada setor na harmoniosa integração urbanística do todo (Figura 6).12 COSTA e LIMA, 1985. p. 14.

Figura 5 - Croqui Praça dos Três Poderes e croqui Le 
Corbusier para a cidade de 3 milhões de habitantes 
– montagem
Marquez, 2007

Influência do mestre Corbusier.

Figura 6 - Montagem Eixo Monumental
Relatório do Plano Piloto

Proposta que nasce pronta e intensamente pensada e resolvida.
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Da implantação à inauguração da cidade

No plano original de Lucio Costa, a extensão do Eixo Monumental compreendia o trecho 

entre a Praça dos Três Poderes e a Praça da Municipalidade, atualmente denominada Praça do Buriti. 

Contudo, na apreciação do júri do Concurso para a Nova Capital, a primeira crítica feita ao projeto, 

conforme os esquemas elaborados por William Holford,13 referia-se à existência de “demasiada quan-

tidade indiscriminada de terra entre o centro governamental e o lago”14 (Figura 7).

Com efeito, no desenvolvimento do plano, em função das observações do júri, todo o conjunto 

urbano foi deslocado para leste, de forma que os setores de habitações individuais foram deslocados para 

a margem oposta do lago. Contudo, tendo em vista que a posição da Estação Ferroviária e da rodovia 

para caminhões permaneceu inalterada, a extensão do Eixo Monumental foi substancialmente alterada. 

Como resultado desse deslocamento, a distância entre a Rodoviária e a Estação Ferroviária foi pratica-

mente duplicada, ampliando o território do que então compreendia a escala monumental (Figura 8). 

Praça dos Três Poderes 

No Relatório do Plano Piloto, Lucio Costa descreveu a solução encontrada para a Praça 

dos Três Poderes:

[...] destacam-se no conjunto os edifícios destinados aos poderes fundamentais que, 

sendo em número de três e autônomos, encontraram no triângulo equilátero, vinculado 

à arquitetura da mais remota antiguidade, a forma elementar apropriada para contê-los 

[...]. Em cada ângulo dessa praça – Praça dos Três Poderes, poderia chamar-se – loca-

lizou-se uma das casas, ficando as do Governo e do Supremo Tribunal na base e a do 

Congresso no vértice, com frente igualmente para uma ampla esplanada, disposta num 

segundo terrapleno, de forma retangular e nível mais alto, de acordo com a topografia 

local, igualmente arrimado de pedras em todo o seu perímetro.

Assim, de acordo com a descrição de Costa, a Praça dos Três Poderes está implantada 

no primeiro terrapleno, com arrimo de concreto, “sobrelevado na campina circunvizinha”, tendo 

como base de implantação o triângulo equilátero, “a forma elementar apropriada” para conter os 

três Poderes da República. Sua configuração espacial já aparece claramente esboçada em croquis 

do arquiteto e acomoda, além do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do 

Planalto, o Fórum de Palmeiras Imperiais (Espaço Le Corbusier), situado do lado sul do espelho d’água 

do Congresso. Contudo, há de se observar aqui, a despeito da ênfase dada à forma elementar de 

triângulo equilátero, que tal forma é de difícil apreensão na realidade, pois organiza a estrutura onde 

as construções estão pousadas, e não a praça em si. Conforme construída, a praça é uma vasta 

esplanada plana, retangular, com piso de mosaico português branco15 (Figura 9).

Associando-se aos palácios dos três Poderes da República, encontram-se, na praça, o 

Museu da Cidade e uma pequena edificação parcialmente enterrada, conhecida como Casa de 

Chá, ambos inaugurados junto com a cidade. Há, ainda, duas esculturas: Guerreiros (1959-1961) 

e A Justiça (1961), e uma coluna de concreto denominada de Pombal (1961).16

Ao longo dos anos, a praça recebeu novos acréscimos. Durante o regime militar, em área 

contígua, foi erigido o Mastro da Bandeira Nacional, por muitos considerado um punhal cravado 

na democrática Praça dos Três Poderes, com 100 m de altura, projetado por Sérgio Bernardes.17 

13 Arquiteto e urbanista inglês, membro da Comissão Julgadora 
do Concurso do Plano Piloto da Nova Capital.

14 Ata da Comissão Julgadora do Plano Piloto de Brasília, 1991. 
p. 35. 

15 FICHER e BATISTA, 2000. p. 92-93.
16 A primeira construída em frente ao Planalto e de autoria de 

Bruno Giorgi, e a segunda em frente ao Supremo e de autoria 
de Ceschiatti. Coluna de concreto de 10 m de altura de autoria 
de Oscar Niemeyer.

17 O Mastro da Bandeira é o único elemento arquitetônico que 
não é de autoria de Oscar Niemeyer no conjunto da Praça dos 
Três Poderes e da Esplanada dos Ministérios.

Figura 7 - Plano Piloto
Relatório do Plano Piloto e Tamanini, 2003.

Plano Piloto projeto e implantação.

Figura 9 - Maquete Praça dos Três Poderes
COSTA, Lucio, 1995, p. 306.
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1       Praça dos Três Poderes

2       Esplanada dos Ministérios

3       Setor Cultural

4       Plataforma Rodoviária

5       Esplanada da torre

6       Setor de Divulgação Cultural

7       Praça Municipal

8       Eixo Monumental - Canteiro Central

Figura 8 - Eixo Monumental
Montagem Marquez, 2007

Próximos a esse mastro encontram-se a Fundação Oscar Niemeyer (1988) e, ainda em construção, 

o Espaço Israel Pinheiro. Junto a esses edifícios está previsto o Monumento aos Heróis da Segunda 

Guerra Mundial. 

Na Nova República, no governo de José Sarney, foram construídos, ainda, o Panteão 

da Pátria Tancredo Neves (1986) e o Espaço Lucio Costa (1992). O Panteão está localizado 

onde inicialmente estaria o Museu Tiradentes. Para integrá-lo à Praça, Niemeyer desenhou uma 

forma compacta, pensada por ele como “qualquer coisa que se entrelaçasse como uma flor”.18 

Como parte do conjunto arquitetônico do Panteão, encontra-se a Pira, o “monumento do fogo 

simbólico da pátria”, construída em concreto revestido de mármore branco. Foi inaugurada em 

21 de abril de 1987, data do segundo aniversário de morte do presidente Tancredo Neves e do 

27o aniversário de Brasília.

Esplanada dos Ministérios

De acordo com o Relatório do Plano Piloto, a Esplanada dos Ministérios compreende a 

sequência dos edifícios ministeriais, uma praça autônoma para os ministérios militares, a Catedral 

e os Setores Culturais Norte e Sul. Conforme Lucio Costa, seria “o mall dos ingleses, extenso 

gramado destinado a pedestres, a paradas e a desfiles”, sucedido pelo Setor Cultural, que se arti-

cularia com a plataforma da Rodoviária por meio “de uma eventual casa de chá e da Ópera”.

Confrontando-se com a proposta original, a primeira e principal modificação dessa 

esplanada deu-se em decorrência da solução adotada por Niemeyer para o Congresso Nacional. 

Segundo Ficher e Batista, “as dimensões da elegante plataforma onde se assentam os plenários da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal alargaram o vasto gramado central, condicionaram 

o lançamento das duas pistas de circulação do eixo, o que resultou em alargamento considerável 

da Esplanada”.19 Essa alteração das dimensões da Esplanada acentuou ainda mais a monumen-

talidade prevista para o local, uma vez que alterou a delimitação dos espaços, a proporção entre 

cheios e vazios, ampliando e privilegiando ainda mais os espaços públicos. 

Duas outras modificações, na sequência dos blocos ministeriais, referem-se ao aban-

dono da idéia inicial de uma praça autônoma para os ministérios militares e à não-construção de 

marquise prevista para articular a circulação entre tais blocos e abrigar pequenos cafés, lancho-

netes, bancas de jornais, etc. Como consequência, diante da ausência de equipamentos e serviços 

de atendimento ao setor, pequenos comércios foram instalados no interior dos prédios dos minis-

térios ou em quiosques improvisados, em prejuízo da diversidade do espaço público, além de 

comprometimento da leitura e da apreensão da composição monumental, onde o improviso se 

contrapôs à disciplina intencionada.

Prosseguindo nessa Esplanada, contígua à sequência dos blocos ministeriais, do lado sul, 

tem-se a Catedral. Como foi mencionado, foi implantada em praça autônoma, que, além da edifi-

cação da igreja em si, conta com Os Evangelistas, as quatro esculturas representando os apóstolos 

São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, de autoria de Alfredo Ceschiatti; o campanário, 

com quatro sinos em bronze sustentados por uma torre de concreto; e o batistério, conformado 

por um volume independente e interligado à nave da igreja por uma passagem subterrânea.

O abandono da idéia da praça dos ministérios militares provavelmente se deu em 

função de sua proximidade com a Praça dos Três Poderes. A disposição lateral da praça da 

Catedral em relação à perspectiva do conjunto da Esplanada, enfraqueceu, de certa forma, 
18 Revista Módulo, n. 89/90, 1986, p. 127.
19 FICHER e BATISTA, 2000. p. 87.
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a monumentalidade do edifício, pois do ponto de vista urbano “faltaram-lhe projeção, eixos 

e perspectivas”. Mas seu “caráter individual marcante” garantiram-lhe identidade própria e, 

consequentemente, uma forte expressão monumental.20

Finalizando a Esplanada e articulando-se com a plataforma rodoviária, encontram-se os 

Setores Culturais. A localização e a importância dada a esses setores explicam-se, no Relatório do 

Plano Piloto, pelo valor atribuído e pelo reconhecimento da necessidade de vida cultural para a 

cidade capital por Lucio Costa: “Cidade planejada para o trabalho ordenado e eficiente, mas ao 

mesmo tempo cidade viva e aprazível, própria ao devaneio e à especulação intelectual, capaz de 

tornar-se com o tempo, além de centro de governo e administração, num foco de cultura dos mais 

lúcidos e sensíveis do país”. Assim, os Setores Culturais, além de fazerem parte do centro cívico 

e administrativo, vinculam-se ao Setor de Diversões, local de cinemas, teatros, restaurantes, etc., 

previsto na plataforma.

Diferentemente das obras de caráter institucional, a implantação dos equipamentos nos 

Setores Culturais não teve prioridade no período da construção da cidade. Tal fato se dá em função 

do entendimento, por parte do presidente Juscelino Kubitschek, de que seria necessária, naquele 

momento, a execução das obras primordiais à mudança do aparelho do Estado, os prédios desti-

nados aos três Poderes da República, e o sistema viário de suporte à ligação dos dois eixos, com a 

implantação da plataforma, sem a qual se correria o risco de deturpar a concepção da cidade.21

Desse modo, apenas o Touring Club (a “eventual casa de chá”) e o Teatro Nacional  

(a “Ópera”), ambos projetados por Niemeyer, são contemporâneos ao período inicial da cidade.

Fora do Eixo:

Praça dos Tribunais Superiores: uma ausência...

Setor de Administração Federal Sul e Setor de Administração 

Federal Norte: uma complementação?

No edital do Concurso Nacional para a Nova Capital não foram fornecidas informações 

suficientes sobre a estrutura do governo que possibilitassem o desenvolvimento de um programa 

de atividades que desse suporte ao projeto. Nele não constavam informações sobre número de 

servidores, dimensionamento das áreas necessárias, tampouco a relação de órgãos superiores, 

que, dada a sua posição hierárquica, mereceriam um posicionamento apropriado na configuração 

do eixo cívico-administrativo da cidade.

Como consequência, a instalação do Poder Judiciário na Praça dos Três Poderes ficou 

limitada ao edifício-sede do Supremo Tribunal Federal. Seus órgãos superiores, de hierarquia 

correspondente à dos ministérios, não foram contemplados no Eixo Monumental. 

Do mesmo modo, não foram previstas, na zona cívico-administrativa, áreas hierarquicamente 

adequadas para órgãos essenciais à fiscalização e ao cumprimento das leis de proteção dos cidadãos, 

tais como o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União. 

Assim, em 1963, foi criada uma praça, no Setor de Autarquias Sul, para abrigar os prin-

cipais tribunais do país, denominada Praça dos Tribunais Superiores.22

Logo após o começo do funcionamento efetivo da cidade (1963), as equipes técnicas 

responsáveis por seu planejamento deram início a um processo que se intensificou nos anos 

seguintes: a criação de lotes isolados. Diante das novas demandas surgidas no desenvolvimento 

20 SCHLEE, 1990.
21 “É preciso fazer o supérfluo, [...] porque o necessário será feito 

de qualquer jeito”. A frase proferida pelo presidente Juscelino 
Kubitschek, por ocasião da construção de Brasília, reforçou 
a tese de que o presidente não queria tão-somente transferir 
a capital federal para o interior do país, mas, sim, que tinha a 
firme determinação de fazê-lo de modo irreversível, baseado no 
forte sustentáculo de instalar, primordialmente, na nova capital, 
os prédios destinados aos três Poderes da República e o sistema 
viário de suporte à ligação dos dois eixos propostos, com a 
implantação da plataforma, sem a qual a cidade correria o risco 
de “atrofiar-se”. Juscelino Kubitschek, citado por Lucio Costa em 
TAMANINI, 2003, 2 vl. p. 239.

22 CARPINTERO, 1998. p. 174-177.
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do Plano Piloto de Brasília, principalmente aquelas dos órgãos do Poder Judiciário, a postura 

dos planejadores foi de atendê-las em áreas relativamente isoladas do conjunto urbano, porém 

próximas, ao invés de adequá-las a setores preexistentes.23 Assim, foram criados os Setores 

de Administração Federal, na década de 1970, no quadro da expansão da máquina estatal 

e do “milagre brasileiro”, em decorrência da necessidade de ampliar a área disponível para 

as atividades diretamente vinculadas à administração federal. A fase inicial de sua ocupação 

corresponde à implantação de uma sequência de edifícios anexos aos ministérios, projetados 

por Oscar Niemeyer em 1978, lindeiros ao terrapleno da Esplanada, junto às vias ao sul (S2) e ao 

norte (N2) do Eixo Monumental, com cota de soleira no nível dessas vias e cota de coroamento 

em um nível um pouco acima do piso da Esplanada.

Contudo, a frequente demanda por novas áreas para a instalação de órgãos da adminis-

tração federal levou o governo local a ampliar os Setores de Administração Federal. Vários estudos 

de parcelamento foram elaborados para a área situada ao sul da via S2, onde prevaleceu outra 

forma de ocupação do solo com a criação de lotes de grandes dimensões diferentemente das 

projeções previstas nos setores originais do Plano Piloto. Nesses lotes foram instaladas as sedes do 

Tribunal de Contas da União, da Procuradoria-Geral da República, do Superior Tribunal de Justiça, 

do Tribunal Superior do Trabalho, além das áreas para a expansão da Câmara dos Deputados (no 

lado sul) e do Senado Federal (no lado norte).

O resultado da implantação desses setores nas bordas da Praça dos Três Poderes foi o 

comprometimento do desempenho intencionado por Costa, quando, em seu projeto, delimitou 

o espaço, estabelecendo claramente a contraposição entre cheios e vazios, entre figura e fundo. 

As construções alteraram não só a relação originalmente desejada entre o terrapleno e o cerrado 

como concorreram francamente com o marco visual do Congresso Nacional, enfraquecendo sua 

característica original de referencial em altura no centro cívico-administrativo.

Plataforma Rodoviária

A Plataforma Rodoviária é o elemento fundamental na estruturação do traçado urbano 

do Plano Piloto. Ali, no local em que a cidade e o edifício se confundem, deveria constituir-se o 

core de Brasília. E a solução dada para a circulação viária criaria um “remanso”, onde se concen-

traria “o centro de diversões da cidade, com cinemas, teatros e restaurantes” (Figura 10).

A plataforma originalmente prevista deveria cobrir integralmente a Rodoviária, configu-

rando um piso contínuo em seu nível superior, entre os lados leste e oeste. Contudo, em função 

das grandes dimensões da estrutura, muito onerosa, foi transformada em um “H” e, conforme 

Maria Elisa Costa e Adeildo Viegas Lima, “o projeto resultou mais elegante e arejado”.24 No 

entanto, a alteração eliminou a continuidade do “chão” idealizada por Lucio Costa, que confor-

maria a grande praça debruçada sobre a Esplanada dos Ministérios e integraria os Setores de 

Diversões Norte e Sul, numa “mistura em termos adequados de Piccadilly Circus, Times Square 

e Champs Elysées”.

Assim, no lugar da grande praça, da “grande plataforma liberta do tráfego que não se 

destine ao estacionamento ali”, foram criadas praças menores, contíguas aos Setores de Diversões 

Norte e Sul, e vias laterais ligando os ramos norte e sul dos eixos rodoviários auxiliares. Para os 

pedestres, foi criado um sistema linear de calçadas junto aos parapeitos leste e oeste da plata-

forma, margeando as referidas vias.
23 LEITÃO, 2003. p. 128.
24 COSTA e LIMA, 1985. p. 64.

Figura 10 - Croquis Rodoviária 
Relatório do Plano Piloto

Solução para o cruzamento dos eixos e criação do “remanso”.
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Ao visitar Brasília, em 1984, Lucio Costa surpreendeu-se com o resultado da transfor-

mação de seu projeto e, em entrevista,25 declarou:

Aquela plataforma é fundamental lá no plano, em três níveis, naquele cruzamento. É que 

eu tinha concebido essa plataforma rodoviária no Plano Piloto como um centro muito 

cosmopolita, que era o centro urbano. Que essa plataforma, na coberta da plataforma da 

estação rodoviária, era ali que o centro urbano, a cidade, o ponto de encontro. De modo 

que eu tinha concebido [...] aquilo como uma coisa muito civilizada e cosmopolita. O café, 

com aquela vista linda da esplanada, e tudo ali. Eu quando estive dessa última vez, cons-

tatei que à tarde, é exatamente à tardinha, à noite, anoitecendo, aquela hora em que o 

pessoal, se manda para aquelas cidades-satélites ao redor do plano, e senti, percebi que 

essa plataforma invés daquele centro cosmopolita requintado que eu tinha elaborado, 

tinha sido ocupado pela população periférica, a população daqueles candangos que 

trabalharam em Brasília. Era o ponto de convergência, onde eles desembarcavam e havia 

então esse traço de união da população burguesa burocrata com a população obreira e 

que vivia na periferia. [...] E protelando a viagem para casa, bebericando, conversando, 

tomando conta da área, compreende? De modo que em vez de uma flor de estufa, como 

eu disse, uma coisa requintada, meio cosmopolita, meio artificial. Foi o Brasil de verdade, o 

lastro popular do Brasil é que tomou conta da área. Isso deu uma força enorme à capital, 

me fez feliz de ter contribuído involuntariamente para essa realização.

Esplanada da Torre de Televisão

O Congresso Nacional e a Torre de Televisão representam as duas únicas referências 

verticais do Eixo Monumental previstas por Lucio Costa. 

A Torre de Televisão é um dos poucos projetos arquitetônicos de Lucio Costa para 

Brasília,26 ao lado da Rodoviária, e compreende uma estrutura metálica, com mirante a meia altura, 

sobre uma base de concreto aparente, em forma de prisma triangular, que se encontra inserida em 

um parque, cujo projeto original é de autoria de Burle Marx (Figura 11). Dando uma destinação 

diferente da proposta original, está instalada em sua base uma feira de artesanato, que, por seu 

caráter gregário e de lazer, tem seu funcionamento garantido desde a década de 1970.

Setor de Divulgação Cultural

O Setor de Divulgação Cultural localiza-se no primeiro trecho do Eixo Monumental 

Oeste, onde se encontram o Centro de Convenções e outras pequenas edificações, tais como a 

Casa do Teatro Amador, o Clube do Choro e o Planetário.

Entre os anos de 1965 e 1969, Oscar Niemeyer elaborou um projeto para o setor, 

compreendendo edifícios para recepção, auditório, exposições, biblioteca, comunicação visual, 

turismo, centro de congressos, edificações para atividades diversas, pista de dança e concertos, 

bar e vestiários, lago para atividade de modelismo naval e escola de trânsito. Do lado voltado para 

a Praça do Buriti, ficariam o lago e o circuito de pistas da escola de trânsito. Em área contígua, a 

pista de dança e concertos, ligada à edificação destinada a bar e vestiário. Do lado oposto, voltado 

para a Torre de Televisão, os edifícios destinados aos demais equipamentos, todos eles interligados 

por uma passarela coberta, com exceção de duas edificações de maior porte, onde se instalariam 

a biblioteca e o centro de convenções (ver Figura 8 do Relatório). 

25 COSTA, 1988. p. 13-14.
26 Lucio Costa projetou também as quadras econômicas, bem 

como os edifícios que as compõem. 

Figura 11b - Torre de Televisão 
ArPDF

Figura 11a - Torre de Televisão 
ArPDF

Figura 11c - Torre de Televisão 
ArPDF

Torre de Televisão. Construção em etapas.
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Contudo, somente parte do projeto foi executada e, ainda assim, com modificações 

substanciais. Na área prevista para o lago e o circuito de pistas, foi construído o Centro de Conven-

ções Ulisses Guimarães. A edificação originalmente destinada a bar e vestiário foi reformada e, 

atualmente, abriga o Clube do Choro. Dentre os edifícios interligados pela passarela coberta 

(executada), foram construídos aqueles destinados a auditório (antiga Sala Funarte,27 atual Sala 

Cássia Eller) e exposições (onde hoje se encontram a Galeria Fayga Ostrower e a Livraria Maria 

Clara Machado). Junto à passarela, mas desligado dela, próximo ao local onde seria a biblioteca, 

foi construído outro auditório, não previsto no projeto original, o Teatro Plínio Mosca, antigo 

Teatro Amador.

Praça Municipal

O elemento de maior interesse no Eixo Monumental Oeste é a Praça do Buriti, deno-

minada de Praça Municipal no Relatório do Plano Piloto, em torno da qual estão situados os 

principais órgãos do Governo do Distrito Federal. Projetada sob orientação de Lucio Costa, serve 

de contraponto à Praça dos Três Poderes e, assim, têm-se os elementos que constituiriam o início 

e o fim da composição do Eixo Monumental. Representa o principal espaço cívico associado ao 

Executivo e ao Judiciário do Distrito Federal. Em sua lateral norte estão o Palácio do Buriti (edifício-

sede, auditório e anexo, 1969) e o Tribunal de Contas (1969); e ao sul, o Tribunal de Justiça (1969), 

todos projetados por Nauro Esteves (Figura 13). 

A oeste da Praça do Buriti, logo depois de um denso bosque de mangueiras, encontram-

se o Memorial dos Povos Indígenas (1981) e o Memorial JK (1981), ambos de autoria de Oscar 

Niemeyer, e a Praça do Cruzeiro, local onde foi celebrada a primeira missa de Brasília. A Praça 

do Buriti propriamente dita se caracteriza por grandes fontes luminosas e canteiros retangulares, 

plantados, cada um deles, com uma espécie vegetal diferente e, no centro, o buriti, que justifica 

seu nome. De acordo com Maria Elisa Costa, “na praça existia um buriti, que se decidiu manter 

em seu lugar, e este acabou dando nome à praça, ou seja, a praça não foi concebida a partir do 

buriti, simplesmente conservou-o onde estava”.28

Em 2008, foi iniciada, a oeste do Memorial JK, uma obra que faria alusão à tenda 

projetada por Oscar Niemeyer e utilizada por ocasião da primeira missa de Brasília, realizada em 

1957. Paralisada por ausência de amparo legal, a continuidade da execução da obra enfrenta 

dois dilemas. O primeiro diz respeito à permissão de construção de novas edificações no canteiro 

central do Eixo Monumental. O segundo, à possibilidade de tornar definitiva uma idéia que desde 

o início era para ser provisória, afinal tratava-se de uma tenda. 

Entre a Praça Municipal e a via Epia

Além da praça, ainda em direção oeste, o Eixo Monumental segue reto até encontrar a 

Estrada-Parque Indústria e Abastecimento (Epia).

As áreas situadas entre o Plano Piloto e a via Epia – que abrangeriam um território 

bem menor antes do deslocamento do conjunto urbano para leste – eram destinadas, na 

porção sul, a feiras, circo, eventos, em área contígua ao extremo oeste do Setor Hoteleiro 

Sul; e Jardim Botânico, contíguo ao extremo oeste do Eixo Monumental. Para a porção norte, 

estavam previstos: a Sociedade Hípica, junto ao Setor Hoteleiro Norte; o Setor Esportivo, 

27 Fundação Nacional de Arte.
28 Maria Elisa Costa, Parecer 030/97 – Referência: intervenções 

paisagísticas indevidas no PPB, parecer anexado ao documento 
Notas Relativas ao Tombamento.

Figura 12 - Setor de Divulgação Cultural Oscar Niemeyer 
ArPDF

Projeto de Niemeyer, parcialmente implantado,  
totalmente modificado.
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contíguo ao Eixo Monumental; o Jardim Zoológico; e quartéis, estes lindeiros à via Epia, em 

frente à Estação Ferroviária.29

Em 1964, foi autorizada a venda de três lotes ao Correio Braziliense, em parte da área 

originalmente destinada ao Jardim Botânico, onde mais tarde seria criado o Setor de Indústrias 

Gráficas.30 Na parte restante, foram designadas uma área para instalações do serviço de meteoro-

logia e outra para o Parque da Cidade (Setor de Recreação Pública Sul). Mais a oeste, junto à via 

Epia, surgiu o projeto do Setor de Residências Econômicas Sul, o chamado Cruzeiro Velho. Esse 

setor teve origem na proposição, constante no Relatório do Plano Piloto de Brasília, de criação de 

um setor “destinado ao armazenamento e à instalação das pequenas indústrias de interesse local, 

com setor residencial autônomo”.

O Setor de Recreação Pública Norte, que compreende ginásio de esportes, estádio de 

futebol, autódromo, camping e demais equipamentos esportivos, foi situado mais a oeste, no 

lugar do Jardim Zoológico. O Setor Militar Urbano, inicialmente previsto em áreas de ambos os 

lados do Eixo Monumental, foi reunido de um lado só, no ramo norte da cidade, e com dimensões 

bem superiores às propostas originalmente.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

Ao ser incluída na lista de bens do Patrimônio Cultural da Humanidade, da Unesco, 

Brasília novamente se singularizou. Primeira cidade a ser elevada a essa condição em sua totali-

dade, entendida como aquela decorrente do plano original de Lucio Costa, Brasília consagrou-se 

como monumento exemplar do movimento moderno por seu traçado urbano e por sua arqui-

tetura. O plano em si e seus edifícios públicos, idealizados com forte simbolismo e inseridos no 

contexto de renovação artística, fizeram com que a cidade tivesse a virtude de conseguir, por meio 

de pura “radicalidade estética” associada à “mitologia política”, uma identidade que as cidades 

somente obtêm por meio de uma longa sedimentação histórica e cultural.31

Ao conceber Brasília, Lucio Costa já tinha plena consciência de que fazia algo que repre-

sentaria um marco na vida da nação: “Não temos evidente o fato de que – por todas as razões – a 

capital é histórica de nascença, o que não apenas justifica, mas exige que se preservem, para as 

gerações futuras, as características fundamentais que a singularizam”.32 Esse era seu pensamento 

a respeito da preservação de Brasília como testemunho histórico da luta de uma sociedade por sua 

realização, que teve a ousadia, aliada à competência de uma geração, de conseguir transformar o 

sonho em realidade. E Lucio Costa deixou isso claro: 

Assim, o plano piloto [como de resto as outras propostas apresentadas] foi, na reali-

dade, uma concepção já traduzida em termos de projeto urbano, e não apenas uma 

definição preliminar de partido e diretrizes gerais relativas a uso e ocupação do solo, 

e isto porque o objetivo era a transferência da capital – e não a elaboração de projeto 

– em três anos.33

Diante disso, o significado histórico de Brasília, sua importância para a constituição 

da identidade nacional e a singularidade de sua concepção urbanística levaram o Governo do 

Distrito Federal a determinar seu tombamento, por meio da edição do Decreto no 10.829.34 

Assim, esse tombamento reforçou os mecanismos de proteção da configuração urbana de 

Brasília, em atendimento à exigência da Unesco, no momento de sua inscrição na Lista do 

29 LEITÃO, 2003. p. 121.
30 Ibidem.
31 GORELIK, 2005. p. 155.
32 COSTA, 1987. p. 1. 
33 Ibidem, p. 2.
34 11 de novembro de 1987.

Figura 13 - Praça Municipal 
Montagem de Marquez, 2007

Praça da Municipalidade.
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Patrimônio Mundial, também em 1987. Em 1990, por meio de sua inscrição no livro do Tombo 

Histórico,35 o Governo Federal considerou o conjunto urbano de Brasília patrimônio histórico 

e artístico nacional.

Desse modo, o conjunto urbanístico de Brasília está regido por instrumentos que 

estabelecem sua proteção em três níveis: local – Decreto no 10.829/87, federal – Portaria no 

314/92, e internacional – inscrição na Lista de Patrimônio Mundial da Unesco. E são esses 

instrumentos que definem a escala monumental – “configurada no Eixo Monumental, desde 

a Praça dos Três Poderes até a Praça do Buriti” – e preservam edifícios e lugares específicos, 

individualmente ou em conjunto, como a Praça dos Três Poderes, incluídos os Palácios do 

Planalto e do Supremo, o Congresso Nacional, o Panteão, a Pira, o Monumento ao Fogo 

Simbólico, e as sedes vizinhas dos Palácios Itamaraty e da Justiça; os espaços não edificados 

adjacentes aos edifícios e aos monumentos; o canteiro central do Eixo Monumental; além de 

admitir, na Esplanada, “edificações de acréscimos com um pavimento em nível de mezanino 

e sobre pilotis para instalação de pequeno comércio e serviços de apoio aos servidores, no 

espaço compreendido entre o meio dos blocos e a escada externa posterior” (art. 3o, inciso 

VI). Tais edificações, apesar de não constarem no texto do Relatório do Plano Piloto de Brasília, 

aparecem nos desenhos que o acompanham (Figura 14).

Catedral Militar, a Igreja de Nossa Senhora da Paz 

Ainda relacionado aos dispositivos de proteção de Brasília, é interessante registrar o 

curioso fato que envolve a construção da Catedral Militar, no final do Eixo Monumental Oeste, 

com reflexos até os dias atuais no que diz respeito aos diversos projetos propostos pelo arquiteto 

Oscar Niemeyer na porção monumental do Plano Piloto, seu permanente e praticamente privativo 

território de atuação. 

Por ocasião do tombamento de Brasília, foi estabelecida uma série de condicionantes e 

restrições às possíveis intervenções ou complementações no conjunto urbanístico do Plano Piloto 

por meio das legislações distrital e federal. E assim, os dispositivos referentes especificamente à 

escala monumental tinham por objetivo garantir, entre outras coisas, o canteiro central do Eixo 

Monumental livre de edificações implantadas acima do solo.

Em 1991, por ocasião da visita do papa João Paulo II, Oscar Niemeyer projetou uma 

estrutura provisória, instalada em frente ao Congresso Nacional e utilizada como cobertura 

da área destinada à celebração da missa campal realizada durante o Congresso Eucarístico de 

Brasília. Em 1992, o Exército brasileiro, querendo reaproveitar a estrutura utilizada na referida 

missa (até então era provisória), solicitou ao governo local a aprovação do projeto da Catedral 

Militar do Brasil, propondo sua implantação exatamente no canteiro central do Eixo, em frente 

ao Setor Militar Urbano.

Para viabilizar a implantação da igreja no local, vários pareceres foram elaborados no 

sentido de se permitir a implantação do edifício em área resguardada por legislação de proteção 

do patrimônio histórico. Como resultado desse esforço para implantar o edifício em área não 

autorizada, uma nova Portaria foi editada (no 314, de 1992) pelo então Instituto Brasileiro de 

Patrimônio Cultural (IBPC), atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 

cuja alteração consistiu na inclusão de um parágrafo específico, salvaguardando o direito dos 

arquitetos Lucio Costa e Oscar Niemeyer de completarem a cidade. 

Figura 14 - Galeria não construída
Figura 8 do Relatório do Plano Piloto

35 A inscrição no Livro do Tombo Histórico foi formalizada pela 
Portaria no 4, de 1990, da então Secretaria de Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional. O referido instrumento normativo foi 
substituído pela Portaria no 314, de 8 de outubro de 1992.
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§ 3o Excepcionalmente, e como disposição naturalmente temporária, serão permitidas, 

quando aprovadas pelas instâncias legalmente competentes, as propostas para novas 

edificações encaminhadas pelos autores de Brasília – arquitetos Lucio Costa e Oscar 

Niemeyer – como complementações necessárias ao Plano Piloto original e, portanto, 

implícitas na Lei Santiago Dantas (Lei no 3.751/60) e no Decreto no 10.829/87 do GDF 

que a regulamenta e respalda a inscrição da cidade no Patrimônio Cultural da Humani-

dade (Portaria no 314, 8/10/1992, art. 9o, § 3o).

Vale lembrar que o Decreto no 10.829, que avalizou o reconhecimento da Unesco, é a 

base de tudo que se elaborou sobre a preservação de Brasília e nele não está definida a salva-

guarda dos arquitetos Lucio Costa e Oscar Niemeyer. Em função do dispositivo citado, a Portaria 

no 314 criou, ainda que inadvertidamente, dificuldades na condução da preservação das caracte-

rísticas fundamentais do Plano Piloto, ao reconhecer a excelência dos dois arquitetos e sua parti-

cipação no que hoje é o imaginário de Brasília. 

Brasília: 50 anos! 

São características marcantes de Brasília a forma do Plano Piloto, a monumentalidade 

resultante da concepção em dois eixos, os extensos vazios, a horizontalidade das edificações, o 

modo de morar. 

A proposição para a escala monumental do Plano Piloto de Brasília integra elementos de 

composição, condicionantes de programa, de sítio, de contexto histórico e de percepção. O Plano 

Piloto tem uma forma clara, e uma de suas principais características é seu território perfeitamente 

delimitado. Atendeu, a propósito do urbanismo moderno, à tendência de valorização do desenho, 

ou seja, a “figura no chão”.36

A monumentalidade é a marca do Plano Piloto, com suas referências teóricas e seus 

precedentes históricos. E monumental são os dois eixos que se cruzam, é a estratégia compositiva, 

é o predomínio dos vazios sobre os cheios, é a contraposição figura/fundo. 

Em 1990, Lucio Costa, em correspondência a Ítalo Campofiorito, declarou, entre 

outras coisas, que: “A concepção e a estrutura urbana são tão fortes que sempre irão sobre-

viver – porque têm garra”.37 Essa garra, ou solidez da sua proposta, confirma-se pela presença 

do Eixo Monumental no conjunto urbano de Brasília. Passados cinquenta anos de sua inaugu-

ração, pode-se afirmar que o Plano Piloto mantém as principais características da composição 

monumental ordenada38 por seu autor, a despeito de todas as transformações sofridas.

Contudo, Oscar Niemeyer tem acendido o debate sobre o que e como preservar em Brasília, 

em relação às suas características fundamentais e às suas escalas, principalmente ao propor novos 

edifícios no canteiro central do Eixo Monumental, na área entre os Setores Culturais e também as sedes 

dos tribunais nos Setores de Administração Federal.

Em 2006, o arquiteto propôs a “Pomba da Paz”, um edifício em forma de uma 

pomba com as asas abertas, que representaria uma homenagem aos povos oprimidos. Em 

2009, propôs a Praça da Soberania, onde seria erigido o Memorial dos Presidentes, e um 

Monumento ao Cinquentenário de Brasília, a ser comemorado em 2010, um obelisco de 

100 m de altura (Figura 15). 

O inciso III do Decreto no 10.829 deixa clara a disposição legal sobre as áreas nas quais 

Niemeyer tem proposto intervenções:

36 PANERAI, 2006. 
37 Por ocasião do tombamento de Brasília, Lucio Costa encami-

nhou a Ítalo Campofiorito correspondência com o objetivo de 
“relembrar algumas coisas ditas e escritas no correr do tempo 
em defesa ou justificativa da cidade que inventei” (PESSOA, 
1999. p. 138-139, grifo nosso).

38 Ordem: entendida como uma organização geométrica da forma 
adotada das características fundamentais de inteligibilidade. 

Figura 15a - Praça da Soberania 
Imagem divulgação.

Ou não deve porque não pode? 

Figura 15 - Pomba da Paz
Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap)

Não pode porque não deve? 
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III – Os terrenos do canteiro central verde são considerados non-aedificandi nos 

trechos compreendidos entre o Congresso Nacional e a Plataforma Rodoviária e entre 

esta e a Torre de Televisão e no Trecho não ocupado entre a Torre de Televisão e a 

Praça do Buriti.

Ao elaborar o documento Brasília Revisitada, último documento oficial de autoria de 

Lucio Costa sobre o futuro da cidade, e instrumento fundamental de apoio à elaboração da legis-

lação de tombamento, o arquiteto não somente explicitou sua intenção ao projetar Brasília como 

deixou clara sua definição para a escala monumental:

A escala monumental comanda o eixo retilíneo — Eixo Monumental — e foi intro-

duzida através da aplicação da “técnica milenar dos terraplenos” (Praça dos Três 

Poderes, Esplanada dos Ministérios), da disposição disciplinada porém rica das 

massas edificadas, das referências verticais do Congresso Nacional e da Torre de 

Televisão e do canteiro central gramado e livre da ocupação que atravessa a cidade 

do nascente ao poente.39 

O urbanista deixou evidente que desejava “garantir a coesão do conjunto”, desejo 

reiterado na memória descritiva que acompanhou seu plano piloto, ao declarar que: “Se a 

sugestão é válida, estes dados, conquanto sumários na sua aparência, já serão suficientes, 

pois revelarão que apesar da espontaneidade original, ela foi, depois, intensamente pensada 

e resolvida” (grifo nosso).
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Escala residencial 
superquadra – pensamento e prática urbanística1

Marília Machado

1 Resumo da dissertação Superquadra: pensamento e prática 
urbanística, de autoria de Marília Pacheco Machado. Mestre em 
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, Brasília, 
2007, sob orientação de Sylvia Ficher.

Resumo

Nos últimos anos, um tema tem despertado o interesse  

de muitos pesquisadores no campo da arquitetura  

e do urbanismo em todo o mundo: a história das cidades, 

em especial as origens da cidade moderna.  

Essa preocupação pode ser verificada no número  

cada vez maior de trabalhos dedicados ao assunto.

O caso de Brasília não é diferente. Muitos trabalhos foram 

feitos sobre a nova capital federal, que, embora tragam 

contribuições à sua historiografia, não esgotam o assunto. 

Ainda há espaço para um olhar que amplie o conhecimento 

sobre a superquadra de Brasília. Passados quase cinquenta 

anos do início da construção da cidade, é oportuno 

promover um estudo sobre a superquadra brasiliense, 

unidade morfológica básica da escala residencial.  

Assim, o presente trabalho tem o intuito de promover  

uma reflexão sobre as origens da superquadra, 

especialmente no universo de sua prática urbanística, 

a partir de uma leitura desde sua concepção espacial 

idealizada por Lucio Costa até  sua  transposição  

para a realidade, buscando traçar uma trajetória evolutiva, 

considerando sua forma urbana desde o início  

da construção da cidade, passando pelo seu período  

de consolidação até os projetos mais recentes  

que experimentam novas morfologias.

Abstract

In the last few years, a theme has been drawing attention 

of many researchers in the architecture and urban design 

fields all over the world: the history of cities, especially  

the origins of the modern city. This concern may  

be seen in the growing number of works produced 

regarding this issue.

Brasilia is not different. Many works have been done on  

the new Federal Capital. Although they bring contributions 

to its historiography, they do not exhaust the subject. 

There is still room for a broadening look to understanding 

Brasilia’s superblock. After nearly fifty years from  

the beginning of the city construction, it is opportune  

to make a study on Brasilia’s superblock, basic morphologic 

unity of the residential scale. That being, this work has 

the purpose of promoting a reflection upon the origins 

of the superblock, especially in the scope of its urban 

practice, deriving from an overview starting from its space 

conception, idealized by Lucio Costa, until its transposition 

to reality. The aim is to draw an evolution line considering 

the urban shape since the city was first built, passing 

through the consolidation period, until the more recent 

projects which experience new morphologies.

Foto de Daniela G Goulart
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O gesto simbólico do sinal da cruz foi escolhido por Lucio Costa para explicar como 

nasceu seu plano para Brasília. Partindo do cruzamento de dois eixos viários – o longitudinal, o 

Eixo Rodoviário-Residencial, levemente arqueado e organizando as atividades residenciais, e o 

transversal, o Eixo Monumental, com a disposição do centro cívico da administração federal, dos 

setores culturais e de diversão e do setor da administração municipal –, o arquiteto foi ordenando 

e dispondo sua cidade com uma concepção morfológica modelar.

Ao longo do Eixo Rodoviário, dispôs sua unidade morfológica da escala residencial – a 

superquadra brasiliense. Apresentou-a de forma sucinta no Relatório do Plano Piloto de Brasília, 

reservando-lhe somente alguns poucos itens: 

[...] ocorreu a solução de criar-se uma sequência contínua de grandes quadras dispostas, 

em ordem dupla ou singela, de ambos os lados da faixa rodoviária, e emolduradas por 

uma larga cinta densamente arborizada, árvores de porte, prevalecendo em cada quadra 

determinada espécie vegetal, com chão gramado e uma cortina suplementar intermi-

tente de arbustos e folhagens, a fim de resguardar melhor, qualquer que seja a posição 

do observador, o conteúdo das quadras, visto sempre num segundo plano e como que 

amortecido na paisagem (Figura 13 do Relatório).2

Segundo sua própria definição, na escala residencial, as superquadras inauguraram “uma 

nova maneira de viver, própria de Brasília e inteiramente diversa das demais cidades brasileiras”.3 

As sequências de grandes quarteirões, de planta quadrada, dispostos ao longo de ambos os lados 

do Eixo Rodoviário e emoldurados por uma larga cinta de árvores frondosas transformou-se em 

um dos elementos mais fortes da imagem da escala residencial de Brasília – a cidade parque, como 

explicava Lucio Costa no Relatório: 

Dentro destas superquadras os blocos residenciais podem dispor-se da maneira mais 

variada, obedecendo, porém, a dois princípios gerais: gabarito uniforme, talvez seis 

pavimentos e pilotis, e separação do tráfego de veículos do trânsito de pedestres, 

mormente o acesso à escola primária e às comodidades existentes no interior de cada 

quadra (Figura 8 do Relatório). 4

Alguns precedentes

Uma reflexão sobre a superquadra de Brasília deve, inicialmente, considerar as propostas 

urbanísticas, muitas delas utópicas, que vieram a influenciar os precursores do Movimento 

Moderno. Da Renascença à primeira metade do século XX, buscou-se traçar um panorama histó-

rico dos principais ideários que iriam formar o urbanismo funcionalista de que se valeu Lucio Costa 

em sua concepção do Plano Piloto da nova capital do Brasil.

A mais famosa utopia da antiguidade foi a República, de Platão (427-347a.C.), filósofo 

nascido em Atenas e discípulo de Sócrates. Em sua mais importante obra, um tratado social 

completo, expõe um Estado imaginário cujo governo totalitário é confiado a filósofos. Reconhe-

cidamente o primeiro grande livro a traçar os contornos de um Estado ideal, a República influen-

ciou inúmeros modelos de sociedade e ocupou, ao longo do tempo, o imaginário de um grande 

número de pensadores, escritores e historiadores. 

Na Idade Média, a progressiva degradação das condições de vida da sociedade pelo 

refreamento das atividades econômicas, por guerras e epidemias inspirou diversas propostas de 

2 COSTA, 1991. p. 28.
3 COSTA, 1989. 
4 COSTA, 1991. p. 28.
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comunidades que usufruíssem as vantagens tanto da vida no campo como da vida na cidade. 

Oriundas principalmente da Inglaterra e da França, tais visões de “cidade ideal” tentavam conduzir 

o homem para uma vida de ordem, harmonia e beleza e aspiravam a melhorar as condições de 

vida da população urbana.

A Renascença foi um período de grandes mudanças sociais na Europa, marcado por 

avanços técnicos e científicos – da invenção da imprensa às grandes navegações e à descoberta 

do Novo Mundo, passando pelo desenvolvimento da física, da anatomia, etc., pelo floresci-

mento de idéias humanistas e pela valorização do trabalho artístico, “a Renascença, ao regressar 

aos modos clássicos, retomou o caminho de um mundo que era mais moderno que a recente 

cultura medieval”.5

A difusão de valores filosóficos e artísticos da antiguidade greco-romana, o desejo de 

ordem e disciplina, a valorização da razão humana, todos esses são elementos que iriam fomentar 

o imaginário utópico. E esse, por sua vez, levaria a uma inédita preocupação de caráter teórico 

com a organização das cidades. 

Aquele foi um período de germinação de idéias, muitas delas inclusive retomadas pelo 

urbanismo do Movimento Moderno. São de então as primeiras prescrições de separação de 

tráfego de veículos e pedestres, séculos depois adotadas por Lucio Costa em Brasília. Veja-se, 

por exemplo, os estudos de Leonardo da Vinci para a reconstrução de Milão, por volta de 1490, 

prevendo calçadas porticadas e galerias em diversos níveis, com passagens exclusivas para a circu-

lação de pedestres e de veículos, além de uma rede de canais controlados por comportas e reser-

vados para o transporte de carga. 

Na virada do século XVIII para o XIX, iria surgir na Europa uma nova série de modelos 

urbanos, mais uma vez buscando transformar a ordem urbanística estabelecida. Em um contexto 

político e ideológico bastante diferente daquele dominante no Renascimento, aqui entrava em 

cena o discurso urbanístico empreendido pelos socialistas utópicos em nome da reforma social. 

O pano de fundo é a Revolução Industrial, sucintamente definida por Hobsbawm como “prova-

velmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção 

da agricultura e das cidades”.6 De direta consequência para a urbanização, transformaram-se 

drasticamente as relações entre campo e cidade. 

Segundo Rykwert, vários pensadores revolucionários da segunda metade do século XIX, 

como Karl Marx e Friedrich Engels, leram assiduamente as propostas utópicas de Robert Owen, 

Claude de Saint-Simon e Charles Fourier.7 Fruto da insatisfação com a situação de insalubridade 

dos bairros operários, os utópicos formularam uma série de modelos de comunidades ou de 

cidades ideais, sempre localizadas distantes dos grandes centros e que fugiam completamente da 

experiência cotidiana de então. 

No processo de transição da cidade tradicional para a cidade industrial, o impacto sobre 

o tecido urbano foi imediato, como atestam os diferentes esquemas urbanísticos que se multipli-

caram na Europa do século XVIII. Um dos primeiros e mais conhecidos foi o plano de expansão de 

Edimburgo, na Escócia. A denominada New Town, projetada por James Craig em 1766, caracte-

riza-se – graças às suas sequências de espaços abertos e fechados – pela ruptura da compacidade 

do quarteirão, resultando na formação de um tecido mais rarefeito, precursor de soluções utili-

zadas quase à exaustão pelo Movimento Moderno.

Para enfrentar os problemas criados – na perspectiva da circulação e da salubridade 

– pelo crescimento desordenado das cidades, o século XIX seria pródigo em proposições 

5 COLQUHOUN, 2004. p. 27.
6 HOBSBAWM, 2006. p. 52.
7 RYKWERT, 2004. p. 87.
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urbanísticas originais. Sem dúvida, o que designamos de cidade modernista é fruto dessas 

experiências e formulações teóricas em resposta às transformações sociais, econômicas e 

demográficas decorrentes da Revolução Industrial.

O exemplo, por excelência, deste novo urbanismo é a Ensanche de Barcelona, projetada 

por Idelfons Cerdà y Suñer, a partir de 1859, para responder à pressão demográfica causada, 

simultaneamente, pela industrialização e pela permanência das muralhas da cidade medieval.

Ainda que recendendo às preocupações utópicas de inícios do século, as reflexões urba-

nísticas de Cerdà representavam o pensamento de uma nova geração, mais pragmática e realiza-

dora, para a qual “o fundamental era entender a evolução da cidade como um processo”.8

O aspecto progressista da cidade de Cerdà está na previsão de uma distribuição igualitária 

não só de serviços e equipamentos, como das condições de insolação e aeração, possível graças 

à definição de quarteirões passíveis de múltiplas variações no seu parcelamento e na disposição 

de suas edificações, jardins e ruas internas. Os quarteirões da Ensanche deveriam ser verdadeiros 

centros cívicos, permitindo todo tipo de uso; cada conjunto de cinco quarteirões seria um bairro, 

antecipando as futuras unidades de habitação de Le Corbusier e fato ecoado no entendimento de 

Lucio Costa de que cada quatro superquadras constituiriam uma unidade de vizinhança. 

Outra idéia que causou grande impacto na época de seu lançamento foi a garden 

city. A idéia de uma cidade-jardim foi proposta inicialmente por Ebenezer Howard em seu 

livro To-morrow: a Peaceful Path to Real Reform (1898; 2. ed., 1902), com o objetivo de 

solucionar os problemas urbanos e habitacionais decorrentes dos males da Revolução Indus-

trial. Os primeiros exemplos de cidades elaborados com base na teoria da cidade-jardim são 

impregnados por uma concepção naturalista que se manifesta na predileção pelos traçados 

curvilíneos, os ritmos descontínuos e a variedade de configurações espaciais. Nas mãos dos 

arquitetos racionalistas, o modelo da cidade-jardim irá despojando-se de seus componentes 

pitorescos.9 E ainda, o conteúdo utópico e de reforma social subjacente à proposição de 

Howard desaparecerá por completo na sua versão norte-americana: o subúrbio jardim.

No que tange à superquadra brasiliense, o que nos interessa nos princípios da cidade-

jardim é sua preocupação com uma nova forma de vida, concretizada em uma nova forma 

urbana, caracterizada pela presença dominante de espaços permeados por parques e jardins. Um 

momento de ruptura com a cidade tradicional, que subvertia suas principais relações espaciais na 

busca de propiciar um maior domínio público do solo, em lugar de uma generalizada privatização 

do espaço urbano. 

É tentador reconhecer como pioneira a proposta da ciudad lineal (1882), do engenheiro 

espanhol Arturo Soria y Mata, outro crítico do estado de insalubridade a que está sujeita a cidade 

pós-Revolução Industrial, contudo entusiasta da ferrovia. As idéias de Soria y Mata seriam parti-

cularmente influentes, como nas experiências do desurbanista Nikolaj Alexandrovicˇ Miljutin, na 

União Soviética. Le Corbusier valeu-se da solução linear em diversos estudos, entre os quais os 

planos para o Rio de Janeiro, Argel e Saint-Dié, além de seu conhecido esquema de cité linéaire 

industrielle. De Corbusier para Lucio Costa, a distância é pequena: no Plano Piloto de Brasília, as 

áreas habitacionais – ou seja, as superquadras – estão dispostas ao longo de um eixo de circu-

lação, ao qual se refere como uma faixa rodoviária, ainda que finito.

A grande virada rumo a um tecido urbano de caráter modernista dar-se-ia no primeiro 

pós-guerra. Comprometidos com o sonho socialista de um viver comunitário, os arquitetos de 

vanguarda entendem que não apenas a concepção de cidade deveria ser transformada, mas 
8 Ibidem, p. 126.
9 MARTÍ, 2000. p. 35.



Brasília 1960 2010

121

também o modo de vida de seus habitantes. A consequência imediata é a importância que assume 

para eles o projeto da habitação social.

O enquadramento governamental da questão vai caracterizar a maciça construção de 

habitações na recém-criada União Soviética. O Estado é o responsável, já a partir de 1919, pela 

primeira real oportunidade de transformação das condições da moradia urbana, tendo por obje-

tivo o abandono de valores burgueses e o estabelecimento de uma sociedade comunista que 

encontra sua expressão arquitetônica na padronização do habitat. As primeiras experiências de 

casas com equipamentos coletivos são realizadas nos arredores de Moscou. 

Juntamente com as propostas de desurbanização, começa a ganhar força a idéia do 

dom-komuna – a casa comunal –, que deveria servir de exemplo demonstrativo do igualitarismo 

da futura sociedade comunista. Baseando-se na lógica econômica, optou-se pela racionalização 

do processo construtivo por meio da adoção de células habitacionais padronizadas, passíveis de 

serem agregadas, repetidas e/ou combinadas, permitindo o crescimento ilimitado.

Dentre as diversas alternativas então pensadas, talvez nenhuma tenha sido tão proemi-

nente e influenciado tanto a escala residencial de Brasília quanto os conjuntos habitacionais alemães 

– os chamados siedlungen. Em comum com a configuração que terá a superquadra, como bem 

ressalta Martí: “Uma das principais características dessas siedlungen da década de 20 era o conceito 

da lâmina de construção no espaço, em oposição ao quarteirão fechado – uma inversão de figura e 

fundo da cidade tradicional, com sua malha sólida entremeada por ruas”.10 

Outro traço compartilhado com o caso brasiliense: os siedlungen não eram pensados como 

parte integrante da cidade, mas como estruturas autossuficientes que complementariam a malha da 

cidade existente, ou seja, intervenções fragmentadas, mas dispostas de forma coerente no território. 

E ainda, os siedlungen obedeciam a uma ordem geométrica em seu traçado que deveria, idealmente, 

proporcionar uma equivalência de condições das diversas moradias, suprimindo uma indesejável hierar-

quia entre elas, e oferecer uma relação imediata do espaço construído com a natureza. Não é difícil 

entender como essa configuração e seu modo de ocupação do espaço urbano puderam, frequente-

mente, ser associados pelos modernistas às aspirações de uma sociedade mais igualitária.

Como dito logo de início, a razão desse panorama é melhor compreender a gênese da 

escala residencial brasiliense. Nesse contexto, são as soluções urbanísticas e habitacionais de Le 

Corbusier que devem ser objeto de um exame mais detalhado. Foi Corbusier, mais do que qual-

quer outro arquiteto do Movimento Moderno, quem se preocupou com a imagem arquitetônica 

de cidade. Acolhido com entusiasmo, deslumbramento e mesmo cólera, “de todos os arquitetos 

do movimento moderno, foi Le Corbusier que construiu seus fundamentos teóricos mais elabo-

rados. Sua teoria arquitetônica difere significativamente da teoria de outros arquitetos, não só em 

tipo, mas também em grau”.11 

A cidade corbusiana era sempre apresentada como uma imagem ideal ou uma demons-

tração teórica, quase uma cidade abstrata, pensada para um local imaginário e sem nenhum 

contexto. Tudo isso para exemplificar seus princípios, dos quais eram fundamentais: o desconges-

tionamento do centro pelo aumento da altura das edificações e pela criação de bairros jardins, a 

agilização dos meios de circulação, a extensão das áreas arborizadas. Ao cabo, seria obtida uma 

melhor areação e insolação, garantias de salubridade para ele.

De interesse direto para o presente trabalho é um outro objetivo dos projetos urba-

nísticos de Le Corbusier: explorar as possibilidades de seus cinco pontos da arquitetura – planta 

livre, fachada livre, terraço-jardim, pilotis e janela em fita – no contexto urbano. Porém, quando 
10 Ibidem, p. 213.
11 COLQUHOUN, 2004. p. 99.



Escala residencial

122

aplicados extensivamente, tais pontos alteram profundamente alguns componentes essenciais da 

cidade. A área em que estão implantados os edifícios torna-se um espaço de domínio público; as 

atividades urbanas tradicionais passam a se dar no interior de edificações; o edifício torna-se o 

principal elemento organizador do espaço urbano. 

De modo geral, a cidade modernista inverteu a lógica urbana convencional de repetição 

e de exceção, estabelecendo a inversão da convenção figura/fundo, sobrepondo o vazio sobre o 

cheio. No caso de Brasília, não foi diferente: aqui os espaços vazios predominam sobre os cheios 

– e este é um dos principais atributos que caracterizam a escala residencial.

É marcante também a mudança no papel das ruas, que na cidade tradicional eram o 

palco da vida cotidiana. Contudo, para os modernistas, ela representava o caos, um amontoado 

de edificações insalubres. E assim, a proeminência dada às questões de circulação, de higiene e de 

habitação resultou na experimentação de novas morfologias e tipologias urbanas. Estas, por sua 

vez, resultaram necessariamente em um tecido urbano rarefeito, que muito contribuiu para o que 

muitos consideram “a morte da rua”. 

No âmbito da escala residencial, esse paradigma manifesta-se pela separação estrita entre o 

tráfego de pedestres e o de automóveis, atributo essencial da concepção da superquadra brasiliense.

Por fim, concluindo esse panorama, não deve ser esquecido o desejo modernista de 

romper as relações tradicionais do edifício com o território da cidade e com suas ruas, em razão 

do abandono do parcelamento do solo em lotes convencionais e da falta de continuidade das 

fachadas. Por exemplo, as casas deixavam de ter seu jardim privado para serem envolvidas por 

grandes gramados. 

Ao cabo e em conjunto, as mudanças introduzidas na rua, na praça, no quarteirão, nas 

relações entre edifício e espaço urbano pelo urbanismo funcionalista representaram uma ruptura 

morfológica definitiva no tecido compacto das cidades tradicionais. Caudatário de tais intenções, 

o plano de Lucio Costa para Brasília – incluindo sua superquadra – constitui a mais extensa e 

completa concretização dos ideais urbanos modernistas.

Tempo e prática urbanística

Brasília foi um marco fundamental na história do urbanismo mundial. Se analisarmos a 

prática urbanística dos projetos das superquadras do Plano Piloto de Brasília, poderemos perceber 

que ela se configura a partir de duas vertentes essenciais: a estética e a urgência.

A cidade, sob a vertente estética, remete à idéia de se construir uma obra de arte, ou 

melhor, uma cidade ideal para seus moradores. Todavia, esses projetos revelaram-se utópicos, pois 

não respondiam inteiramente às necessidades urbanas do homem. A estratégia singular utilizada 

pelos arquitetos envolvidos no desenvolvimento do Plano Piloto foi combinar a cidade do futuro 

com a natureza. O espaço urbano seria envolvido por grandes áreas verdes entre as habitações. 

O segundo aspecto, a urgência a partir da necessidade de inaugurar a cidade em 21 de abril 

de 1960, fez com que o desenvolvimento dos projetos urbanísticos das superquadras fosse delegado à 

equipe de Oscar Niemeyer em Brasília. Segundo diversos depoimentos,12 a equipe era de aproximada-

mente 15 profissionais, entre arquitetos, desenhistas e artistas. Na verdade, a equipe era inicialmente 

composta pelos seguintes profissionais: Nauro Esteves, Sabino Barroso, Ítalo Campofiorito, Adeildo 

Viegas, Glauco Campelo, Glauss Estelita e José de Sousa Reis. É importante ainda assinalar a partici-

pação de Anna Maria Niemeyer na arquitetura de interiores e a de Athos Bulcão nas artes plásticas. 
12 Depoimentos ao Programa de História Oral do Arquivo Público 

do Distrito Federal, 1989.
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Rapidamente, portanto, as características tipológicas dos edifícios e a organização espacial das quadras 

são definidas por essa equipe com a elaboração dos primeiros protótipos reprodutíveis.

Mesmo antes da realização do Concurso para a Nova Capital, Juscelino Kubitschek já 

havia convidado Oscar Niemeyer para trabalhar na construção de Brasília. Ao longo do período 

da construção de Brasília, Oscar Niemeyer, como diretor da Diretoria de Urbanismo e Arquitetura 

da Novacap, aceitou a tarefa que lhe tinha sido confiada por Juscelino Kubitschek de elaborar os 

projetos de diversos edifícios de Brasília. Como Lucio Costa resolveu manter seu escritório no Rio de 

Janeiro, Niemeyer exerceu uma espécie de vigilância para que as diretrizes estabelecidas por Lucio 

no Relatório do Plano Piloto de Brasília fossem seguidas no desenvolvimento do projeto. Na época, a 

solução encontrada foi a equipe de Niemeyer desenvolver os princípios estabelecidos por Lucio Costa 

constantes do Relatório para as superquadras. Para Nauro Esteves,13 os princípios seriam apenas 

os 11 blocos de apartamentos sobre pilotis com seis pavimentos e uma entrada única. Embora o 

croqui constante do Relatório demonstrasse 15 blocos de apartamentos e, no texto, ressaltasse que 

as quadras seriam apenas niveladas e paisagisticamente definidas, sem calçamento de qualquer 

espécie, nem meios-fios, mas já gramadas e com as respectivas faixas de densa arborização. 

Ainda segundo Nauro Esteves, a equipe de Niemeyer elaborou seis modelos de quadra, apenas 

com a disposição dos blocos, para registro cartorial das unidades imobiliárias, sem sistema viário definido, 

para então repassar para os institutos a licitação do projeto e da obra. A outra linha de ação da equipe 

era elaborar alguns projetos de edifícios habitacionais para serem licitados diretamente pelos institutos. 

A solução adotada resultou, basicamente, em quadras inteiras com o mesmo projeto arquitetônico, 

apenas com algumas variações de acabamento. Um detalhe extremamente curioso é que isso variava 

de acordo com cada órgão, porque algumas quadras foram projetadas pelos arquitetos do próprio 

quadro funcional dos órgãos governamentais. Sobre a solução encontrada por Niemeyer para agilizar 

a construção das quadras, vale reproduzir um trecho do depoimento de Nauro Esteves:

Então ele estabeleceu um esquema de como seriam colocados os blocos, quer dizer, 

eram 11 blocos, mas pra não fazer uma quadra e repetir tudo igual. Então a gente não 

podia ficar fazendo quadrinha por quadrinha porque o tempo era curto e tinha que 

ficar pronta a cidade, que era mais importante. Então a gente pensou o seguinte: nós 

vamos fazer seis quadras, seis modelos básicos. E vamos então misturar nas quadras, 

todas elas, esses seis vamos misturar à vontade aí. Agora, vamos criar uma opção, se por 

acaso alguma entidade do governo, alguém comprar uma quadra inteira e quiser fazer 

diferente, tudo bem, pode fazer desde que mantenha a mesma taxa de ocupação, quer 

dizer, tantos metros quadrados, que é pra não levar vantagem.14

Para melhor analisar a prática urbanística da escala residencial do Plano Piloto de Brasília, 

entre 1957 até o final dos anos 1980, realizamos um inventário das plantas urbanísticas das superqua-

dras. A idéia desse inventário era traçar uma trajetória evolutiva da forma urbana das superquadras 

desde o início da construção da cidade, passando pelo seu período de consolidação, até os projetos 

mais recentes, que experimentam novas morfologias.

As superquadras estão organizadas em duas áreas simétricas com relação ao Eixo Monu-

mental e distribuídas ao longo do Eixo Rodoviário em quatro faixas: a oeste, as faixas 100 e 300; 

a leste, inicialmente a faixa 200, com edifícios de seis pavimentos, e, posteriormente, a faixa 400. 

Segundo Francisco Leitão em seu trabalho Do risco à cidade: as plantas urbanísticas de Brasília, 1957-

1964,15 as duas primeiras modificações introduzidas no Plano Piloto de Brasília foram a criação de duas 

novas áreas residenciais. O objetivo dessas modificações foi a introdução das faixas de quadras de casas 
13 ESTEVES, 1989. p. 29.
14 Ibidem, p. 29. 

Figura 1 - Faixas de superquadras
Fotomontagem de Mara Marquez, 2009
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Zona Habitacional
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geminadas, construídas pela Fundação da Casa Popular, a faixa 700; e a introdução de uma faixa de 

quadras, com edifícios de habitação coletiva de padrão econômico, com três andares, a faixa 400.

A configuração definitiva das superquadras do Plano Piloto de Brasília coincidiu com 

o deslocamento para leste de todo o conjunto urbano. Ainda segundo Francisco Leitão,16 nas 

primeiras plantas da cidade, as faixas 100 e 300 contavam com 17 superquadras em cada asa; e a 

faixa 200, com 15 superquadras, perfazendo 49 superquadras por asa e 98 no total. Entretanto, 

as últimas plantas do Plano Piloto apresentam a mesma quantidade de superquadras: as faixas 

100 e 300 contam com as mesmas 15 superquadras, de final 02 a 16; a faixa 200, com 16 super-

quadras, numeradas de 01 a 16; e a faixa 400 com 14 superquadras, numeradas com final 03 a 

16; totalizando-se, assim, igualmente, 60 superquadras por asa e 120 no total.

Podemos identificar algumas fases distintas nos primórdios da elaboração de projetos para as 

superquadras. A primeira delas vai da divulgação do resultado do concurso, em 1957, passando pelo 

ano da inauguração da cidade, até 1961, coincidindo com a duração do mandato de Juscelino Kubits-

chek (1956-1961), cujo ponto de maior intensidade estaria no ano de 1957, momento em que se inicia 

o detalhamento do Plano Piloto. Entre os anos de 1957 e 1961, há uma forte queda na elaboração de 

projetos. A segunda fase fica entre 1961, início do governo de Jânio Quadros, adversário político de 

JK que não continuou a obra, até 1964, quando João Goulart foi deposto pelo Golpe Militar e Castelo 

Branco assumiu a Presidência do país, com um intervalo de decrescente produção. O terceiro momento 

é entre 1965 e 1970, cujo ponto de maior intensidade estaria compreendido entre os anos de 1966 

e 1969. Foi um período em que o governo militar retomou as construções em Brasília, principalmente 

com a criação da Coordenação para o Desenvolvimento de Brasília (Codebrás), no governo de Costa e 

Silva, que assegurou um grande movimento de transferência de funcionários para Brasília até o ano de 

1970, quando a cidade completou dez anos de existência. A quarta e última fase, entre 1971 e 1988, 

é um momento que representa a cidade já perfeitamente consolidada, em que então se dá início a 

uma fase de complementação e revisão de alguns projetos urbanísticos de superquadras até o final dos 

anos 1980. Ao fim do período, de forma definitiva, a rede de projetos urbanísticos estava constituída 

por respeitável conjunto de 120 superquadras projetadas.

Figura 2 - Cronologia dos projetos urbanísticos das superquadras

O ano de 1957 representa uma inflexão importante na história da prática urbanística das 

superquadras, pois nesse momento já se iniciam os projetos para o setor residencial do Plano Piloto de 

Brasília. A grande questão habitacional de Brasília é então conduzida pela Divisão de Arquitetura da 
15 LEITÃO, 2003.
16 Ibidem. 

Fonte: Machado, 2009 
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Novacap, chefiada por Nauro Esteves, sob a coordenação de Oscar Niemeyer. Pelos anos seguintes, até 

aproximadamente 1968, ela continuará sendo tratada por membros da equipe de Niemeyer. 

No ano de 1957, são elaborados os primeiros projetos para a escala residencial em 

Brasília. A primeira planta encontrada para superquadra é a cópia fiel17: SQS no 113, 114-4, para 

SQS 113 no SHCS, de 14/01/1957 (provavelmente 14/09/1957). Ressaltamos que a data dessa 

planta é anterior à data da divulgação do resultado do concurso, 16 de março de 1957. Como 

o documento em questão é uma cópia fiel, elaborada certamente para preservar as informações 

contidas na planta original, pode-se supor que houve algum erro de compreensão do documento 

original no momento de sua transposição para a nova planta. 

O projeto da SQS 113 é constituído de 11 blocos, acomodados nas curvas de nível do 

terreno, com as prumadas representadas nas projeções e as garagens cobertas anexas às projeções. 

O desenho previa que a quadra teria 280 x 280 m, incluída a larga cinta de vegetação de 20 m em 

seu perímetro. Pode-se grosseiramente admitir que o projeto urbanístico das primeiras superquadras 

tenha sido elaborado pelo mesmo autor dos projetos dos edifícios. Porém, é possível reconhecer a 

familiaridade com o repertório da equipe de Niemeyer, como a representação das prumadas e as 

garagens cobertas em superfície. Na verdade, em 20 de maio de 1958 a Novacap divulgou que já 

tinha vendido 960 lotes em Brasília, destes, 122 lotes eram para construção de apartamentos.

Também de 1957 é o projeto de Hélio Uchoa para duas das primeiras quadras: SQS 105 

e SQS 305, do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI). O IAPI foi outro dos 

institutos pioneiros da construção de Brasília. Em 13 de setembro de 1957, esse instituto começou 

a construir seu primeiro edifício habitacional em Brasília, de um conjunto inicial de 22. Na verdade, 

em outubro desse mesmo ano, diversos outros conjuntos residenciais já se encontravam locados, 

com acampamentos e canteiros de obra montados.

Segundo Bonduki,18 o governo Vargas adotou uma série de medidas para reorganizar o 

sistema previdenciário brasileiro, entre elas a instituição dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, 

criados na década de 1930 para cada categoria profissional. Ao longo da implantação de Brasília, 

a construção dos imponentes edifícios do governo comprometeu grande parte dos recursos dispo-

níveis, fazendo sobrar muito pouco para produção de moradias. Não podendo construir as habi-

tações, a solução foi entregar a esses mesmos Institutos de Previdência e à Fundação da Casa 

Popular a responsabilidade pela realização das primeiras habitações da futura capital. 

Segundo Hélio Uchoa19 – provavelmente o autor do primeiro projeto urbanístico da 

quadra SQS 105, a planta SQS 10, 72/8, de 1957 –, seu projeto previa a construção, entre dois 

blocos habitacionais, de um bloco destinado a serviços domésticos comuns, nunca construído, 

como restaurantes, bar, cozinha, lavanderia, acomodações para empregados do condomínio e 

creche. Nesse projeto também não consta a representação do sistema viário, porém constam as 

prumadas desenhadas no nível do pilotis. A rigidez na orientação dos edifícios, assim como a 

proposta de organizar a vida familiar dos moradores, revela muitas semelhanças com as soluções 

adotadas pelos arquitetos russos ligados à idéia do dom-komuna, a casa comunal. Posterior-

mente, esse projeto foi complementado por outros, mas as características de desenho inicial não 

foram alteradas.

No final de 1957, a Divisão de Arquitetura passa a tratar das quadras da faixa 400, elaborando 

inicialmente o projeto de topografia SQ 103/1 para a SQDS 401/402, porém somente em 28/02/1959 

é que seria elaborado o primeiro projeto de parcelamento para a quadra o SQD 3-1. Contudo, esse 

projeto não foi executado por causa da ampliação da área destinada ao centro urbano.

17 Cópia fiel é a reprodução de um desenho de uma planta 
original ilegível para fins de registro técnico.

18 BONDUKI, 2004. p. 136.
19 UCHOA, 1959.

Figura 3 - Planta de Locação da SQS 113,  
Divisão de Arquitetura, 1957
Todas as fotomontagens deste capítulo são de Breno Rodrigues

Fotomontagem baseada na planta original do arquivo técnico  
da Seduma/GDF.

Figura 4 - Planta de Locação da SQS 105 - Hélio Uchoa,  
SQS 105, 1957

Fotomontagem baseada na planta original do arquivo técnico  
da Seduma/GDF. 
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Em 1958, a Divisão de Arquitetura elaborou o projeto da primeira quadra econômica da 

faixa 400 que seria efetivamente construída, o SQD 2/5, de 07/10/1958, para a SQD-S 409/410. 

Trata-se de um projeto com características muito semelhantes às siedlungen do centro europeu. 

Na verdade, os arquitetos da Divisão de Arquitetura passam a trabalhar com combinações de 

algumas tipologias habitacionais, principalmente lâminas horizontais de habitação coletiva e 

rigidez na orientação dos edifícios. 

A SQD-S 409/410 também foi construída pelo IAPI, e segundo a visão crítica de Manuel 

Pessoa Mendes, os apartamentos dessa quadra eram bem diferentes dos das SQS 105 e 305:

E então, quando o IAPI começou a construir na 409, 410, eram prédios pequeninos, sem 

elevador e muito mal-acabados, mal-construídos. O IAPI ficou conhecido então como o 

IAPI dos ricos, que era a 105, e IAPI dos pobres, que era o 409. Porque naquela ocasião 

em Brasília, em 58, mais ou menos, quando começavam as obras, ninguém conhecia as 

quadras pelo número, conhecia assim pelo... “Onde é?” “É no IAPC.” “Onde é que cê 

trabalha?” “No Iapetc.” “Onde é?” “No IAPB.” 20 

Em 1958, foi elaborado o projeto para a SQS 108, o SQ 144A-1, de 16/09/1958, que seria 

construída pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB). Em 1959, Oscar Niemeyer 

publica o artigo intitulado “IAPB em Brasília”.21 No artigo, Niemeyer apresenta não só o partido 

arquitetônico dos edifícios habitacionais, como também o projeto urbanístico para a quadra.

O projeto SQ 30-13, de 23/07/1958, modificou a composição espacial constante da 

revista. O projeto publicado apresentava dois blocos duplos, que foram transformados em quatro 

blocos independentes no projeto definitivo. 

Outro aspecto observado no projeto da SQS 108, em termos de desenho urbano, era o 

esquema de disposição de alguns edifícios. Segundo Bruand,22 para evitar a monotonia, Niemeyer 

utilizou uma frequente oposição entre dois blocos. Desse modo, ele projetou a fachada de serviço 

em cobogó de um bloco voltada para a fachada de serviço, também em cobogó, do outro.23 Na 

fachada posterior, também comparece, isolada do corpo do edifício e de planta trapezoidal, a torre 

de circulação, com escadas e elevadores social e de serviço.

É interessante notar que à medida que as organizações espaciais propostas pela Divisão 

de Arquitetura se foram socializando por um processo de difusão e passaram a ser assimiladas 

pelos profissionais que atuavam na elaboração dos projetos urbanísticos das superquadras, certa-

mente por corresponderem às necessidades de um contexto, tornaram-se uma solução modelar 

a ser imitada. 

Da mesma época, de 19/11/1959, é o projeto para a SQS 308, construída pelo Banco 

do Brasil, cujo projeto foi elaborado pelos arquitetos do próprio banco, Marcello Campello 

e Sérgio Rocha. Segundo o GuiArquitetura Brasília,24 a SQS 308 é considerada por muitos 

brasilienses a mais perfeita realização da proposta de Lucio Costa para as áreas residenciais 

do Plano Piloto. 

Nesse momento são introduzidas as primeiras inovações no tipo consagrado pela equipe 

de Niemeyer: 11 blocos, representação da torre de circulação do edifício em área pública, garagens 

cobertas, anexas às projeções, e sistema viário do tipo amebóide. O projeto da SQS 308 é consti-

tuído de apenas nove blocos, sendo que um deles com apenas quatro pavimentos. Os edifícios são 

identificados apenas como: prédio n. 1, n. 2... As torres de circulação não são representadas como 

as dos edifícios da SQS 108, porém é informado na planta o número de apartamentos por edifício. 

Nas plantas não são representadas as garagens cobertas na superfície. O desenho não informa 

20 MENDES, 1991. p. 2. 
21 NIEMEYER, 1959.
22 BRUAND, 2001. p. 208.
23 Com o tempo, as legislações edilícias para os blocos de super-

quadras foram alteradas substancialmente, redundando na 
expansão dos apartamentos sobre espaço aéreo público, possi-
bilitando a construção de apartamentos voltados para apenas 
uma das faces do bloco, eliminando, assim, a oposição frente/
fundos (FICHER; LEITÃO et al., 2003).

24 FICHER e BATISTA, 2000. p. 142.

Figuras 5a e 5b - Planta de Locação da SQS 108, Oscar 
Niemeyer, 1958 − Projeto final da SQS 108, 1958
Revista Módulo, n. 12, 1959 

Fotomontagem baseada na planta original do arquivo técnico  
da Seduma/GDF.
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a dimensão total da quadra, porém indica a presença da cinta de vegetação ao longo de todo o 

perímetro da quadra. Com linguagem absolutamente simples e geométrica, as vias internas são 

todas ortogonais entre si. A área para escola foi projetada com um cercamento adicional fora do 

perímetro da edificação, modelo que não era adotado pela Divisão de Arquitetura.

Os primeiros anos da construção caracterizaram-se pelas elevadas taxas de elaboração 

de projetos para a Asa Sul. A distribuição das primeiras quadras privilegiou o miolo da área. 

Estudos apontam que haveria “uma certa intenção” da equipe de Niemeyer em concentrar os 

trabalhos numa área definida da cidade até o dia da inauguração, na tentativa de se criar “uma 

espécie de microcidade”.25 Por sua vez, Nauro Esteves aponta que o motivo real do agrupamento 

das primeiras quadras na Asa Sul seria a economia nos custos de infra-estrutura: “Porque era mais 

perto da Cidade Livre e da Novacap, porque tudo era de cá. A cidade foi feita lá, a Novacap é lá. 

(Um problema) De distância, de tempo. Porque pra ir, começou a fazer tudo por aqui, aí começou a 

desenvolver aqui. A asa Norte foi ficando pra depois”. 26

Em termos concretos, o gráfico das plantas produzidas por ano com relação a cada setor, 

no período pesquisado, mostra uma clara predominância da Asa Sul em relação à Asa Norte ao longo 

de toda a série. Essa tendência só foi interrompida no final do período pesquisado, em 1985.

Figura 7 - Gráfico da produção de plantas por setor

No ano de 1960, são elaboradas as primeiras plantas para a Asa Norte, o SHCN. O projeto 

mais importante dessa série é provavelmente o único realizado por Oscar Niemeyer para uma 

superquadra, datado de 27/06/1960. O projeto SQN PR-195-2, para a SQN 303, apresenta todas 

as características do tipo de superquadra elaborado pela Divisão de Arquitetura da Novacap. 

O projeto da SQN 303 é constituído de 11 blocos, sendo dez no sentido das curvas de 

nível do terreno. As torres de circulação estão representadas em área pública, como nos edifícios 

25 Termo utilizado por Márcio de Oliveira para designar essa parte 
da cidade em Brasília: o mito na trajetória da nação, p.193.

26 ESTEVES, 1989. p. 31. 

Figura 6 - Planta de Locação da SQS 308, Marcello Campello 
e Sérgio Rocha,1959

Fotomontagem baseada na planta original do arquivo técnico  
da Seduma/GDF, 1958. 

Fonte: Machado, 2009 
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da SQS 108, sendo previstas também garagens cobertas contíguas às projeções. O desenho não 

informa a dimensão total da quadra, porém indica a presença da cinta de vegetação ao longo de 

todo o seu perímetro. 

O que chama a atenção nesse projeto é a presença do sistema viário sinuoso como parte da 

planta de parcelamento, prática rara nas primeiras plantas para superquadras. Contudo, como o docu-

mento em questão é uma cópia fiel, não sabemos se a representação do sistema viário fazia parte do 

primeiro desenho. Mais tarde esse sistema viário foi substituído por uma proposta de desenho de arrua-

mento mais regular, de 1975, na qual foi também suprimida a representação das garagens cobertas.

Da mesma época, de 20/06/1960, é o projeto para a SQD-N 405/406. A quadra foi 

provavelmente a primeira a ser construída na Asa Norte, por iniciativa do Instituto de Aposen-

tadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC). Seu projeto urbanístico foi repetido, com pequenas 

variações, na quadra SQD-N 403/404. De certo modo, podemos reconhecer que esses arquitetos 

trabalhavam principalmente com alguns princípios da cidade-jardim, aliados à ordem geométrica 

do traçado, regularidade das edificações, definição de um tipo de edifício que seria repetido por 

toda a superquadra e uma predominância na constância na orientação dos edifícios. 

Na segunda fase, entre 1962 e 1964, já na gestão de Jânio Quadros, foi reduzido drasti-

camente o ritmo de elaboração de projetos para as superquadras. Porém, encontramos no arquivo 

a planta SQ PR-1/2, de Distribuição Geral e Numeração das Superquadras, de 25/09/1962, com 

visto de Nauro Esteves, na qual não consta a SQD-S 402 e a SQD-N 402. A planta previa um 

sistema de sigla de endereçamento para as superquadras: SQ-S, SQ-N, SQD-S e SQD-N.

Do período, podemos destacar o projeto do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Bancários (IAPB) para a SQS 109 – então denominada SQ-S PR-22/10, de 13/07/1962 –, elaborado 

pelo arquiteto Aldari Toledo. Sua principal característica é o número de projeções, apenas cinco, 

porém de dimensões superiores às usuais. As projeções da SQS 109 concentram-se nos limites da 

quadra, liberando o interior para as escolas. Todas as projeções possuem, no projeto, garagens 

cobertas fora de seus limites. Como em outros casos, não consta sistema viário no projeto, acres-

centado posteriormente por outro projeto, em forma de anel periférico. 

Contudo, parece que o projeto encontrou alguma dificuldade para ser aprovado na 

Prefeitura. Nauro Esteves, chefe da Divisão de Arquitetura, comentando essa mesma questão, 

afirmou em seu depoimento ao Arquivo Público do Distrito Federal: 

E quando o IAPB deu entrada no projeto pra ser aprovado, que nós aprovávamos todos 

os projetos, eu recusei a aprovação ao projeto por essa razão porque contrariava o prin-

cípio inicial do doutor Lucio Costa, que a circulação era ao contrário... Bom, eu não sou 

a autoridade suprema, eu tenho uma obrigação aqui, mas você pode consultar a autori-

dade superior, ao Lucio Costa. Ele tá no Rio. Você liga, fala com o Lucio Costa. [...] Mas 

eu estava certo que o Lucio Costa ia dizer que eu tava com a razão. Aí o Aldari Toledo 

foi lá falar com o Lucio Costa. E o Lucio Costa achou a quadra dele uma beleza, achou a 

idéia dele muito boa, achou formidável aquela solução e aprovou a quadra.27 

Outro exemplo interessante desse período é um projeto não executado para a SQN 307, 

provavelmente de Sérgio Porto e de um outro arquiteto, cujas iniciais no carimbo, de 10/09/1962, 

não foi possível identificar. Nesse caso, podemos perceber mais uma vez a rigidez na distribuição 

dos blocos, que são todos acomodados no sentido das curvas de nível do terreno. O sistema viário 

sinuoso das propostas iniciais é substituído por uma sequência de culs-de-sac pontuais e fragmen-

tados. O projeto previa, ainda, na parte central da quadra, apenas uma escola classe.

Figura 9 - Planta da SQDN 405/406, 1960

Fotomontagem baseada na planta original do arquivo técnico  
da Seduma/GDF, 1960. 

Figura 8 - Planta de Locação da SQN 303, Oscar Niemeyer, 
1960 • Projeto de arruamento da SQN 303  
Divisão de Arquitetura,1975

Fotomontagem baseada na planta original do arquivo técnico  
da Seduma/GDF, 1960/1975.

27 Ibidem, p. 33-34.
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Figura 10 - Distribuição geral e numeração  
das superquadras, Divisão de Arquitetura, 1962
Foto de Machado, 2007
 

Figura 11 - Projeto-padrão superquadra, Nauro Esteves, 1965
Foto de Machado, 2007



Escala residencial

130

O terceiro momento é marcado pela retomada das construções de Brasília. O que chama 

atenção no início dessa etapa é o que poderíamos denominar de projeto-padrão para superquadra, 

de 23/11/1965, o SQ-PR-3/1, de Nauro Esteves. Esse Esquema Geral apresentava o sistema viário 

do tipo sinuoso e torres de circulação fora dos limites da projeção. No entanto, revelava preocu-

pações com as garagens cobertas em superfície, até então muito utilizadas, conforme revela a 

seguinte nota: ”Exceto nas superquadras das faixas 300 e 400, em todas as demais projeções há 

a obrigatoriedade de garagem nos subsolos“.28

Outro aspecto da planta, em termos dos edifícios, era o esquema que estabelecia 

o número de apartamentos por edifício a partir do número de quartos do apartamento, com 

propostas para dois, três e quatro quartos. 

Segundo o jornalista e escritor Adírson Vasconcelos,29 algumas superquadras, que se 

encontravam parcialmente construídas na época da inauguração, estavam com suas obras ainda 

inacabadas ou paralisadas em 1966.

Em 1967, Costa e Silva assumiu a Presidência do Brasil e criou a Codebrás, com a função de 

retomar as obras paralisadas. Nesse sentido, merece destaque o grande número de projetos de parce-

lamento do solo elaborados para a Asa Norte. De certo modo, podemos reconhecer que os projetos 

desse período não apresentaram grandes revoluções tipológicas. Na verdade, o período caracteriza-se 

mais pela predominância das permanências do que pelas inovações introduzidas nos projetos.

Consideramos, para efeito de exemplificação, o projeto para a SQN 115, o SQN PR-313/1, 

de 08/10/1967. Em um projeto sem autoria, provavelmente realizado por funcionários do governo e 

aprovado por Nauro Esteves, encontramos diversos atributos de sua organização espacial em outros 

projetos do mesmo período. Nesse caso, podemos perceber mais uma vez a rigidez na distribuição 

dos blocos, que são acomodados, na sua grande maioria, no sentido das curvas de nível do terreno. 

Podemos, agora, observar o abandono das garagens cobertas em área pública. Trata-se de uma 

adaptação meramente coerente com os princípios propostos por Nauro Esteves no Esquema Geral 

de 1965. O sistema viário ainda não é representado no projeto.

A quarta e última fase, inaugurada em 1970 e que se estende até o final dos anos 1990, 

foi um momento que consideramos representativo do fim da prática urbanística na superquadra 

do Plano Piloto de Brasília.

O ano de 1972 representa outra inflexão importante na história da superquadra, pois 

nesse momento já se percebe a primeira ruptura com a tipologia de organização espacial desen-

volvida pela Divisão de Arquitetura. Na verdade, foram introduzidas profundas inovações e descar-

tados alguns atributos da tipologia até então consagrada de superquadras. 

Nos anos iniciais da construção de Brasília até a revogação do Decreto “N” no 596 

de 1967, com a publicação do Código de Obras e Edificações de Brasília em 1989, um mesmo 

proprietário poderia comprar uma quadra inteira e fazer seu projeto urbanístico, desde que aten-

dendo à mesma taxa de ocupação. Um dos resultados diretos desse fato pode ser constatado no 

projeto para a SQS 207, elaborado pelo Ipase. 

Em 1972, o arquiteto Francisco Mendes Del Peloso, do Ipase, elaborou um novo projeto 

para a SQS 207, a planta SQ 54-6, de 05/07/1972. No início da construção de Brasília, o Ipase ficou 

encarregado de construir as quadras SQS 206, 207 e 208. As quadras SQS 206 e 208 foram efetiva-

mente construídas, mas os primeiros projetos elaborados para a SQS 207 não foram executados. 

No caso específico da SQS 207, o primeiro projeto foi elaborado em 23/09/1957, a planta 

SQ 54-4. Porém, só encontramos no arquivo o original do projeto seguinte, a planta SQ 54-5, de 
28 Nota constante da SQ-PR 3/1.
29 VASCONCELOS, 1966. p. 54.

Figura 13 - Projeto não executado da SQN 307,  
Sérgio Porto, 1962

Fotomontagem baseada na planta original do arquivo técnico  
da Seduma/GDF, 1962. 

Figura 12 - Planta da SQS 109, Aldari Toledo, 1962  
− Projeto de arruamento da SQS 109

Fotomontagem baseada na planta original do arquivo técnico  
da Seduma/GDF, 1962.
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Figura 14 - Projeto da SQN 115, Divisão de Arquitetura, 1967

Fotomontagem baseada na planta original do arquivo técnico  
da Seduma/GDF, 1967. 

03/03/1962. Tratava-se de uma proposta tradicional, com sistema viário em árvore, do tipo sinuoso, 

conforme percebemos na sua planta de arruamento. O projeto apresentava 11 projeções retangu-

lares, em forma de lâminas, dispostas de maneira ortogonal ao longo das curvas de nível. Como em 

outros projetos, apenas duas projeções contrariavam o caimento natural do terreno.

No novo projeto da SQS 207, encontramos também 11 projeções, porém com planta 

em forma de “H”. É importante destacar que, à medida que essas formas se vão repetindo, os 

arranjos tendem a ser mais diversificados.

Segundo Frederico Holanda,30 percebe-se nesse projeto para a SQS 207 uma clara dife-

renciação entre o miolo e a periferia da quadra. As projeções concentram-se perto dos limites da 

quadra, liberando o interior desta para as áreas de escolas. 

Em relação ao sistema viário proposto para a SQS 207, cabe destacar que ele é do tipo anel 

periférico. De acordo com a planta SQ 54-6, não havia a previsão inicial de circulação integral ao redor 

da quadra, porém durante o processo de implantação desta o anel foi totalmente completado.

Até o ano de 1975, todas as superquadras já possuíam projeto urbanístico. É preciso, 

contudo, chamar atenção para o fato de encontrarmos, nos últimos anos desse período, uma 

grande quantidade de projetos elaborados que procuravam rever concepções com características 

anteriormente consagradas. 

Nessa linha de trabalho, a Universidade de Brasília decidiu elaborar um grande projeto 

para rever os projetos urbanísticos de quatro quadras de sua propriedade e da Caixa Econômica 

Federal, desenvolvido pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília: o 

projeto URB 84/85. O projeto foi objeto de um contrato entre a Secretaria de Viação e Obras do 

Distrito Federal, a Universidade de Brasília e a Caixa Econômica Federal. Esse projeto, tão peculiar, 

apresenta algumas diferenciações espaciais relevantes para os projetos definitivos das SQN 109, 

SQN 110, SQN 309 e SQN 310.

Percebe-se que, mesmo sendo um projeto recente, o nome de seus autores não consta dos 

documentos pesquisados. Segundo Holanda, ele e os professores Benamy Turkienicz, Eurico Salviati e 

Nícia Borman, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB, elaboraram os projetos, que tiveram 

início em 01/01/1985, e somente em 1994 foram encaminhados para aprovação do governo. 

No caso dos projetos para as SQN 309 e 310, consta que foram elaborados pelos arqui-

tetos Eurico Salviati e Nícia Borman, sendo adotado outro padrão de disposição dos blocos habita-

cionais. Nos projetos anteriores, de 1964, a disposição previa apenas algumas projeções levemente 

inclinadas, porém nas novas concepções podemos observar uma predominância pela opção de se 

inclinar os edifícios em relação ao perímetro da quadra. O número de projeções também diminuiu. 

Das 17 iniciais para cada quadra, para 16 da SQN 309 e 15 da SQN 310. 

Nos projetos para as quadras SQN 109 e 110, de Frederico Holanda, podemos perceber 

mudanças significativas em seu sistema viário. O projeto adota um sistema de anéis de circulação 

a fim de minimizar os percursos, com vias de caixas estreitas, em vez de utilizar o sistema sinuoso 

adotado pela maioria das superquadras pioneiras. 

Outra diferenciação percebida para os novos projetos é a localização das escolas na 

lateral ou na entrada da superquadra. A primeira provavelmente para liberar o miolo da quadra 

para o verde; a segunda para conferir uma maior independência ao equipamento coletivo em 

relação ao restante da quadra.

Outro exemplo interessante desse período é a SQN 204, onde todas as projeções eram 

de propriedade do Ministério da Aeronáutica. A quadra também possuía um projeto anterior-

Figura 15 - Projeto de arruamento não executado  
da SQS 207, Abel Acioly e Nauro Esteves, 1960 
Foto de Machado, 2007

Figura 16 - Projeto executado da SQS 207,  
Francisco Mendes Del Peloso, 1972

Fotomontagem baseada na planta original do arquivo técnico  
da Seduma/GDF, 1972.

30 HOLANDA, 2003. p.118.
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mente aprovado que foi abandonado por alguma “contribuição urbanística” para Brasília, o PR-

318/1, de 14/02/1968, substituído pelo projeto URB 03/86, de 08/01/1986. 

O novo projeto possui apenas nove projeções, formadas por padrões de combinações com a 

planta em forma de “H”. De maneira geral, as projeções foram se concentrando perto dos limites da 

superquadra. O sistema viário proposto é do tipo anel interno, que permite a circulação quase integral 

pelo centro da quadra. No espaço central, estão previstas todas as construções não residenciais.

Finalmente, em 1988, foi realizado o último projeto para uma superquadra do Plano 

Piloto. Trata-se do projeto final para a SQN 311, URB-137/88, elaborado por arquitetos da 

Caixa Econômica Federal, com visto do arquiteto Marcílio Mendes Ferreira. Comparando-se 

o projeto dessa quadra com as anteriores, percebemos uma situação de relativo equilíbrio 

em termos de permanências aceitas e inovações introduzidas. Isso sugere que, de maneira 

descontínua, estaríamos retornando à tipologia inicial de superquadra.

Considerações finais

A construção de Brasília no meio do Planalto Central, resultado direto da vontade polí-

tica de JK e uma das grandes realizações do planejamento urbano, foi certamente um momento 

singular da história do Brasil.

As superquadras de Brasília, erguidas sob a supervisão de Oscar Niemeyer, foram cons-

truídas como a solução para “o problema residencial” da nova capital.31 Segundo Niemeyer,32 a 

grande meta era a produção de moradias em larga escala e a transformação da arquitetura numa 

arte social. 

O mundo no século XX estava repleto de tecnologias revolucionárias, principalmente nos 

transportes e nas comunicações, que, segundo Hobsbawm,33 praticamente anularam noções ante-

riores de tempo e de distância. Era um mundo em que circulavam com mais facilidade as publicações 

e os periódicos de arquitetura. Portanto, é natural esperar que todo o processo de elaboração e de 

desenvolvimento do Plano Piloto sofresse influência de diversas matrizes urbanísticas.

Podemos perceber nos projetos para as superquadras a adoção de uma série de idéias 

canônicas do Movimento Moderno sobre a cidade e a habitação. O espaço urbano modernista 

adotou como norma absoluta as lâminas retangulares de habitação, espaçadas por amplas áreas 

verdes, como resposta direta aos quarteirões tradicionais. Na realidade, esse modelo apresentava-

se no momento como a solução teórica para os problemas ambientais e funcionais da cidade. 

Com efeito, a identificação da filiação da superquadra de Lucio Costa a alguns dos prin-

cípios conceituais e configuracionais estabelecidos por diversos precedentes tratados no presente 

trabalho foi nítida. Creio que sua maior contribuição não tenha sido somente a capacidade de 

materializar um momento de apogeu consensual da utopia moderna, mas a capacidade de mate-

rializar o desejo de modernidade da sociedade brasileira. 

Na presente pesquisa foram estudados os projetos urbanísticos realizados para as super-

quadras do Plano Piloto de Brasília. Até o início da década de 1970, predominava um tipo de super-

quadra com os atributos tipológicos estabelecidos pela equipe de Oscar Niemeyer. Como vimos, 

essa postura coexistiu com a introdução de algumas inovações e rupturas. Contudo, verifica-se 

que as permanências são predominantes em relação às inovações. De fato, uma outra geração de 

arquitetos, apesar de propor novas formas de organização espacial, não era totalmente contrária ao 

código espacial vigente. 

31 COSTA, 1991. p. 28.
32 NIEMEYER, 1970.
33 HOBSBAWM, 2006. 

Figura 17 - Projetos não executados da SQN 309 e SQN 310, 
Divisão de Arquitetura, 1964

Fotomontagem baseada na planta original do arquivo técnico  
da Seduma/GDF, 1964. 

Figura 18 - Projeto executado da SQN 309  
Eurico Salviati e Nícia Borman, 1985 

Fotomontagem baseada na planta original do arquivo técnico  
da Seduma/GDF, 1985.
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Figura 19 - Projetos executados da SQN 109 e SQN 110, 
Frederico Holanda, 1985

Fotomontagem baseada na planta original do arquivo técnico  
da Seduma/GDF, 1985. 

Figura 20 - Projeto não executado da SQN 204, Divisão 
de Arquitetura, 1968 − Projeto executado da SQN 204, 
Ministério da Aeronáutica, 1986

Fotomontagem baseada nas plantas originais do arquivo técnico 
da Seduma/GDF.
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Certamente, as quadras em série, os blocos paralelos em série, repetidos mecanica-

mente no interior das quadras, remetem-nos imediatamente à figura de uma linha de montagem 

influenciada pelas teorias do mundo da máquina. Acredito que este estudo mostra que os 

projetos mais recentes de superquadras, ao contrário do discurso, apresentam um desempenho 

espacial inferior quando comparados com os projetos pioneiros. Pode-se mesmo afirmar que 

certas inovações formais, pertencentes aos novos projetos, por vezes contribuem mais para 

acentuar alguns dos problemas presentes nos primeiros projetos: a disposição das projeções de 

forma semelhante em várias superquadras, a repetição indiscriminada de um mesmo tipo de 

edifício, o desprezo pelos aspectos bioclimáticos e a ausência de marcos visuais preciosos para 

a orientação e a identidade. 

Com efeito, em diversos projetos urbanísticos mais antigos podemos perceber na repre-

sentação das prumadas dos edifícios a intenção de tratar o nível dos pilotis como um prolonga-

mento das áreas verdes das superquadras, conforme a concepção original da cidade. 

O exame de diversas plantas, em todo o período pesquisado, não deixa dúvidas 

quanto à clara opção por não incluir o sistema viário na planta de parcelamento da quadra. 

Na opinião do próprio Lucio Costa, “as quadras seriam apenas niveladas e paisagisticamente 

definidas, com as respectivas cintas plantadas de grama e desde logo arborizadas, mas sem 

calçamento de qualquer espécie, nem meios-fios”.34 Essa atitude de postergar a elaboração 

do projeto de sistema viário das superquadras foi talvez uma tentativa de estar mais próximo 

de suas idéias iniciais.

Outro aspecto demonstrado pelo presente trabalho é a influência e a liderança de 

Oscar Niemeyer na prática urbanística das superquadras. Percebemos que Nauro Esteves e os 

profissionais da Divisão de Arquitetura frequentemente recorriam aos esquemas compositivos de 

Niemeyer, organizando os edifícios das superquadras a partir de eixos ortogonais e com sistema 

viário sinuoso. Maria Elisa Costa e Adeildo Viegas Lima reconhecem a importância de Niemeyer: 

“O projeto de implantação das Superquadras em geral foi feito pela Divisão de Arquitetura, sob 

orientação de Oscar Niemeyer, que projetou os primeiros blocos, e de acordo com a diretriz suge-

rida no croquis do plano piloto“.35 

Ao final deste trabalho, salientamos, mais uma vez, a importância da superquadra como 

a tipologia habitacional por excelência da escala residencial de Brasília, reproduzida com maior 

ou menor cuidado nas demais áreas de expansão da cidade como um todo. A ação dos arqui-

tetos e dos profissionais envolvidos na sua prática urbanística muitas vezes limitava-se a trabalhar 

somente com combinações dessas tipologias habitacionais. 

Para Rykwert, o desejo de renovação e de modernidade é eterno e inevitável. As 

tensões sociais e as consequentes guerras, juntamente com a ideologia do mundo moderno, 

asseguram sua recorrência. A resposta dos teóricos preocupados em reformar os costumes e as 

práticas corrompidas é quase sempre o mito da cabana primitiva. Nesse sentido, cabe ressaltar 

a posição de Rykwert:

Tudo isso me leva a crer que ela continuará a oferecer um modelo para quem quer que 

se interesse pela construção, uma cabana primitiva situada permanentemente, talvez 

além do alcance do historiador ou do arqueólogo, em algum lugar que devo chamar de 

Paraíso. E o Paraíso é uma promessa, tanto quanto uma rememoração.36

34 COSTA, 1991. p. 32.
35 COSTA e LIMA, 1985. p. 73.
36 RYKWERT, 2003. p. 218.

Figura 21 - Projeto da SQN 311 - URB-137/88, Marcílio 
Mendes Ferreira para Caixa Econômica Federal, 1988

Fotomontagem baseada nas plantas originais do arquivo técnico 
da Seduma/GDF.
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Escala gregária
Maurício G. Goulart

Francisco Leitão

Resumo

A escala gregária está materializada no “centro urbano” 

da nova capital, reunindo os setores de comércio, serviços, 

escritórios e diversões. Os elementos construídos nesses 

setores, aliados às atividades ali instaladas e ao sistema  

de circulação de veículos e pedestres, deveriam propiciar 

as condições de agregação e urbanidade características 

dos centros urbanos.

O projeto de Lucio Costa para a zona central sofreu 

alterações significativas antes mesmo do início  

da construção da cidade. Em um primeiro momento, 

foram introduzidas as faixas de quadras residenciais  

700 e 400, o que propiciou o acréscimo de áreas  

no sentido leste-oeste. Com a implantação do Hospital  

de Base na quadra 101 Sul, o centro foi ampliado  

também no sentido norte-sul. No detalhamento  

do plano piloto, não foram tomados os devidos cuidados 

com a implantação topográfica dos setores, resultando  

em expressivos desníveis que comprometeram   

sua continuidade. 

Os atributos espaciais responsáveis pela configuração 

da escala gregária – verticalidade; maiores densidades 

construtivas; predominância dos espaços edificados 

em relação aos espaços livres; gabaritos mais altos –, 

todos eles descritos desde o Relatório do Plano Piloto, 

encontram-se presentes apenas em alguns setores  

do centro urbano. Percebe-se que são justamente  

estes últimos os que apresentam melhor desempenho 

como espaços agregadores.

As características de coesão física e urbanidade  

para esse centro, contudo, ainda carecem, para  

que se concretizem, da conclusão de alguns setores  

e de uma urbanização mais completa e de melhor 

qualidade em outros. O rígido zoneamento monofuncional 

de usos adotado desde o início também prejudica  

um maior dinamismo do conjunto, devendo  

ser considerado em futuras intervenções que visem  

à sua consolidação.

Abstract

The gregarious scale is materialized in the new capital’s 

“urban center”, grouping the commerce, offices,  

and leisure sectors. The elements built in these sectors, 

allied to the activities present in them and to the pedestrian 

and vehicles traffic system should embed the conditions  

to provide aggregation and urbanity, as it is characteristic  

of urban centers.

Lucio Costa’s project for the Commercial and Business 

District had gone through remarkable changes even  

before the city started being built. In a first moment  

the residential blocks ranges 700 and 400 were built,  

which made it available to add areas from east to west. 

When the “Hospital de Base” was settled at the 101 south 

block, the center was also spread from north to south.  

In the Plano Piloto’s detailing there hasn’t been the required 

care with the sectors topographic implantation, resulting  

in severe unevenness that compromises its continuity.

The space attributes responsible for the gregarious scale 

configuration – verticality; higher construction densities; 

predominance of built spaces over void spaces; taller 

buildings – all of them, described ever since the Plano Piloto 

Report, can only be found in some sectors 

of the urban center. It can be noticed that those last ones 

are exactly the ones that show better performance  

as aggregating spaces. The physical cohesion and urbanity 

characteristic of this center in some cases still lack,  

though, the conclusion of the sectors and, in other cases,  

an utter high quality urbanization to be truly completed. 

The stiff monofunctional zoning of uses adopted since  

the beginning also impedes more dynamism of the whole, 

and must be taken in consideration for further interventions 

which address to its consolidation.

Foto de Daniela G. Goulart
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Introdução 

A concepção urbana prefigurada por Lucio Costa no Plano Piloto de Brasília estava forte-

mente calcada na configuração de “escalas urbanas”, conforme sintetizadas por Lídia A. Botelho 

na introdução desta parte

A escala gregária está materializada no “centro urbano” da nova capital, reunindo os 

setores de comércio, serviços, escritórios e diversões. Os elementos construídos nesses setores, 

aliados às atividades ali instaladas e ao sistema de circulação de veículos e pedestres, deveriam 

propiciar as condições de agregação e urbanidade características dos centros urbanos. “A escala 

gregária, prevista para o centro da cidade – até hoje ainda em grande parte desocupado –, teve 

a intenção de criar um espaço urbano mais densamente utilizado e propício ao encontro”,1 

conforme esclareceu Costa em Brasília Revisitada.

Essa escala configura-se em torno do ponto de interseção dos dois eixos que estruturam a 

malha urbana – Monumental e Rodoviário –, ou seja, na região que circunda a Estação Rodoviária, 

elemento igualmente estruturador da cidade. Constituía-se, segundo o Relatório do Plano Piloto, de 

quatro grandes “quarteirões”, além dos Setores de Diversões e da própria Plataforma Rodoviária: “[...] dois 

grandes núcleos destinados exclusivamente ao comércio – lojas de magazines – e dois setores distintos, o 

bancário-comercial e o dos escritórios para profissões liberais, representações e empresas [...]”.2

Após a divulgação do resultado do concurso de projetos para a nova capital do Brasil (1957), 

o projeto de Lucio Costa começa a ser desenvolvido, com vistas a sua implantação. Assim, os núcleos 

destinados ao comércio, no Relatório, foram designados como Setor Comercial Norte (SCN) e Setor 

Comercial Sul (SCS), e aqueles destinados a bancos e escritórios foram designados como Setor Bancário 

Norte (SBN) e Setor Bancário Sul (SBS). Durante o desenvolvimento, também foi suprimido, em razão de 

complicações técnicas, o Setor de Diversões Centro – que estaria situado junto à Plataforma Rodoviária.

Em um primeiro momento, foram introduzidas as faixas de quadras residenciais 700 e 

400. Tal ampliação propiciou o acréscimo de áreas edificáveis junto ao centro urbano – disponi-

bilizando as áreas que viriam a ser ocupadas pelas quadras 7 a 9 dos Setores Comerciais, a oeste 

da via W3, no alinhamento das quadras 700; e pelos Setores de Autarquias, no alinhamento das 

quadras 400, resultando no aumento da área central no sentido leste-oeste.

Posteriormente, mas ainda antes da inauguração da cidade, os setores centrais foram 

ampliados no sentido norte-sul, ocupando áreas anteriormente destinadas às superquadras de 

final 01. Esse processo iniciou-se em 1958, com a formulação do Plano Médico-Hospitalar, que 

previa a instalação de hospitais de base no centro urbano, redundando na configuração do Setor 

Médico-Hospitalar Sul. Durante algum tempo, houve dúvidas se tal ampliação se daria também 

nas outras “faixas” de quadras. Dessa forma, foi possível a implantação dos Setores Médico-

Hospitalares e de Rádio e TV, dispostos simetricamente nas alas norte e sul, além da ampliação dos 

Setores Bancário e de Autarquias Norte e Sul.3

Caracterização teórica

Da leitura do Relatório do Plano Piloto de Brasília, extraem-se os atributos espaciais 

responsáveis pela configuração da escala gregária: verticalidade da paisagem; maiores densidades 

construtivas; predominância dos espaços edificados em relação aos espaços livres; gabaritos mais 

altos (à exceção dos Setores de Diversões).

Figura 1 - Plataforma
Foto de Daniela G. Goulart, 2009

Plataforma Superior da Rodoviária; ao fundo, edifícios do Setor de 
Diversões Norte (à esquerda) e do Setor Bancário Norte (à direita).

1 COSTA, 1989.
2 COSTA, 1991 (1957), item 11.
3 Sobre esse processo de ampliação do centro urbano, ver LEITÃO, 

2003.
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A despeito das inovadoras propostas de configuração espacial para os setores resi-

denciais (superquadra, unidade de vizinhança) e para o centro do governo (Esplanada dos 

Ministérios), na escala gregária, Lucio Costa lança mão de uma tipologia historicamente 

consagrada: o quarteirão. Constituídos predominantemente de edificações geminadas, 

caracterizados pela maior contiguidade entre as edificações e por estarem circundados por 

vias de circulação, os quarteirões foram empregados sistematicamente nos projetos do Setor 

Comercial Sul, do Setor de Diversões Norte (SDN) e do Setor de Diversões Sul (SDS). Nos 

demais setores, encontram-se tipologias mistas: torres interligadas por galerias compostas 

de térreo e sobreloja, no SBN e no SBS; ou torres isoladas entre si, acessadas por sistema 

viário periférico, de que é exemplo o Setor Comercial Norte. Não por mera coincidência, 

mas justamente por disporem de uma configuração espacial mais coesa e menores espaços 

intersticiais entre suas edificações, os setores organizados em quarteirões são os que hoje 

apresentam maior dinâmica de uso de suas áreas públicas, além de mais intensa circulação 

de pedestres.

Todos esses atributos contribuiriam para a concretização de um local de agregação, 

encontro e trocas – econômicas, sociais, afetivas, culturais, simbólicas, como destacou 

Kohlsdorf.4 Contudo, na organização de usos e atividades, optou-se por sua segregação 

espacial. Dessa maneira, no desenvolvimento do Plano, adotou-se um rígido zoneamento 

monofuncional de usos que exacerba a prefiguração contida no Relatório, prejudicando 

seu adequado dimensionamento em relação à real demanda por espaços para cada tipo de 

atividade.

Como é de franco conhecimento, a implantação de Brasília aconteceu inicialmente em 

seu lado sul. No caso das superquadras, a ocupação da Asa Norte iniciou-se somente a partir de 

1960. O mesmo se deu em relação aos setores centrais. As primeiras ocupações ocorreram no 

Setor Bancário Sul (Banco do Brasil) e no Setor Hoteleiro Sul (Hotel Nacional) e tardaria muito 

até que seus equivalentes do lado norte fossem ocupados. De maneira geral, até hoje os setores 

centrais do lado norte apresentam índices de ocupação muito inferiores aos do lado sul. O caso 

mais marcante é o do Setor de Autarquias Norte (SAUN), que ainda conta com suas quadras 4 e 

5 inteiramente desocupadas.

Interpretação dos atributos da escala gregária

Os setores centrais não podem ser descritos como um único território, tratado com 

as mesmas características físico-espaciais e paisagísticas. Esses setores, ao contrário, apresentam 

configurações bastante díspares entre si. É frequente a ocorrência de características urbanísticas 

absolutamente diversas em setores simétricos, como SCN e SCS. Encontram-se também nesse 

território áreas com características distintas das usualmente observadas nos centros urbanos – e 

muitas vezes antagônicas àquelas.

Como resultado dessas alterações, que acrescentaram ao centro urbano áreas não 

previstas, subtraindo-lhe outras (como o Setor de Diversões Centro), pode-se afirmar, grosso 

modo, que a escala gregária é a que menos corresponde à configuração pretendida por Lucio 

Costa. Para Leitão (2001), os setores são desconexos e, fora do horário comercial, subutilizados; 

as condições de deslocamento a pé, sofríveis. Com isso, alguns setores já apresentam sinais de 

degradação precoce.

Figura 2 - Galeria sul 
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Galeria dos Estados, em sua passagem sob o Eixo Rodoviário 
(“Eixão”).

4 KOHLSDORF, 1997.

Figura 3 - Galeria norte 
Foto de Maurício G. Goulart 2007

Galeria incompleta sob o Eixo W Norte; ao fundo,  
Setor Comercial Norte.
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Considerando a ocupação do solo nesses setores, à exceção do Setor Comercial 

Sul e dos Setores de Diversões, ainda há expressiva quantidade de lotes não edificados. Esse 

problema, além de afetar o Plano Piloto, repercute em toda a área metropolitana – seja no 

Distrito Federal seja em Goiás. Considerando a polarização econômica atualmente exercida 

pela Região Administrativa de Brasília, onde está o Plano Piloto,5 é de se supor que, quando 

forem ocupados esses lotes, tal desequilíbrio aumentará, perpetuando a condição de cidades-

dormitório dos demais assentamentos humanos da região. A abundância de lotes disponíveis 

na valorizada área do core de Brasília também reforça essa tendência e, à medida que deses-

timula a formação de outros subcentros, traz riscos à política urbana do Distrito Federal, que 

preconiza a descentralização das atividades econômicas no território, até hoje sem muitos 

resultados visíveis. 

Durante o desenvolvimento do projeto de Brasília, alguns atributos fundamentais de sua 

concepção foram negligenciados. No item 11 do Relatório do Plano Piloto, Costa descreve:

Em cada núcleo comercial, propõe-se uma sequência ordenada de blocos baixos e alon-

gados e um maior [...], todos interligados por um amplo corpo térreo com lojas, sobre-

lojas e galerias. Dois braços elevados da pista de contorno permitem, também aqui, 

acesso franco aos pedestres.6 

Assim, fica evidente a preocupação do autor com o fluxo de pedestres na área central, 

elemento essencial para se alcançar a vitalidade urbana desejada para a área. Ainda no mesmo 

item, enfatiza: “Estes núcleos e setores são acessíveis aos automóveis diretamente das respectivas 

pistas, e aos pedestres, por calçadas sem cruzamento”. O autor de Brasília volta a se manifestar 

nesse sentido, em seminário ocorrido no Senado Federal, em 1974, quando enumera os comple-

mentos – elementos então inacabados da proposta inicial – que considerava mais importantes:

Nesse sentido, há casos que têm de ser encarados de frente e de forma decisiva. Primeiro, 

o caminhamento de pedestres é uma necessidade. E, como tal, é preciso que se o estude. 

Esse caminhamento de pedestres está desarticulado, segmentado. Que se procure a 

maneira mais racional, mais simples, sem grandes artifícios de conectá-los para que o 

pedestre possa percorrer, caminhar e circular de um setor da cidade para o outro, com a 

devida tranquilidade e segurança. Isso é fundamental, precisa ser corrigido.7

Esse entendimento é rompido quando da elaboração, por exemplo, dos projetos para 

o SCN, o SAUN e parte do SBS. Ainda que, no projeto de alguns setores, o deslocamento de 

pedestres tenha sido favorecido – como no SCS –, não se desenvolveu um sistema de circu-

lação de pedestres capaz de “costurar” os diversos setores entre si e com o restante do tecido 

urbano. Considerando que se trata de um centro urbano duplamente secionado por eixos viários 

de grandes proporções, que o cortam nas direções norte-sul e leste-oeste, a perfeita integração 

entre seus diferentes setores é objetivo distante. 

Uma única e feliz intervenção conseguiu minimizar essa deficiência: a Galeria dos 

Estados, que cruza sob o Eixo Rodoviário onde este está elevado, interligando de forma cômoda e 

segura os Setores Bancário e Comercial, na ala sul. Contudo, essa solução não pôde ser estendida 

à metade setentrional simétrica, onde o Eixo Rodoviário não é elevado, e sim seus eixos auxiliares. 

No lado norte, as galerias subterrâneas para pedestres cruzam somente sob os eixos auxiliares W 

e L, chegando em nível ao eixo central. Com a ocupação tardia do Setor Comercial Norte, não foi 

dada atenção à galeria correspondente.

Figura 4 - N2 
Foto de Daniela G. Goulart, 2009

Margem da via N2, ao cortar o Setor Cultural Norte.

5 “[...] o Plano Piloto apresentou em dezembro de 2002, segundo 
os dados da Rais, incríveis 70,52% do total de empregos do 
DF (expurgados os empregos da construção civil), mostrando 
que, sem sombra de dúvida, Brasília é de fato o centro primaz 
de todo o DF”. A localização concentrada desses postos de 
trabalho, em boa parte ocupados por habitantes das cidades 
goianas limítrofes ao Distrito Federal, confere ao Plano Piloto e 
a seu centro o papel de polo metropolitano. A Região Adminis-
trativa de Brasília abrigava, em 2000, 10,1% da população do 
Distrito Federal (GDF, 2004 p. 42-43).

6 COSTA, 1991 (1957), item 11.
7 COSTA, 1974. p. 27.
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Do ponto de vista da circulação de veículos, o centro de Brasília sofre com a matriz de 

deslocamento adotada por seus moradores, fortemente centrada sobre o transporte individual. 

Como consequência imediata, o número de vagas de estacionamento oferecidas em quaisquer 

dos setores centrais é francamente inferior à demanda. Como agravante, não há vagas rotativas, 

que poderiam ser cobradas por tempo de utilização, como forma de estimular a substituição do 

transporte individual pelo coletivo. Essa providência foi iniciada em 2003, mas interrompida no 

mesmo ano, por causa de pendengas judiciais. Enquanto o problema não for equacionado – e 

os estacionamentos públicos permanecerem controlados pelos chamados “flanelinhas” –, nem 

mesmo medidas já estudadas, como a implantação de estacionamentos subterrâneos, por meio 

de parceria público-privada, têm chance de prosperar.

Sob o ponto de vista da integração viária, a área central também se mostra problemá-

tica. Os diversos setores são tratados como territórios autônomos, com um rígido sistema de 

vias locais e coletoras que não favorecem a travessia entre eles. Todo o trânsito entre os setores 

– mesmo os separados por apenas uma rua – precisa cruzar vias como a S2 e a W3, as quais, além 

de sobrecarregadas, oferecem barreiras a essa circulação, ao invés de favorecê-la.

Esses obstáculos avultam-se no desenho das vias S2 e N2, tanto para veículos quanto 

para pedestres. Concebidas como vias de serviço, com largura insuficiente para a abertura de 

retornos, e implantadas em nível bastante inferior aos setores lindeiros, essas ruas atravessam 

o centro no sentido leste-oeste, mas não se conectam satisfatoriamente com a vizinhança. Tal 

configuração produziu uma paisagem urbana árida, em razão dos taludes pavimentados, com 

enormes barreiras ao tráfego de pedestres e problemas para a circulação de veículos, como os 

mencionados anteriormente. 

Além disso, contribui para a desintegração entre os setores a ausência de um sistema 

de viadutos no cruzamento do Eixo Rodoviário Norte com a via N3. Essa via, em seu trecho a 

oeste do Eixo Rodoviário, separa o SCN do Setor Médico-Hospitalar Norte (SMHN) e, no trecho 

a leste, os incompletos SBN e SAUN. A exemplo da via S3, a simétrica N3 deveria atravessar 

em nível inferior o Eixo Rodoviário central e seus auxiliares W e L, mas até hoje não o faz, de 

maneira que o chamado “Eixão” lhe serve de barreira. Mesmo que não venha a solucionar de 

forma definitiva os problemas de retenção de tráfego na área central, a implantação de tais 

trechos de vias é imprescindível ao seu bom funcionamento. Além de restabelecer a simetria do 

arcabouço viário, equilibrando seus lados norte e sul – aspecto preponderante da proposta de 

Lucio Costa –, essa intervenção contribuiria para o escoamento de veículos dos quatro setores 

citados, cujos problemas ainda se avultarão, visto que todos se encontram incompletos. Ambas 

as travessias também demandam tratamento mais adequado ao trânsito de pedestres, pois, 

embora existam alternativas não muito distantes – como a citada Galeria dos Estados –, a 

ausência de uma passagem direta pela própria via S3 não deixa de ser um fator de cisão do 

tecido urbano e desconforto para os transeuntes.

No que tange às tipologias urbanísticas empregadas, Maria Elaine Kohlsdorf analisa atri-

butos que conferem as planejadas características gregárias aos setores centrais de Brasília:

[...] maiores densidades construtivas que os demais bairros da cidade; maior contiguidade 

entre os volumes; edificações mais altas; transições mais diretas entre espaços públicos 

abertos e privados fechados; sistema viário reticulado (nunca anelar ou em árvore) e com 

larguras não excessivas [...]; clara hierarquia e articulação entre os diferentes tipos de 

áreas livres públicas (unidades morfológicas como ruas, avenidas, praças, esplanadas). 88 KOHLSDORF, 1997.

Figura 5 - N2 
Foto de Daniela G. Goulart, 2009

Via N2, cruzando em nível inferior o Eixo Rodoviário.
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Fica nítida, nessa enumeração, a fisionomia gregária assumida pelo próprio espaço, cuja 

ocupação é – ou ainda será, no caso dos setores atualmente inacabados – bastante densa. De 

acordo com essa leitura, a própria configuração espacial do centro é que propiciaria as condições 

necessárias ao encontro das pessoas. Lucio Costa lembrava, ao defender sua cidade, em 1967, a 

intenção – e intencionalidade – da escala gregária: 

A cidade foi, de fato, concebida em função de três escalas diferentes: a escala coletiva ou 

monumental, a escala cotidiana ou residencial e a escala concentrada ou gregária; o jogo 

dessas três escalas é que lhe dará o caráter próprio definitivo. No momento, essa terceira 

escala, que corresponde ao centro social e de diversões, ou seja, ao coração da cidade, 

não existe. [...] Esse foco urbano de congestão foi deliberadamente concebido para fazer 

contraponto aos espaços desafogados e serenos das superquadras residenciais [...]9

Maria Elisa Costa compartilha dessa opinião quando afirma:

Existem ainda situações onde é necessário resgatar proposições do Plano Piloto original 

que foram mal interpretadas, como é o caso, por exemplo, do núcleo central da cidade, 

onde a Memória Descritiva propõe edifícios soltos, mas recomenda ocupação densa ao 

nível térreo, visando criar condições agregadoras através da circulação pedestre (sic), ou 

seja, exatamente o inverso do que ocorre, por exemplo, no Setor Comercial Norte. Nesta 

área, regida pela escala gregária, não cabem inserções bucólicas.10

Graças a essa maior densidade de ocupação, portanto, estariam dadas as condições 

espaciais a influenciar – e determinar – o caráter gregário do centro da cidade. Ainda no entender 

de Kohlsdorf:

Estes atributos propiciam aglomeração e encontro, características que são inerentes ao 

conceito de centro como lugar de trocas (econômicas, sociais, afetivas, culturais, simbó-

licas, etc.). Tais encontros/trocas no centro são interpessoais (e não “interveículos!”); 

portanto, deve-se assumir que o domínio do centro deve ser realizado por locomoção a 

pé: centro é lugar, preferivelmente, de pedestres.11

No desenvolvimento do projeto do Plano Piloto de Brasília, os setores centrais foram 

tratados com características urbanísticas variadas. Apresentam maior dinâmica de uso os setores 

cujos atributos urbanísticos adotados são aqueles historicamente associados a centros urbanos: 

justamente o “foco urbano de congestão” de que falava o autor do Plano, bastante nítida nos 

Setores de Diversões e no Setor Comercial Sul.

Em outros setores, contudo, preferiu-se uma tipologia de grandes lotes com edificações 

em altura, desconectadas do tecido urbano, resultando em grandes massas edificadas em que a 

dinâmica de uso tende a se concentrar no interior dos edifícios, em detrimento do uso e da quali-

ficação dos espaços públicos. Isso ocorre, por exemplo, no SCN e nas quadras 3 e 4 do SBS (onde 

estão o Banco Central do Brasil e a Caixa Econômica Federal), que podem ser identificados, por 

esse motivo, como trechos do centro urbano onde se observa o menor grau de aproximação com 

as prescrições do Relatório do Plano Piloto . Faltam-lhe principalmente as condições para o trânsito 

livre de pedestres que evitassem interferências com os edifícios e com o sistema viário próprio dos 

veículos. Ao contrário, a separação entre malhas para pedestres e automóveis, tão característica 

do projeto de Brasília, mal se vê no desenho dos inacabados setores centrais da Asa Norte. Estes, 

cujos projetos foram desenvolvidos mais recentemente que os do SCS, do SDS e do SDN, chegam 

Figura 6 - SCN 
Foto de Daniela G. Goulart, 2009

Detalhe de edifício no Setor Comercial Norte.

9 COSTA, 1995 (1967). p. 301-303, grifo nosso.
10 COSTA, M. E., 1997.
11 KOHLSDORF, 1997.
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mesmo a se assemelhar a parcelamentos tradicionais, nos quais as edificações comparecem como 

volumes fechados em seu perímetro, formando grandes barreiras, sem favorecer sua integração 

com os edifícios e o espaço público que as circundam.

A dinâmica urbana em áreas centrais não está relacionada apenas a sua configuração 

espacial, mas também à diversidade de usos e atividades. O centro urbano é lugar de trocas, onde 

diversos usos interagem e se complementam. 

Em termos de uso do solo, percebe-se ter havido uma exacerbação da caracte-

rização funcional presente no Relatório do Plano Piloto: usos que deveriam ser apenas 

predominantes se tornaram praticamente exclusivos. Tanto assim que o próprio Lucio Costa 

recomendou, em Brasília Revisitada (1987), “não insistir na excessiva setorização de usos 

no centro urbano”.

Tal nível de restrição está intrinsecamente relacionado a problemas recorrentes 

em áreas centrais, como o comércio informal. No Setor de Autarquias Sul, por exemplo, a 

ausência de edificações destinadas a comércio de apoio propicia a proliferação de ambu-

lantes que oferecem serviços de alimentação em plena área pública, com condições sanitárias 

inadequadas. Nos Setores de Rádio e TV (SRTVN) e (SRTVS), onde as normas de uso do solo 

admitem poucas atividades além das relacionadas a comunicação, publicidade e imprensa, 

tais restrições obrigam a maior parte das empresas ali instaladas a operar com alvarás de 

funcionamento em caráter precário.

O Pré-diagnóstico dos principais problemas urbanos do Plano Piloto de Brasília, de 1994, 

apontava que:

O zoneamento monofuncional trouxe problemas para o desenvolvimento das 

práticas sociais urbanas, pois cada setor funciona tão-somente durante os horá-

rios inerentes às suas atividades, esvaziando-se em seguida, dando lugar a práticas 

marginalizadas que se valem da ausência de qualquer circulação para escamotearem 

suas atividades.12

No mesmo sentido, o GT Brasília,13 responsável pela formulação da proposta de inscrição 

de Brasília na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco, manifesta-se em relação à excessiva restrição 

de uso do solo: 

Em outros aspectos, houve livres interpretações do plano de Lucio Costa que resultaram, 

por vezes, em condições problemáticas a um desenvolvimento mais pleno das práticas 

sociais urbanas; é o caso da atual estrutura de uso do solo, que potencializou o zonea-

mento monofuncional das diversas atividades.14

Trata-se de um aspecto extremamente importante, capaz de provocar o esvaziamento e, 

consequentemente, a prematura degradação de trechos do centro, destacando-se o Setor Comer-

cial Sul. Caso tal situação não seja revertida, as empresas ali instaladas podem transferir-se para 

setores mais recentemente edificados, diminuindo os valores imobiliários e abrindo espaço para a 

fixação de cortiços e guetos. Ademais, a baixa atratividade do centro traz outros efeitos nocivos, 

como aponta o Pré-diagnóstico anteriormente citado:

A deterioração das áreas centrais impulsiona uma pressão de usos inadequados nas 

zonas residenciais. As atividades de lazer noturno, que teriam nas zonas centrais local 

propício, se voltam para comércios locais, trazendo problemas de diversas naturezas 

(estacionamento, acústico, etc.).15

Figura 7 - SBS 
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Caixa Econômica Federal (à esquerda) e Banco Central do Brasil, 
edifícios isolados nas quadras 3 e 4 do SBS, vistos a partir  
do Eixo Rodoviário.

12 GDF/NOT/GEPLAN, 1994.
13 Assim foi chamado o Grupo de Trabalho para Preservação 

do Patrimônio Histórico e Cultural de Brasília, constituído por 
Governo do Distrito Federal, Universidade de Brasília e Minis-
tério da Cultura, entre 1981 e 1985.

14 GDF/MinC-IPHAN, 1985.
15 GDF/NOT/GEPLAN, 1994.
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No que se refere à maior atratividade das áreas de comércio local, é largamente conhe-

cida a preferência dos empresários de atividades de lazer como bares, boates, restaurantes – e de 

seu público-alvo – pelos blocos situados nos acessos às Superquadras Norte e Sul. Tendo em vista 

os conflitos antes descritos, embora sua transferência para os setores centrais seja desejável – pois 

lá a vizinhança não se queixaria –, ela só ocorreria com a prévia melhoria dos espaços públicos e, 

para acelerar o processo, estímulos fiscais seriam bem-vindos.

Em sua Portaria no 314/1992, principal instrumento de preservação do conjunto urba-

nístico de Brasília, o Iphan não se posiciona sobre o uso do solo nos setores centrais, tampouco 

assume a diversidade de usos como requisito para a vitalização dessas áreas: 

Nos demais setores referidos no artigo anterior, o gabarito não será uniforme, sendo que 

nenhuma edificação poderá ultrapassar a cota máxima de 65,00 m, sendo permitidos 

os usos indicados pela denominação dos setores de forma diversificada, ainda que se 

mantenham as atividades predominantes preconizadas pelo Memorial do Plano Piloto.

No que diz respeito à integração das áreas centrais, o maior desafio será definir a forma 

de superar duas grandes descontinuidades em seu tecido urbano. A mais importante delas inclui 

o Eixo Monumental e seu respectivo canteiro central, no trecho situado entre a Plataforma Rodo-

viária e a Torre de TV. Trata-se de uma vasta área, medindo aproximadamente mil por 350 m, cuja 

configuração se remete à escala monumental. Este Eixo é composto de duas pistas, cada uma com 

seis faixas de rolamento, com largo canteiro central gramado, escassamente arborizado. 

Contudo, o tratamento paisagístico desse canteiro nem sempre se deu dessa forma. 

Antes da implantação do conjunto de viadutos que interliga os ramos sul e norte da via W3, tal 

área era de fato tratada à maneira de parque, com equipamentos de lazer e recreação, fontes, 

bancos e bosques, que tornavam esse espaço mais aprazível, confortável e consequentemente 

mais utilizado pela população. Assim, tinha-se a conexão perfeita entre os preceitos das escalas 

bucólica, monumental e gregária. Em 1967, Costa chamara as duas últimas escalas, respectiva-

mente, de coletiva e concentrada, o que sugere que o uso observado na “Esplanada da Torre”, 

até sua fragmentação, era uma conexão interessante, que podia ser utilizada coletivamente, entre 

as duas metades da escala concentrada. 

Da maneira como hoje se apresenta – em que pese a coerência de seu dimensionamento 

com os preceitos da escala monumental, hierarquicamente prevalecente –, essa área constitui-se 

em uma barreira que dificulta a integração entre os lados norte e sul do centro, causando descon-

tinuidade do tecido urbano. Essa questão foi abordada em Brasília Revisitada, que recomendou 

“maior interação entre a escala gregária e a bucólica, prevendo percursos contínuos e animados 

para pedestres”.

Há outra área em situação análoga, já descrita quando enumeramos algumas barreiras 

para pedestres. A interseção do complexo viário do Eixo Rodoviário-Residencial com os setores 

centrais, onde está a Plataforma Rodoviária, consolidou-se como efetivo marco de centrali-

dade, cujo fluxo diário de pedestres é um dos maiores do Distrito Federal. Porém, nos trechos 

em que essa artéria margeia os Setores Comerciais, Bancários e Médico-Hospitalares, preva-

lecem vias e viadutos de caráter, função e porte rodoviários. As áreas intersticiais (canteiros) 

entre as vias são tratadas como áreas verdes, assumindo características inerentes à escala 

bucólica. Entretanto, muitos são os problemas relativos à integração entre os setores, ao trân-

sito de pedestres e aos desníveis e às barreiras encontrados na travessia desse eixo – temas 

Figura 8 - Eixo Monumental S1 
Foto de Daniela G. Goulart, 2009

Lucio Costa descreveu os Setores de Diversões com “pequenos 
pátios com bares e cafés e loggias na parte dos fundos com 
vista para o parque”. Esta tomada a partir da Plataforma 
Superior da Rodoviária, ao lado do SDS, faz crer que o “parque” 
era a grande área livre do Eixo Monumental, com a Torre de TV 
em contraponto vertical. À esquerda, SDS; à direita,  
Setor Hoteleiro Norte.

Figura 9 - SDS 
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Setor de Diversões Sul, conhecido como Conic (nome de um  
de seus edifícios), visto do Eixo Rodoviário Sul.
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abordados anteriormente. Lucio Costa justifica que a “expressa intenção de trazer até o centro 

urbano a fluência de tráfego própria, até então, das rodovias” foi pensada em contraposição 

aos problemas de tráfego observados no Rio de Janeiro da década de 1950. Contudo, esse 

tratamento rodoviarista gerou obstáculos que demandam tratamento adequado das áreas 

exclusivas de pedestres ou a edificação dos lotes ainda vagos nos setores bancários, comple-

tando a esplanada para pedestres.

Ainda no que diz respeito à urbanização e ao paisagismo de alguns desses setores, será 

preciso solucionar problemas advindos da própria concepção urbana. O Pré-diagnóstico de 1994 

apontava: “A urbanização das áreas centrais, implantadas em platôs, anula a modelagem natural 

do sítio e configura obstáculos à livre movimentação de pedestres entre os setores”.16 Essa análise 

é corroborada pelo GT Brasília, que avalia: 

[...] a urbanização de toda a área do Plano Piloto se tem caracterizado pela construção 

em platôs, estendendo sua incidência a territórios que seriam de escala gregária ao invés 

de monumental; verifica-se a tendência de anular a modelagem natural do solo, criando 

desníveis que se comportam como barreiras ao movimento urbano.17

Ambos atribuíam a toda a cidade problemas que, na realidade, se mostram mais 

agudos nas duas partes do Setor Bancário e no Setor de Autarquias Sul. Nos limites daquele, 

estendem-se altos taludes cuja transposição é difícil – e por isso são locais que demandam inter-

venções paisagísticas, visando a proporcionar maior conforto aos transeuntes e melhorar seu 

aspecto visual. No interior do Setor Bancário, por sua vez, as dificuldades são de outra natureza: 

embora o projeto tenha previsto uma ampla “esplanada” – e aqui também é este seu nome –, 

exclusiva para se caminhar a pé, sua função só poderá ser plenamente desempenhada quando 

o SBS e o SBN estiverem completos.

O centro urbano, setor por setor

Plataforma Rodoviária e Setores de Diversões

O conjunto formado pelos Setores de Diversões e pela Plataforma Rodoviária é um 

elemento funcional e simbólico fundamental na proposta de Lucio Costa para a nova capital. 

Por estar situado no cruzamento dos eixos estruturadores da concepção urbana, esse conjunto 

assume funções preponderantes na configuração da escala gregária. No Relatório do Plano Piloto, 

essas áreas aparecem com bastante destaque:

5 – O cruzamento desse Eixo Monumental, de cota inferior, com o Eixo Rodoviário-Resi-

dencial impôs a criação de uma grande plataforma liberta do tráfego que não se destine 

ao estacionamento ali, remanso onde se concentrou logicamente o centro de diversões 

da cidade, com os cinemas, os teatros, os restaurantes, etc.

6 – O tráfego destinado aos demais setores prossegue ordenado em mão única, na área 

térrea inferior coberta pela plataforma e entalada nos dois topos mas aberta nas faces 

maiores, área utilizada em grande parte para o estacionamento de veículos e onde se 

focalizou a estação rodoviária interurbana, acessível aos passageiros pelo nível superior 

da plataforma. [...]

Percebemos que, além da função essencial de principal tronco viário e articulação 

do transporte coletivo, essas áreas assumiram outras funções urbanas: centro de diversões, 
16 Ibidem, 1994.

17 GDF/MinC-IPHAN, 1985.

Figura 10 - SDN 
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Setor de Diversões Norte, Shopping Conjunto Nacional,  
com praça à frente (em reforma, em outubro de 2007), 
 visto da parte superior da Plataforma Rodoviária.
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estacionamento, rodoviária, enfim, locais onde se espera grande afluxo de pedestres. Segundo 

Carpintero, o local corresponderia à “grande praça central de qualquer cidade brasileira”: 

[...] o lugar dos comícios, das manifestações, das festas públicas, do carnaval, das recep-

ções dos heróis e campeões, e tantas coisas mais. A rodoviária era, no projeto original, a 

praça do cotidiano da população local, ficando reservado para a praça dos Três Poderes o 

papel exclusivo de praça cívica de caráter nacional. [...] No projeto, a grande plataforma, 

a praça central, seria o grande traço de união entre o sul e o norte, o leste e o oeste da 

cidade, o elemento principal definidor da escala gregária.18

Lucio Costa deu um depoimento, em 1974, em que mostrou a disposição do presidente 

Juscelino Kubistschek em construir essa plataforma, fazendo crer que ele mesmo, entusiasmado, 

compreendeu plenamente sua importância na concepção da cidade. Segundo Costa, diante de 

sugestão sua de deixar para construir a Plataforma Rodoviária mais tarde, com o correr dos anos, 

o presidente ter-lhe-ia dito:

Não senhor. Eu faço questão de levantar essa plataforma. São 700 metros. Porque se não 

fizer, há o risco de ela não ser feita no futuro, ou ser protelada indevidamente, compro-

metendo a concepção do seu plano. A concepção do plano é baseada no cruzamento 

dos eixos, em vários níveis. Sem a plataforma isso não funcionará, ainda que para o uso 

inicial da cidade não seja de fato necessária. É preciso fazer o supérfluo, porque o neces-

sário será feito de qualquer maneira; o supérfluo é que precisa ser feito agora, porque 

será necessário amanhã e, se não for feito agora, a cidade correrá o risco de atrofiar-se, 

de não realizar-se na sua plenitude.19

A partir do Relatório, o desenvolvimento do projeto contemplou modificações em seus 

atributos configuracionais, influenciando, em maior ou menor grau, as características de uso 

desses espaços. A plataforma, que “cobriria integralmente a rodoviária, criando assim, em seu 

nível superior, piso contínuo entre os lados leste e oeste”, teve de sofrer alterações: “[...] as 

grandes dimensões da estrutura, muito onerosa, fizeram com que se transformasse em um H”. 

O Setor de Diversões Centro, a ser localizado entre o SDN e o SDS, não chegou a ser proje-

tado, por medida de economia, pois a distância a ser vencida pelo edifício, suspenso em toda 

a largura da Esplanada dos Ministérios, havia sido aumentada, em decorrência da ampliação 

do canteiro central do Eixo Monumental para adequá-lo ao projeto de Oscar Niemeyer para o 

Congresso Nacional.20

Em ambos os Setores de Diversões, a tipologia definida aproxima-se de um projeto 

arquitetônico, pois fixa volumetria, fachadas e áreas de circulação interna. No entanto, as dife-

renças entre o SDS e o SDN são evidentes em aspectos como integração entre espaços públicos e 

privados, acessibilidade, uniformidade de tratamento das fachadas, estado de conservação, etc. 

Essas discrepâncias devem-se aos sistemas de gestão empregados. 

No SDS, primeiro a ser implantado, os lotes que conformariam aquele grande “quar-

teirão” foram vendidos separadamente, mantidas públicas as áreas de circulação entre eles. Assim, 

mesmo as áreas públicas – meros corredores de circulação com poucas áreas mais largas – foram 

construídas separadamente, o que causou problemas de integração entre os edifícios do setor e a 

praça vizinha, formando desníveis e obstáculos, e permanecendo sob gestão pública, o que dificulta 

sua conservação. Pode-se identificar com o SDS – de cujos corredores se vê o céu, algo que não 

ocorre no lado norte – o trecho do Relatório em que Costa compara sua proposta a outras cidades: 

Figura 11 - SDS 
Foto de Maurício G. Goulart, 2009

Interior do Setor de Diversões Sul.

Figura 12 - SDN 
Foto de Daniela G. Goulart, 2007

Galeria frontal do Setor de Diversões Norte, aberta  
para a praça da Plataforma Rodoviária.

18 CARPINTERO, 2003.
19 COSTA, 1974. p. 22.
20 Decisão registrada em ata da 227ª Reunião da Diretoria da 

Novacap, de 17/01/1961. Ver LEITÃO, 2003.

Figura 13 - SCS 
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Edifícios isolados em altura, na quadra 1 do Setor Comercial Sul.
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“As várias casas de espetáculo estarão ligadas entre si por travessas no gênero tradicional da Rua do 

Ouvidor, das vielas venezianas ou de galerias cobertas (arcadas) e articuladas a pequenos pátios com 

bares e cafés [...]”.21 Curiosamente, as travessas e as vielas, ou seja, as áreas públicas do SDS, foram 

em grande parte construídas antes mesmo dos edifícios, no nível da plataforma superior, ficando por 

algum tempo suspensas sobre o vazio, até que os lotes fossem ocupados.

No lado norte, ao contrário, o setor inteiro foi vendido, projetado e construído 

de uma só vez, como um único edifício, resultando em uma implantação mais uniforme, 

permeável e integrada, tanto em si quanto em relação ao entorno. Não por acaso, esse 

espaço consolidou-se como um dos mais gregários, mais utilizados e que melhor traduzem as 

intenções preconizadas na concepção original de Brasília, constituindo um ponto comercial 

bastante valorizado.

Quanto aos usos, os setores comportam lojas, escritórios, teatros, cinemas, boates e restau-

rantes. O infeliz sistema de gestão empregado é responsável por mais uma dificuldade exclusiva da 

metade sul: teatros, cinemas, boates e restaurantes, ou seja, atividades de diversão propriamente 

dita, enquanto podem situar-se em qualquer área do edifício construído no SDN, no SDS são exclu-

sivas dos lotes de menor gabarito a elas destinados (lotes tipo T, existentes apenas no SDS).22 

Na metade sul, chegaram a funcionar concomitantemente vários cinemas, entre os quais 

o Cine Atlântida, um dos maiores, mais antigos e tradicionais de Brasília. Atualmente, alguns se 

especializaram em filmes “pornô”, outros abrigam templos religiosos variados.

A área conta com duas praças, na plataforma superior, contíguas aos Setores de 

Diversões. Sua integração com os setores lindeiros é sofrível, pois atualmente só é possível 

transitar entre os níveis superior e inferior por meio da estação rodoviária e de uma 

acanhada escada de acesso ao Teatro Nacional – em frente ao SDN. Na metade sul, existe 

uma passagem sob a via, há anos fechada, que dá acesso ao nível inferior do edifício do 

Touring Club – construído na área onde Costa vislumbrara “uma eventual casa de chá”.23 

Dessa forma, tem-se uma bela visão da Esplanada, desde a plataforma superior, mas não 

se vê como alcançá-la. O edifício do Touring, que abrigava um posto de gasolina em seu 

pavimento inferior, foi adquirido pela Global Combustíveis Ltda. e, antes de ser ocupado 

em 2008 como sede provisória de um órgão público local, sediou o evento Casa Cor Brasília 

2007. Seu uso permanece indefinido, a despeito da sugestão implícita na denominação do 

setor em que se insere: o Setor Cultural Sul.

Na direção do poente, grandes taludes separam os Setores de Diversões dos Setores 

Hoteleiros. No lado norte, está previsto um edifício-garagem no local do estacionamento público 

inferior, cuja implantação já foi objeto de proposta do condomínio do Shopping Conjunto Nacional, 

mas não agrada à Companhia do Metropolitano (Metrô-DF), visto que o túnel de expansão da linha 

férrea para a Asa Norte passa por ali. Isolada, a eventual construção dessa garagem tampouco 

contribui para a preservação das características desse espaço no cruzamento dos eixos, acrescen-

tando-lhe um fator de assimetria e desequilíbrio.

Setor Comercial Sul

O Setor Comercial Sul, o mais consolidado dos setores centrais, possui duas porções, 

separadas pela via W3, com tipologias e períodos de implantação distintos. As quadras 1 a 6 

foram implantadas de forma pioneira, em lotes que, geminados ou isolados, poderiam ser cons-

truídos um a um; o restante do parcelamento, a oeste da via W3, tem apenas três grandes lotes, 

21 COSTA, 1991 (1957), item 10. O autor ainda compara os 
Setores de Diversões a Picadilly Circus, Times Square e Champs 
Elysées.

22 “Na face fronteira foram concentrados os cinemas e teatros, cujo 
gabarito se fez baixo e uniforme [...]” (COSTA, 1991, item 10).

23 COSTA, 1991 (1957), item 10.

Figura 14 - SCS 
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Blocos “interligados por um amplo corpo térreo com lojas, sobrelojas 
e galerias”, descritos por Lucio Costa no Relatório, materializados 
nesta sequência de edifícios geminados da quadra 6 do SCS.

Figura 15 - SCS 
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Via de serviço entre o Pátio Brasil Shopping e o Venâncio 2000, 
centros comerciais associados a torres de escritórios, nos grandes 
lotes das quadras 7 e 8, trecho que oferece péssimas condições 
para o deslocamento de pedestres.
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cuja ocupação se iniciou nos anos 1970. Há quatro tipologias de edificação no SCS: edifícios 

isolados em altura, junto ao Eixo Rodoviário; edifícios geminados de baixa altura; e galerias comer-

ciais compostas de térreo e sobreloja, além de grandes centros comerciais associados a torres de 

escritórios nos grandes lotes citados. 

Embora faltem alguns arremates nas galerias comerciais da quadra 5, como marquises 

em área pública, e uma passagem de pedestres sobre a via de serviço da quadra 3, não há mais 

lotes desocupados no SCS. O grande lote da quadra 9, na extremidade oeste do Setor, limítrofe 

com a via W4, abrigou um edifício-garagem inacabado, que ali ficou abandonado por décadas 

até ser implodido em 2007. Em seu lugar está em construção um edifício de escritórios, erigido 

sobre vários níveis de estacionamentos. Todos os demais lotes comportam usos comerciais, seja 

comércio varejista de bens ou prestação de serviços. A reserva daquele lote para garagem era uma 

alternativa para enfrentar o grave problema da falta de vagas de estacionamento no setor, mas 

sua localização, periférica, não é das mais adequadas para cumprir essa função, e sua ocupação 

acabou por ser mista, conforme descrito anteriormente.

O sistema viário estrutura-se em dois diferentes níveis: o principal, em vias de mão única 

formando binários, possibilita ligação entre as vias S2 e S3; o secundário é composto de vias de 

serviço sem saídas, com dimensões exíguas, em nível inferior, passando sob edifícios e proporcio-

nando acesso exclusivo para veículos às garagens no miolo dos quarteirões. Há bolsões de esta-

cionamento público espalhados por todo o setor, mas, na ausência de um sistema rotativo pago, 

são todos controlados informalmente por “flanelinhas”.

Para o deslocamento de pedestres, um engenhoso sistema permitiria um percurso 

contínuo, caso estivesse concluído. Esse percurso integra-se à Galeria dos Estados e atravessa 

longitudinalmente o setor, passando sobre as vias de serviço e sob os edifícios, como se fossem 

pontes e túneis, respectivamente. 

Contudo, a inexistência da “ ponte” da quadra 3 fragmenta o caminho, inviabilizando-o 

como alternativa de interligação direta para todo o Setor. Ademais, o sistema desfaz-se na via W3, 

a oeste da qual os grandes lotes existentes – e a tipologia efetivamente implantada, diferente da 

prevista – não mais permitem sua continuação, tornando as condições de circulação de pedestres 

absolutamente sofríveis – a exemplo do que ocorre na via de serviço entre o Pátio Brasil Shopping 

e o Edifício Venâncio 2000, onde os pedestres são lançados no meio da rua, por não haver nive-

lamento no alinhamento da calçada naquele cruzamento.

Os locais de passagem costumavam ser tomados por vendedores ambulantes, o que 

confirma ser um setor com intenso movimento de pedestres.24 Contudo, suas áreas de estar, malcon-

servadas e com tratamento paisagístico árido, não o tornam atrativo à permanência das pessoas.

Setor Comercial Norte

À semelhança do SCS, o Setor Comercial Norte (SCN) compõe-se de duas frações com tipo-

logias distintas, separadas pela via W3. O Setor como um todo permaneceu vazio por muito tempo. As 

primeiras construções datam do fim da década de 1970, restritas a pequenos edifícios de autarquias 

e ao centro comercial Venâncio 3000 – atual Shopping ID, na quadra 6 (a oeste da W3). Somente nos 

anos 1990, o SCN experimentaria um boom construtivo, com a implantação de diversos centros de 

compras e edifícios de escritórios. Assim, restam apenas dois edifícios de grande porte por construir.

Em linhas gerais, na ocupação do setor predominam os edifícios em altura – chegando 

a 58 m na quadra lindeira ao Eixo Rodoviário e 48 m nas imediações da via W3. Entre estes, 

Figura 17 - SCS
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Edifícios de tipologias variadas e caminho exclusivo de pedestres, 
no interior do SCS, quase deserto numa manhã de domingo.

Figura 18 - SCS
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Passagem pública de pedestres sob edifício no interior do SCS.

24 Com a intensificação da fiscalização em 2008, muitos dos 
“camelôs” deixaram o SCS, mas alguns ainda fazem ponto ali, 
atentos às rondas esporádicas de fiscais e policiais, sem as quais 
o intenso movimento anterior certamente já teria ressurgido.

Figura 16 - SCS
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Via de serviço em nível inferior que dá acesso ao miolo  
da quadra 6 do SCS.
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na quadra 2, há seis projeções isoladas, com altura máxima de 9 m, destinadas ao comércio, 

mas ocupadas por órgãos públicos. À exceção destas, o restante do parcelamento é formado 

por grandes lotes, condição que não proporciona urbanidade nem favorece o usufruto do 

espaço público, estimulando, em seu lugar, a construção de shopping centers – a exemplo do 

citado Shopping ID, do Brasília Shopping e do Liberty Mall –, em detrimento das lojas voltadas 

para a rua.

Para solucionar o problema dos estacionamentos, demanda comumente mal atendida 

nos setores centrais, o lote D da quadra 1 foi reservado para um edifício-garagem. No entanto, o 

gabarito previsto, de apenas três pavimentos, e a permissão de uso comercial no mesmo edifício 

não se coadunam com a destinação inicial para um estacionamento vertical. Com isso, o lote foi 

repassado ao Banco de Brasília, que já solicitou a alteração de seu uso, dificultando a alternativa 

dada pelos urbanistas. 

Em função da ocupação tardia e da tipologia edilícia pouco afeita à integração com o 

espaço público, as áreas de convivência do setor permanecem com urbanização e tratamento 

paisagístico incipientes. O sistema viário tampouco foi estudado de forma que conectasse o SCN 

com os setores vizinhos – dificultando inclusive a interligação das vias N2 e N3, ao contrário 

do que ocorre no SCS, restando inconclusas, mas necessárias, as obras públicas de urbanização 

daquele “ quarteirão”.

Setores Hoteleiros

Embora pouco estudados naquela etapa, os Setores Hoteleiros foram citados no Rela-

tório do Plano Piloto: 

E os andares [do Setor de Diversões Centro, não construído] se previram envidraçados 

nas duas faces para que os restaurantes, clubes, casas de chá, etc. tenham vista de um 

lado para a esplanada inferior [dos Ministérios], e do outro para o aclive do parque no 

prolongamento do Eixo Monumental e onde ficaram localizados os hotéis comerciais e 

de turismo [...]25

O primeiro edifício a ocupar esses setores foi o Hotel Nacional, no SHS. Como ocorreu, 

em geral, em todo o Plano Piloto, os setores do lado norte da cidade foram implantados posterior-

mente. Atualmente, o lado sul encontra-se mais consolidado que o lado norte.

O projeto do setor contemplou diversas tipologias edilícias. Nas quadras 1 e 6, situadas 

em suas extremidades leste e oeste – vizinhos dos Setores de Diversões e da Torre de TV, respec-

tivamente –, foram definidos grandes lotes para complexos hoteleiros, com altura máxima de 65 

m. Entre eles, torres altas e isoladas, hotéis de baixa altura (três pavimentos) e outros edifícios 

baixos, como restaurantes, boates e postos de abastecimento – sempre alinhados com o Eixo 

Monumental ou com a via W3. O primeiro edifício a romper com essa organização “geométrica” 

foi o recentemente construído na quadra 1 do SHN, onde estão previstas mais seis torres, parte 

delas desalinhada da malha ortogonal do setor.26

Na década de 1980, foram criados normativamente os “embasamentos” – lâminas hori-

zontais em sobreloja, sobre pilotis, para ampliação das áreas de atendimento e de serviços do 

hotel. No térreo, os espaços sob esses embasamentos devem permanecer públicos, sem qualquer 

tipo de vedação, cabendo ao proprietário seu tratamento urbanístico e paisagístico. Esses emba-

samentos podem conter galerias comerciais, onde são admitidos diversos tipos de comércio e 

25 O “aclive do parque” outrora existente entre a Rodoviária e 
a Torre foi parcialmente destruído com a abertura da ligação 
norte-sul da via W3. Restaram-lhe o canteiro gramado e a fonte 
luminosa, reconstruída em outro local (COSTA, 1991 (1957), 
item 10). 

26 O segundo edifício da Quadra 1 do SCN estava em construção 
quando da conclusão deste texto.

Figura 19 - SHN-SCN
Foto de Daniela G. Goulart, 2008

Setores Hoteleiro Norte, Comercial Norte e de Rádio e TV Norte.

Figura 20 - SCN
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Shopping ID e Brasília Shopping no Setor Comercial Norte.
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prestação de serviços, além dos restaurantes e das casas noturnas citados. Infelizmente, em boa 

parte deles, inúmeras barreiras arquitetônicas dificultam a passagem de pedestres.

O sistema viário dos Setores Hoteleiros é um dos mais articulados da área central, 

contando com vias que garantem boa acessibilidade local e propiciam ligações esporádicas entre 

o Eixo Monumental e as vias N2 e S2. Em relação aos Setores de Diversões, contudo, há grandes 

desníveis, pois a via de ligação SW/NW – que os separa – teve de ser implantada em nível superior 

ao do terreno. 

O ponto mais crítico da estrutura urbana dos Setores Hoteleiros é a circulação de pedes-

tres, que não conta com caminhos contínuos e qualificados. Não há separação entre as vias de 

pedestres e as de tráfego motorizado, e nestas frequentemente falta espaço até mesmo para 

calçadas. Ademais, o mau tratamento das áreas sob os embasamentos e o avanço das garagens 

em subsolo sob área pública, com implantação incongruente com o terreno natural, constituem 

barreiras que privatizam o espaço público, confundem e aumentam os percursos.

Setores Bancários

Os Setores Bancários surgem na concepção inicial de Brasília, constando de seu Relatório 

apresentado ao Concurso de Projetos para a Nova Capital do Brasil. Lucio Costa refere-se, respec-

tivamente, aos Setores Comerciais e Bancários da seguinte forma: 

Lateralmente a esse setor central de diversões, [...] encontram-se dois grandes núcleos 

destinados exclusivamente ao comércio [...] e dois setores distintos, o bancário-comercial 

e o dos escritórios para profissões liberais, representações e empresas, onde foram locali-

zados, respectivamente, o Banco do Brasil e a sede dos Correios e Telégrafos. 

Depreende-se do texto que haveria uma assimetria na definição de funções, além de certa 

mistura de usos. O lado sul, sim, estaria destinado a bancos e comércio; o lado norte, a escritórios 

de profissionais liberais, representações e empresas. No desenvolvimento do projeto, ambos foram 

designados como setores bancários, mesmo que o lado norte até hoje concentre um número redu-

zido de bancos e que sua instituição “âncora” tenha sido a Empresa de Correios e Telégrafos.

Estes núcleos e setores são acessíveis aos automóveis diretamente das respectivas pistas, 

e aos pedestres por calçadas sem cruzamento, e dispõem de autoportos para estaciona-

mentos em dois níveis e de acesso de serviço pelo subsolo correspondente ao piso infe-

rior da plataforma central. No setor dos bancos, tal como no dos escritórios, previram-se 

três blocos altos e quatro de menor altura, ligados entre si por extensa ala térrea com 

sobreloja, de modo a permitir intercomunicação coberta e amplo espaço para instalação 

de agências bancárias, agências de empresas, cafés, restaurantes, etc.

Percebe-se que a assimetria de usos não excluiria certa simetria morfológica, como 

ocorre na quadra 4 do SAUN (ainda não edificada), se comparada às quadras 3 e 4 do SBS (Caixa 

e Banco Central), e também na comparação entre as porções mais próximas do Eixo Monumental 

– as quadras 1 e 2, tanto do SBS quanto do SBN. 

Os autoportos aparecem em subsolo, com número variável de pavimentos conforme a 

topografia e com sistema viário autônomo. Se, por um lado, essa separação nítida garantiria os 

caminhos exclusivos de pedestres em grandes plataformas, por outro, o nivelamento de todo o 

terreno pelo ponto mais alto acarreta enormes barreiras nos limites inferiores dos Setores Bancá-

rios. Em prejuízo das condições de habitabilidade dos ambientes, em alguns casos são admitidas, 

Figura 23 - SBS
Foto de Daniela G. Goulart, 2009

Setor Bancário Sul.

Figura 21 - SHS
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Partes das quadras 5 e 6 do Setor Hoteleiro Sul vistas do Eixo 
Monumental.
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nos dois primeiros subsolos (abaixo da plataforma de pedestres), atividades semelhantes às insta-

ladas no térreo, o que pode configurar áreas de trabalho desprovidas da adequada iluminação 

e ventilação naturais. Considerando a enorme demanda existente por estacionamento, pode ser 

conveniente rever tal concessão, tornando todo o subsolo exclusivo para garagens, a exemplo do 

que já ocorre nos níveis inferiores (exceto 1o e 2o subsolos). 

Ademais, as grandes plataformas de pedestres não cumprirão bem sua função enquanto 

estiverem incompletas, pois os lotes vagos, vistos da plataforma, são verdadeiros buracos com 

profundidade de até quatro pavimentos. A solução também não abre espaço para árvores de 

grande porte, resultando em um ambiente árido, mesmo onde há vegetação ornamental. 

O projeto urbanístico dessas áreas possui uma peculiaridade: as unidades imobiliárias 

têm dimensões diferentes em cada nível. Assim, no subsolo atingem sua maior área, abran-

gendo todo o perímetro sob as edificações e as marquises; no térreo e na sobreloja, as galerias 

sob marquise são públicas; nos edifícios em lâmina, logo acima, as unidades imobiliárias são 

definidas por seu perímetro, não coincidentes com a projeção dos demais níveis. Conforme 

comentaremos no item dedicado ao Setor de Autarquias Norte, tal tipologia de parcelamento 

não ocorre nas quadras 3 e 4 do Setor Bancário Sul, onde foram previstos apenas dois lotes de 

grandes dimensões.

Nos Setores Bancários, admitem-se os seguintes usos: estabelecimentos bancários e 

de crédito; casas de câmbio e turismo; agentes do sistema financeiro; escritórios e consultórios; 

órgãos públicos; cafés; bares; restaurantes; bancas de jornais e revistas; papelarias; engraxatarias, 

etc. São atividades compatíveis com o centro, e isso confirma que os usos comerciais poderiam 

estar autorizados de forma mais explícita nesses setores – como faz a NGB 134/88, norma de uso 

e ocupação do solo do SBS. Infelizmente, a revisão que contemplou a metade sul com essa norma 

não se estendeu à parte norte.

Setores Médico-Hospitalares

Diferentemente dos setores descritos anteriormente, todos componentes da proposta 

inicial de Lucio Costa, a criação dos Setores Médico-Hospitalares foi o primeiro passo no processo 

de ampliação da área central do Plano Piloto. A ocupação do atual Setor Médico-Hospitalar Sul 

iniciou-se em 1958,27 desprovida de projeto urbanístico, elaborado somente a partir de 1959. 

Esse processo foi deflagrado pela interlocução entre o projeto de Lucio Costa e os diversos planos 

setoriais,28 concomitantes com o desenvolvimento do plano urbanístico. No lado norte, onde resta 

apenas um lote desocupado, a ocupação efetiva iniciou-se na década de 1970.

O uso do solo é bastante restrito, contemplando apenas atividades hospitalares, clínicas 

ou administrativas, todas relacionadas à saúde. Mais recentemente, foram admitidas também 

farmácias, drogarias, lojas de equipamentos hospitalares, restaurantes e lanchonetes. Mesmo 

prejudicando a animação urbana, essa estreita gama de usos é consequência da configuração 

urbana desses setores, igualmente pouco receptiva: são dois grandes lotes em cada metade, sepa-

rados por áreas de menor dimensão, todos arrematados por torres em altura, exceto nos lotes 

voltados para a via W3 Norte, cuja altura máxima é de dez metros. 29 

A tipologia de amplos lotes também condiciona o sistema viário e os percursos de pedes-

tres, impondo barreiras a ambos. As vias do SMHN servem o contorno das quadras, que têm 

dimensões aproximadamente equivalentes a uma superquadra. No SMHS, há somente uma via 

interna, mal conectada ao sistema lindeiro, em razão da construção do Hospital de Base antes 

Figura 22 - SHN
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Quadras 1 a 3 do Setor Hoteleiro Norte vistas da Plataforma 
Rodoviária.

27 “Em outubro de 1958, determinei que fossem atacadas imedia-
tamente as obras do primeiro Hospital Distrital, na Superquadra 
101 do Plano Piloto” (KUBITSCHEK, 2000. p. 211).

28 “[...] paralelamente ao Plano Urbanístico, foram elaborados, 
através de equipes capazes e em coordenação com Lucio Costa, 
todos os planos de funcionamento da cidade: plano administra-
tivo; plano educacional; plano médico-hospitalar; plano de assis-
tência social; plano de abastecimento.” O plano médico-hospi-
talar era calcado em uma hierarquia entre as diversas unidades 
de atendimento. Contando com unidades satélites, hospital 
rural, hospital distrital, o sistema culminava com o Hospital de 
Base, situado no centro da cidade (SILVA, 1999. p. 140).

29 No SMHS, além dos lotes A e C, ocupados pelos Hospitais de 
Base e Sarah Centro respectivamente, há as projeções B e D, 
uma ocupada pelo Edifício Pioneiras Sociais, outra ainda deso-
cupada, cujo gabarito previsto é baixo, situada ao lado do 
edifício, atualmente cercada e utilizada como estacionamento 
de funcionários do HB.
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mesmo da definição do projeto urbanístico do setor. Ambos os Setores carecem de espaços 

públicos qualificados para estar e convivência, tais como praças e áreas arborizadas, o que é parti-

cularmente grave num setor com equipamentos que atraem grande público, incluindo portadores 

de necessidades especiais. 

Setor de Autarquias Sul

A criação dos Setores de Autarquias advém do processo de ampliação da área central, 

ainda durante o desenvolvimento do projeto de Costa. Com o acréscimo da faixa de quadras 400, 

o consequente deslocamento da via L2 para leste e a pressão pela oferta de mais lotes destinados 

a órgãos e autarquias públicas, no centro urbano a faixa 400 transformou-se nos Setores de 

Autarquias, suprimidas as eventuais Superquadras 401.

Como o edital do Concurso de Projetos para a Nova Capital30 não detalhava, em quanti-

dade e hierarquia, os órgãos públicos a serem instalados, as instâncias superiores do Poder Judiciário 

não obtiveram áreas suficientes para suas necessidades na vizinhança dos Poderes Executivo e Legis-

lativo. Assim, juntamente com o Setor de Autarquias Sul, criou-se a chamada Praça dos Tribunais, 

para abrigar as sedes dos Tribunais Superiores Eleitoral, Militar e do Trabalho. 

A concepção urbanística do setor estrutura-se em linhas geométricas, com edificações 

paralelas e vias de penetração perpendiculares às vias L1 e L2. As quadras são formadas por três 

tipologias de edifícios: há blocos altos em lâmina geminados, atravessados ao meio por via de 

serviço em subsolo; blocos em altura isolados, separados pela mesma via de serviço; e blocos de 

apenas dois pavimentos entre aqueles – sequência que se repete iniciando e terminando com os 

blocos geminados. 

O sistema viário adotado compõe-se de dois subsistemas distintos, sem comunicação 

entre seus acessos – ao adentrar o setor, quase sempre o motorista é obrigado a retornar ao ponto 

de partida. Os dois subsistemas destinam-se a (a) acessos principais para o público (as vias locais 

sem saída descritas anteriormente) e (b) vias de serviço em nível mais baixo, atravessando sob os 

blocos geminados, disposição que causa grandes transtornos aos pedestres, pois para eles não foi 

previsto um sistema autônomo que minimizasse os sérios problemas de acessibilidade acarretados 

pelos desníveis artificiais.

Assim como outros setores, o SAUS também se ressente do mau tratamento das áreas 

públicas, pouco convidativas ao estar e ao deslocamento de pedestres, além de tomadas por 

estacionamentos improvisados.

As normas de uso do Setor permitem a instalação de órgãos administrativos locais 

e federais, bares, restaurantes e prestação de serviços, inclusive financeiros. Em termos de 

comércio varejista, admitem-se apenas atividades de apoio ao uso principal, tais como farmá-

cias, casas lotéricas, floriculturas, livrarias, papelarias e lojas de material de escritório. A rígida 

tipologia edilícia, entretanto, não reserva áreas específicas ao comércio, desestimulando o 

funcionamento de restaurantes e lanchonetes, o que faz com que se proliferem quiosques e 

barracas nos espaços públicos, com condições sanitárias inadequadas. O uso do solo quase 

exclusivo por órgãos da administração pública também não contribuiu para que o Setor 

tivesse suas áreas públicas animadas pelo comércio no térreo. Apenas no mais recente projeto 

arquitetônico – um edifício privado atualmente em construção na quadra 4 – optou-se pela 

solução de lojas no térreo, algo raro no Setor e que, isoladamente, não terá o condão de 

solucionar esse contratempo.

Figura 25 - SBS
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Lote vago no Setor Bancário Sul.

Figura 24 - SBN
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Setor Bancário Norte.

30 NOVACAP, 1991 (1956).
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Setor de Autarquias Norte

O Setor de Autarquias Norte (SAUN) é composto de áreas com configurações urbanas 

heterogêneas. A quadra 1, junto à via N2, conta com cinco lotes isolados: dois de projeção 

quadrada e baixa altura, estando ambos edificados; e três com edifícios verticais em lâmina, 

apenas um edificado. As quadras 2 e 3 compõem-se, cada uma, de um grande lote de enormes 

dimensões (39.740,90 m² e 35.202,12 m², respectivamente). As quadras 1, 2 e 3 compõem a 

única porção do SAUN com sistema viário implantado, separada do restante pela via N3. A outra 

porção, situada entre a via N3 e as quadras residenciais, é composta das quadras 4 e 5, ainda total-

mente desocupadas. A quadra 4 do SAUN está em posição simétrica às quadras 3 e 4 do Setor 

Bancário Sul, e em ambas o parcelamento segue a mesma tipologia de grandes lotes (no lado 

norte, 100 x 90 m na quadra 4, e 120 x 80 m na quadra 5), com edificações em altura. Pode-se 

dizer que essas duas áreas, embora possuam endereçamento diferente, apresentam configuração 

semelhante e, portanto, mantêm a simetria no aspecto formal. Essa concepção urbanística estru-

turada em enormes lotes, contudo, mostra-se absolutamente antagônica aos atributos espaciais 

característicos da escala gregária, segregando os espaços ao invés de agregá-los.

A quadra 5 do SAUN apresentará, quando implantada, problemas de ocupação decor-

rentes do superdimensionamento de seus lotes. Sua atual destinação de uso é bastante restri-

tiva, pois as normas de uso do solo do Setor preveem a predominância de órgãos da adminis-

tração federal e autárquica. Em Brasília 57-85, Costa e Lima recomendavam “reformular o projeto 

em vigor, considerando o setor como um quarteirão, com características de setor comercial”, 

chamando-o inclusive de Setor Comercial Nordeste; admitindo “qualquer uso não residencial 

compatível com o centro urbano”.

Em consonância com essas preocupações, em 1994 o GDF chegou a estudar a refor-

mulação da quadra 5, cujos lotes ainda se encontravam em poder da Terracap, constituindo lotes 

menores, com maior variabilidade de volumes e maior flexibilidade no uso do solo, além de medidas 

para propiciar uma ocupação mais amistosa à escala do pedestre. Embora apresentasse vantagens, 

sua implantação exigiria a reformulação da enorme alça do viaduto que cruza a via L2 naquela 

altura. Assim, mesmo tendo recebido o aval do próprio Lucio Costa, a proposta não prosperou.

No SAUN, boa parte dos lotes foi distribuída, há alguns anos, a autarquias federais, 

que, contudo, não os ocuparam. Com as mudanças observadas na estrutura do governo federal, 

a coordenação das transferências dos imóveis próprios federais é de competência da Secretaria 

de Patrimônio da União, unidade do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O projeto 

do SAUN, com seus enormes lotes, não favoreceu a distribuição de áreas de acordo com a real 

necessidade de cada entidade. Se, por um lado, essa orquestração tem se mostrado complexa, por 

outro, a reserva de áreas para esse uso ainda nos parece necessária, considerando que persiste a 

pressão pela expansão de órgãos públicos em outros setores, como o Setor de Embaixadas Norte, 

os Setores de Clubes Esportivos e o Setor de Administração Federal Sul. A principal vantagem de 

repassá-las a empreendedores privados – o que já ocorreu com alguns imóveis – seria a aceleração 

do processo de ocupação do setor. 

A diversificação de usos, por sua vez, poderia ser responsável por um futuro Setor de 

Autarquias Norte com maiores vitalidade e urbanidade, recuperando atributos muito interessantes 

para o centro urbano, bem como para a efetivação de uma escala verdadeiramente “gregária”. 

Para isso, ainda é tempo de rever pelo menos o sistema viário das quadras 4 e 5, conectando-o 

melhor com os setores vizinhos enquanto essas quadras ainda estão desocupadas.

Figura 26 - SMHS
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Hospital de Base do Distrito Federal, no Setor Médico-Hospitalar Sul 
(à esquerda) e parte do Setor Comercial Sul.

Figura 27 - SMHN
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Setor Médico-Hospitalar Norte.
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Resta, então, equacionar basicamente quatro demandas – ocupação dos imóveis; sistema 

viário eficaz; diversidade de usos; e reserva de áreas para órgãos públicos –, todas igualmente impor-

tantes para assegurar a integração de todo o centro e a preservação das características essenciais do 

conjunto urbano tombado. 

Setores de Rádio e TV

Assim como os Setores Médico-Hospitalares e de Autarquias, os Setores de Rádio e TV, 

tanto Norte quanto Sul, têm origem no processo de ampliação da área central do Plano Piloto, 

ainda antes da inauguração da cidade. Nesse caso, a interseção da faixa de quadras 700 com a 

faixa destinada ao Setor Médico-Hospitalar resultou em mais esse “quarteirão”, cuja implantação 

efetiva se iniciou em 1958, com a instalação da Rádio Nacional no SRTVS,31 A metade norte só 

começou a ser ocupada no fim da década de 1970. Ambas as metades possuem amplas áreas 

ainda desocupadas.

Seu parcelamento deu-se em grandes lotes, onde poderiam ser construídos edifícios com 

até 25 m de altura. No norte, há cinco desses lotes; no sul, quatro, e mais alguns lotes menores 

no miolo do Setor. Em ambos os Setores, as áreas ociosas, desprovidas de qualquer tratamento 

paisagístico, dão-lhes um aspecto de abandono e inconclusão que caracteriza, de resto, vários 

outros setores centrais.

Em termos de uso do solo, as unidades originalmente destinavam-se a estúdios, 

emissoras de rádio e televisão, jornais, revistas, gráficas, editoras, agências de notícias e de 

publicidade, estúdios fotográficos e fonográficos, representações de empresas cinematográ-

ficas e demais atividades relacionadas à mídia. Em 1980, decisão do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo (CAU) estendeu o uso para comércio de apoio, agências de empresas públicas, 

consultórios e escritórios. Em 1986, a diversificação de uso comercial compatível com o centro 

urbano foi autorizada, isoladamente, para o edifício Brasília Rádio Center, no SRTVN,32 embora 

fosse desejável para todo o setor.

Considerações finais

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, a mais surpreendente constatação se 

refere a aspectos pouco abordados da constituição do centro urbano de Brasília. São frequentes e 

abundantes as análises dos aspectos configuracionais oriundos da concepção de Lucio Costa, seja 

sob o ponto de vista de suas dimensões funcionais, expressivo-simbólicas, ambientais, etc. Porém, 

poucas análises debruçam-se sobre a falta de urbanização. 

De fato, foi possível perceber que a maioria dos setores componentes da escala gregária 

não conta com a urbanização de seus espaços públicos, ou mesmo com projetos para tal. As 

diversas figuras deste capítulo exibiram alguns exemplos de trechos inconclusos do centro urbano. 

Da mesma maneira, ainda existem diversos trechos de sistema viário não implantados, assim como 

viadutos, passarelas de pedestres e outras obras.

Assim, não é improvável que muito da desagregação, da falta de urbanidade e de 

continuidade dos caminhos – frequentemente atribuídas à área central de Brasília – possam se 

dever, em grande parte, à falta de urbanização. O mesmo se dá em relação aos lotes vazios. Até 

hoje, em geral, os setores centrais do lado norte ainda apresentam índices de ocupação bem 

inferiores aos do lado sul. 

Figura 28 - SAUS
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Setor de Autarquias Sul visto do Eixo Rodoviário.

31 SILVA, 1991. p. 256.
32 Trata-se, respectivamente, das Decisões do Conselho de Arquite-

tura e Urbanismo (CAU) de números 70/80 e 14/86. A primeira 
deu origem à NGB 30/85.
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De todo modo, ainda são muitas as unidades imobiliárias não edificadas no centro. 

Esse dado aponta para a necessidade de reflexão sobre a aplicação de instrumentos urba-

nísticos que estimulem a ocupação de lotes ociosos como forma de incentivar a efetiva 

existência da escala gregária. Entretanto, a necessidade de realizar grandes obras públicas 

concomitantes à conclusão das glebas – sobretudo nos Setores Bancário, Comercial e de 

Autarquias Norte – parece afastar, no tempo, o desejável cenário da ocupação e da conso-

lidação do centro.

Ao longo do desenvolvimento do projeto de Brasília, o projeto executivo de certos 

setores distanciou-se dos aspectos preconizados por Lucio Costa em seu Relatório, resul-

tando em configurações díspares. Os mais intensamente utilizados são justamente aqueles 

que têm caracterização urbana mais coesa e densa – Comercial, Bancário, de Autarquias e 

Diversões, na metade sul, além do Setor de Diversões Norte –, o que não os deixa livres de 

problemas. Em outro grupo encontram-se os setores que optaram por agregar as atividades 

em grandes lotes, transferindo a dinâmica inerente aos espaços públicos para o interior 

dos edifícios, ficando os espaços públicos relegados a serem o “fundo” da figura principal, 

formada pelos edifícios.33

Essa dicotomia entre as características urbanas dos dois grupos de setores enumerados 

anteriormente nos oferece outro insumo para reflexão: qual desses grupos teria melhor desem-

penho, em face das prescrições da escala gregária de Costa e, não menos importante, diante das 

demandas que o centro tem hoje?

Também a avaliação acerca da vitalidade dos setores centrais deve ter em conta 

a dicotomia que acabamos de apresentar. Não é verdadeiro afirmar, genericamente, que o 

centro de Brasília perdeu suas características de centralidade ou vitalidade. Tal conclusão 

não se encaixa nem mesmo – até pelo contrário – no setor pioneiramente implantado, o 

Comercial Sul. Se não estivesse nitidamente vivo ou se tivesse deixado de exercer seus atri-

butos de centralidade – em suma, se perdesse seu caráter gregário –, o SCS não assistiria 

à intensa disputa de pessoas, automóveis e ônibus por espaço ali observada. A razão pela 

qual vendedores ambulantes,34 transeuntes, comerciantes, servidores públicos, motoristas 

de táxi, moradores do Plano Piloto e das demais cidades da região ali se encontram diaria-

mente não é outra: o centro de Brasília, nos setores onde verdadeiramente há diversidade 

de usos e usuários, é vivo. Se as condições físicas do espaço público colaboram ou não para 

essa vitalidade, esta é questão diversa. 

Mais recentemente, outro ingrediente tem tentado – ainda também sem respaldo na 

legislação urbanística – juntar-se à diversidade de usos do SCS, presente neste mais do que em 

qualquer outro dos setores centrais: as faculdades e as escolas superiores – à primeira vista uma 

fonte de problemas, pela quantidade de pessoas e automóveis que atraem – podem representar 

uma alternativa à quase total ausência de movimento no período noturno. Porém, os urbanistas 

ainda não se debruçaram sobre o problema, a fim de equacionar a contradição imposta pela 

atratividade desse tipo de uso, desejável à noite, mas não durante o dia, pelo menos do ponto de 

vista de nossa legislação de uso do solo.

Sendo, dentre todos, aquele que conta com o mais amplo leque de atividades – que 

inclui de escritórios a shopping centers, de órgãos públicos a restaurantes populares –, o Setor 

Comercial Sul comprova que a diversidade de usos, infelizmente negligenciada nos demais setores, 

lhes pode servir como alternativa.

Figura 29 - SAUN
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Trecho inicial do Eixo L Norte, à margem das quadras  
ainda desocupadas do Setor de Autarquias Norte.

Figura 30 - SRTVN
Foto de Maurício G. Goulart, 2007

Edifício no Setor de Rádio e TV Norte, cujo entorno permanece 
sem tratamento paisagístico.

33 Enquadram-se nesse caso ambos os Setores de Rádio e TV, aos 
quais se juntam, na metade norte, Autarquias (em projeto, mas 
com lotes já vendidos), Comercial e Médico-Hospitalar e, na 
metade sul, as Quadras 3 e 4 do Setor Bancário.

34 Referimo-nos aqui aos vendedores ambulantes expulsos pela 
fiscalização, que passou a ser mais intensa a partir de 2008, mas 
também àqueles que têm insistido em permanecer, sobretudo no 
SCS e na Galeria dos Estados, ainda que atentos às rondas peri-
ódicas promovidas por fiscais e policiais. Acreditamos que essa 
pressão existirá enquanto houver público consumidor circulando 
pelas ruas e pelas praças do centro urbano.
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Escala bucólica
os três mosqueteiros são quatro

Cristiane Gusmão1

Resumo

A consolidação da escala bucólica está permeada  

de incertezas sobre sua configuração e usos compatíveis, 

embora a importância do seu caráter paisagístico tenha sido 

reconhecida como fundamental para a manutenção  

da identidade do plano urbanístico original de Brasília,  

ao lado das outras três escalas.  As diversas recomendações 

de Lúcio Costa não contemplaram parâmetros urbanísticos 

a serem cumpridos, e a ocupação do solo das áreas 

bucólicas foi então estabelecida por meio de interpretações 

que, por vezes, na prática, não iriam corresponder  

ao ideal preconizado. 

Na verdade, a tomada de consciência sobre os valores  

dessa quarta escala tem sido um desafio constante ao longo 

dos anos. Desde os primeiros documentos até os dias atuais, 

a fisionomia dos vastos espaços verdes que compõem 

a escala bucólica é confrontada com as demandas 

provenientes dos hábitos de lazer e de moradia vigentes. 

Na atualidade, essas demandas questionam alguns dos 

pressupostos fundamentais da escala bucólica ao apontar, 

por exemplo, falhas no desenho urbanístico implantado  

na orla, que resultou em um espaço sem possibilidade  

de efetiva apropriação pública nas margens do Lago;  

mas também abrem possibilidades para a retomada  

de reflexões sobre a real natureza da escala bucólica, 

que, como veremos, inclui, concomitante à preocupação 

paisagística, outras funções não menos importantes  

que devem ser conhecidas, para enfim serem reconhecidas 

como vantagens genuínas de uma “cidade-parque”.

1 Agradecimentos à colaboração de Lídia Botelho e Maurício 
G. Goulart, técnicos da Seduma, pelas preciosas informações 
sobre os setores da escala bucólica.

Abstract

The consolidation of the bucolic scale is pervaded  

with uncertainties on its configuration and compatible  

uses, although the importance of its landscape character 

has been acknowledged as being fundamental  

to the maintenance of Brasilia’s original urban plan identity, 

along with other three scales. The various recommendations  

Lucio Costa has made did not foreseen urban parameters  

to be followed, and the occupation of lands in bucolic areas 

was, then, established by the means of interpretations 

which, in practice, would not correspond  

to the recommended ideal sometimes.

Actually, the awareness regarding the values  

of this fourth scale has been a constant challenge  

through the years. Since the first documents  

until nowadays, the physiognomy of the open green spaces 

which make up the bucolic scale is confronted  

with the demands coming from current leisure and housing 

habits. In the present, these demands question some  

of the main assumptions of the bucolic scale when  

they point out, for example, flaws in the drawing applied  

to the shores, resulting in a space with no possibilities  

of effective public appropriation around the lake; however, 

they also give possibilities to bring up reflections  

on the real nature of the bucolic scale. As we shall see,  

it includes, beside the concern with the landscape,  

other functions not least important that should be 

recognized so as, finally, they can be acknowledged  

as genuine in a “park-city”.

Foto de Juliana Rodrigues
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Introdução

Quando Lucio Costa concebeu o Plano Piloto de Brasília como uma cidade-parque,2 

ele estava definindo que a paisagem natural era um elemento norteador da configuração espa-

cial da cidade que planejara, mas ele não situou claramente o uso bucólico no zoneamento 

urbano proposto. Para ele, a natureza estaria presente em todas as áreas da cidade, apresen-

tando-se com características diferenciadas para se compatibilizar às três outras escalas: escala 

cotidiana ou residencial, escala concentrada ou gregária e escala coletiva ou monumental. 

Essa forte interação prevista entre paisagem natural e usos urbanos que conseguiria conso-

lidar a esperada imagem de cidade-parque dificultou a compreensão de que a escala bucólica 

é uma escala propriamente dita, que deve apresentar uma certa configuração e, em áreas 

específicas, um certo uso destinado ao lazer e propício a passeios e amenidades bucólicas a 

toda a população. 

Em vários setores da cidade, por entre as demais escalas, encontramos a paisagem 

natural em diferentes fisionomias emoldurando atividades urbanas já consolidadas. A maioria 

está em conformidade ao concebido por Lucio Costa, sendo materializada na escala residencial 

como enquadramento verde das superquadras, na forma de renque duplo de árvores de maior 

porte e no interior das quadras, na forma do chão gramado e da vegetação que permeiam 

todos os edifícios residenciais, as áreas de parques infantis e de equipamentos públicos comu-

nitários; na escala gregária, como vegetação arbustiva, as árvores de menor porte das praças 

e jardins públicos e espaços verdes de transição entre os setores que compõem essa escala; e 

na escala monumental, como a grande extensão gramada do canteiro central do Eixo Monu-

mental, interrompida por trechos em que uma vegetação arbórea mais expressiva marca alguns 

espaços, principalmente as áreas existentes acima da esplanada da Torre de TV. Nesses casos, e 

também nos casos de alguns parques, como o Parque da Cidade, por exemplo, as vastas áreas 

verdes são avaliadas muito positivamente pela população do Plano Piloto, mas essa avaliação 

positiva não se mantém quando falamos de áreas bucólicas com grande vocação para o lazer, 

como aquelas na orla do Lago. É difícil de entender por que não é possível o acesso franco, 

público, à beira do lago!

Dentre as áreas bucólicas destinadas ao lazer, apenas alguns parques são efetiva-

mente utilizados, pois o que encontramos nas áreas da orla, geralmente, é uma paisagem sem 

qualquer tratamento paisagístico, edificações esparsas de baixa altura muitas vezes escon-

didas por entre a vegetação, e uma configuração mais voltada para a dispersão do que para 

a concentração de pessoas. Isso evidencia que a manutenção do espírito bucólico esteve, 

também aqui, bastante atrelada à manutenção da paisagem natural, ainda que em detri-

mento da qualificação dos seus espaços para uso público. Assim, apesar de serem apreciadas 

como elemento de diferenciação em relação às outras cidades brasileiras, aquelas áreas verdes 

do Plano Piloto potencialmente favoráveis ao lazer são criticadas por não terem elementos 

que favoreçam a apropriação social. A idéia que permanece no imaginário coletivo é que tais 

áreas são apenas vazios.

É realmente difícil de compreender a magnitude de uma proposta que preza por “ameni-

dades bucólicas” quando não se tem uma configuração favorável na área mais propícia a tal uso 

e quando as atuais demandas são por um tipo de lazer que inclui a necessidade de consumir, ver 

pessoas e ser visto. Como, afinal, a vida pragmática dessa sociedade de consumo pode conviver 

Figura 1 - Imagem aérea 
Foto de Buenno

Figura 2 - Superquadra
Foto de Breno Rodrigues

2 No Relatório do Plano Piloto de Brasília.
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com o espírito bucólico campestre se até mesmo a alameda de contorno prevista no Relatório, 

que iria poder, à maneira das avenidas beira-mar das cidades litorâneas brasileiras, corresponder 

à junção das expectativas de “passeios e amenidades bucólicas de toda a população urbana” 

às expectativas das demandas atuais, foi deixada para trás já nos primeiros projetos urbanísticos 

desenvolvidos para a área? Como atualizar a fisionomia da orla, possibilitando sua apropriação 

social sem precisar reformular o plano original?

Mesmo nas áreas integrantes do cinturão verde que envolve o Plano Piloto, onde a 

presença da escala bucólica tem, justamente, a função de conter o crescimento da mancha 

urbana e impedir que a expansão ocorra ao longo das vias de conexão com os demais núcleos 

urbanos, tem havido pressões por aumento de densidades e alterações de uso. Ao contrário de 

outras cidades margeadas por mar, lagos ou rios, ou, ainda, de diversas cidades projetadas que 

com o tempo ampliaram suas áreas urbanizadas até as margens d’água sem qualquer controle 

de densidades ou extrapolaram seus limites urbanos iniciais sem que seja possível reconhecê-los 

atualmente, o Plano Piloto mantém seu formato reconhecível, o que se deve, em boa medida, a 

essas definições de paisagismo em escala urbana, que cumprem o papel de conter a expansão 

da cidade, quer seja por meio da interrupção abrupta do traçado urbano ou da baixa densidade 

de ocupação do solo, em todos os seus limites. Mas como preservar tais áreas se as vantagens 

de permanecerem com baixas densidades nesses espaços não são claramente percebidas pelos 

atores urbanos? 

Essas perguntas ainda não estão plenamente respondidas, pois o ajuste entre a 

concepção original e as atuais demandas, sejam elas de lazer ou moradia, não é uma tarefa 

fácil. Para possibilitar a adequação da escala bucólica nesses locais sem descaracterizar a 

preocupação original de Lucio Costa seria primeiro necessário o claro entendimento do 

que realmente configura a quarta escala, objetivo até então não atingido, em parte pela 

ausência de descrição mais detalhada no Relatório a respeito de quais seriam efetivamente 

as áreas bucólicas. Além dessa ausência, aquele documento deixou de abordar quais outros 

usos seriam possíveis nessas áreas complementares ao lazer, e quais seriam, efetivamente, 

os parâmetros urbanísticos a serem cumpridos para delinear a paisagem bucólica preten-

dida, uma vez que Costa deixou apenas recomendações sobre as fisionomias das áreas 

bucólicas. A despeito disso, ações do governo têm focado o fortalecimento dos usos de 

lazer nas áreas bucólicas por meio de várias medidas, entre as quais: a regulamentação de 

conselhos gestores dos 67 Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo do DF, que são vistos como 

pontos nodais para a preservação e a sustentabilidade da cidade e do plano urbanístico de 

Brasília3 e as tentativas de dinamização da orla do Lago com a retomada do Projeto Orla 

pela atual gestão. 

Além da lacuna relativa à escala bucólica nos documentos oficiais, também foram 

necessários vários ajustes no plano urbanístico original, alguns ocorridos antes mesmo da sua 

implantação até sua definitiva consolidação, a partir de 1964, forçando os técnicos responsáveis 

pela nova capital a interpretarem o que teria sido pretendido por Lucio Costa. Nas palavras 

dele próprio: “Uma vez ou outra essas interpretações não corresponderam exatamente aos 

propósitos iniciais da construção de Brasília”.4 Dentre os ajustes, o deslocamento da cidade mais 

para o leste em direção à orla do Lago, por sugestão do júri do concurso, com a consequente 

ampliação dos limites da cidade para além do Lago Paranoá foi o que mais atingiu, irreversivel-

mente, os espaços pretendidos como bucólicos, o que viria a ser acentuado pela permanência 
3 Decreto no 1.693 de 09/11/2000. 
4 COSTA, 1974, p. 25.

Figura 3 - Cinturão verde superquadras
Foto de Daniela G. Goulart
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de alguns dos acampamentos pioneiros que criaria focos residenciais em desacordo com as 

premissas bucólicas, como é o caso da Vila da Telebrasília, por exemplo.

Por isso, o objetivo deste texto é refletir sobre aquelas áreas onde a configuração e os 

usos associados à escala bucólica são predominantes. Para tanto, inicialmente será apresentada 

uma investigação teórica que procurou apontar o processo da gradativa tomada de consciência 

sobre os valores da escala bucólica, tendo como referência os diversos documentos oficiais 

sobre a cidade. Em seguida, será feita uma descrição dessas áreas, que procurou evidenciar os 

elementos que as identificam e as estruturam como bucólicas. Num esforço de síntese, as áreas 

bucólicas serão agrupadas da seguinte forma: a) setores que unem a cidade ao Lago; b) setores 

que, ao envolver a cidade pelo lado oposto, demarcam suas extremidades e delimitam a malha 

urbana; c) áreas onde a escala bucólica se apresenta em meio às demais escalas, comparecendo, 

de maneira diferenciada, em cada uma delas. Entretanto, este texto não detalhará esse terceiro 

item, pois aqui se pretende abordar aquelas áreas onde os atributos da escala bucólica são 

determinantes na definição dos espaços que envolvem e demarcam a finitude da malha urbana 

da cidade-parque, em que as recomendações feitas por Lucio Costa, per se, não são suficientes, 

sendo necessários estudos mais detalhados para estabelecimento de índices urbanísticos que 

possam contribuir para manter ou resgatar a fisionomia bucólica. 

As descrições foram balizadas por observações in loco realizadas em quatro percursos 

feitos nas áreas regidas pela escala bucólica5 e objetivaram destacar aspectos de sua história e de 

sua configuração, a fim de recolher subsídios para a identificação dos elementos que compõem sua 

natureza. Quando possível, procurou-se explicitar, para além das recomendações feitas por Lucio 

Costa, seus parâmetros urbanísticos, na expectativa de instrumentalizar planejadores urbanos e 

demais agentes da sociedade, abrindo possibilidades de adequação de certas áreas no sentido de 

acompanhar a dinâmica urbana e se ajustar às atuais demandas. 

 A consolidação da quarta escala 

O Relatório mostra que Brasília foi concebida por meio de “uma técnica paisa-

gística de parques e jardins”, a fim de manter a paisagem natural dentro da cidade, e por 

isso foi denominada de cidade-parque. Embora em 1967 Lucio Costa tenha identificado 

as demais escalas sem se referir à bucólica,6 outros depoimentos e textos seus, inclusive 

anteriores, não deixam dúvida de que essa preocupação foi fundamental na concepção do 

plano urbanístico e base da filosofia da proposta original. “Ao contrário das cidades que se 

conformam e se ajustam à paisagem, no cerrado deserto e de encontro a um céu imenso, 

como em pleno mar a cidade criou a paisagem”, a presença das áreas livres, destinadas a 

“passeios e amenidades bucólicas” –, como lembramos anteriormente – circundando toda 

a cidade foi algo de fato deliberado. 

A escala bucólica recebeu referências de Lucio Costa, ainda como uma escala adicional 

às outras três, em pelo menos duas oportunidades. Na coletânea de textos Sobre arquitetura, 

publicada originalmente em 1962, enquanto descreve, em entrevista, “o jogo de três escalas que 

vai caracterizar e dar sentido a Brasília quando a cidade tomar verdadeiramente pé”, o autor já 

se dá conta da importância da escala bucólica perante “o jogo” das demais escalas. Ele chega 

mesmo a identificar vantagens comparativas de Brasília em relação às demais cidades brasileiras, 

em grande parte graças as suas características paisagísticas:

Figura 4 - Lago Paranoá e Setores Centrais
Foto de Orlando Brito

5 Percurso 1, realizado no dia 04/11/2003 abrangendo as áreas da 
Vila Telebrasília, Candangolândia, Setor Policial (SPO), passando 
pela Epia (em frente ao Shep) até a área de clínicas veterinárias. 
Percurso 2, realizado no dia 06/11/2003, abrangendo a Vila 
Planalto, Setor de Administração Federal Norte (SAF/N), Área 
Verde de Proteção e Reserva (AVPR), terminando no Setor de 
Administração Federal Sul (SAF/S). Percurso 3, realizado no dia 
11/11/2003, abrangendo o Setor de Embaixadas Norte (sem), 
passando pelo Setor de Mansões Isoladas (SMI) e o Campus 
da UnB (entre o SCEN e o Centro Olímpico), percorrendo a L4 
Norte, margeando a orla próxima à ponte do Braghetto e termi-
nando no Setor Militar Urbano (SMU). Percurso 4, realizado no 
dia 13/11/2003 em direção ao Setor de Embaixadas Sul.

6 “A cidade foi, de fato, concebida em função de três escalas dife-
rentes: a escala coletiva ou monumental, a escala cotidiana ou 
residencial e a escala concentrada ou gregária; o jogo dessas três 
escalas é que lhe dará o caráter próprio definitivo” (“O urbanista 
defende sua cidade”, 1967. In: COSTA, 1995, p. 302).
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Poderemos ainda acrescentar mais uma quarta escala, a escala bucólica, das áreas 

agrestes destinadas a fins de semana lacustres ou campestres. 

Como, na fase atual, pouca coisa existe, nada mais compreensível do que as pessoas 

coagidas a viver longe do seu ambiente metropolitano familiar se sintam exiladas e recri-

minem a cidade que, apenas nascida, não tem culpa. Com o correr do tempo, há de ser 

diferente: as árvores (que ainda não foram plantadas) crescerão e haverá alamedas fron-

dosas em torno das quadras; o centro urbano tomará corpo; na orla do Lago surgirão os 

clubes, as embaixadas, a universidade; e Brasília poderá, então, competir com vantagem 

no confronto com as demais cidades do país.7

Em sua fala no 1o Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília, organizado 

pela Comissão do Distrito Federal no Senado em 1974, Lucio Costa reconhece a quarta escala:

Foi acentuado pelo Senador Cattete Pinheiro que a Cidade havia sido concebida em 

função das três escalas. A ela se acresce uma quarta, pois, no fundo, as três situações, 

como os Três Mosqueteiros, são quatro (risos): a escala gregária, a monumental, a coti-

diana e a bucólica. A escala bucólica é importante. Entretanto, percorrendo a Cidade, em 

sua periferia, verifiquei que a idéia inicial de não se construir ao longo do Lago, mas sim 

de modo recuado, para permitir que a sua orla pudesse ser utilizada, como está sendo, 

com clubes com áreas de recreio, com áreas para devaneio, etc., não foi respeitada.8 

Tanto que, com a idéia da quarta escala, a bucólica, já plenamente madura, Lucio Costa 

afirmou em Brasília Revisitada: “A intervenção da escala bucólica no ritmo e na harmonia dos 

espaços urbanos se faz sentir na passagem, sem transição, do ocupado para o não-ocupado – em 

lugar de muralhas, a cidade se propôs delimitada por áreas livres arborizadas”.9

O Decreto no 10.829, elaborado pelo arquiteto Ítalo Campofiorito em 1987, a pedido 

de Lucio Costa, para respaldar a inscrição de Brasília na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, 

instituiu, como de resto para as demais escalas ali descritas e delimitadas, diretrizes para a chamada 

escala bucólica: 

Art. 9o A escala bucólica, que confere a Brasília o caráter de cidade-parque, configurada 

em todas as áreas livres, contíguas a terrenos edificados ou institucionalmente previstos 

para edificação e destinadas à preservação paisagística e ao lazer, será preservada obser-

vando-se as disposições dos artigos subsequentes.10 

A explicitação dessa quarta escala pelo autor do plano urbanístico de Brasília, ocorrida 

esporadicamente desde os primeiros anos da nova capital, pode ser vista como uma tentativa de 

nomear a concepção paisagística da cidade-parque e, assim, ressaltar sua importância, sobretudo 

porque ainda não havia a definição de áreas específicas a serem regidas pela escala bucólica, que 

compreendia todos os espaços livres e verdes. Percebe-se da leitura do citado decreto que os 

limites da escala bucólica foram obtidos por exclusão, ou seja, incluir-se-iam como áreas regidas 

por essa escala todas aquelas não identificadas como componentes das escalas monumental, 

residencial ou gregária.

 A orla do Lago foi a primeira área a ser classificada como predominantemente bucó-

lica,11 em 1987, em razão de sua clara vocação para o lazer. Mas a noção de que os espaços 

vazios, com “extensas áreas livres, a serem densamente arborizadas ou guardando a cobertura 

vegetal nativa, diretamente contíguas a áreas edificadas”,12 tinham realmente uma função, que 

não apenas de caráter paisagístico, ainda era difícil de ser assimilada. Os próprios textos oficiais 

Figura 4a - Superquadras
Foto de Breno Rodrigues

Figura 5 - Flamboyants
Foto de Sidineia Andreão

Figura 6 - Setor de Habitações Coletivas Norte
Foto de Breno Rodrigues

7 “Sobre a construção de Brasília”, entrevista ao Jornal do Brasil 
em 8/11/1961. In: COSTA, 2007. p. 343-345.

8 COSTA, 1974.
9 COSTA, 1987. p. 4.

10 Conceituação idêntica à constante na Portaria n˚ 314/1992 do 
Iphan.

11 Ibidem.
12 Ibidem, p. 3.



Escala bucólica: os três mosqueteiros são quatro

164

contribuíram para isso, quando ressaltavam apenas a preocupação paisagística em detrimento 

da preocupação com a apropriação social daqueles espaços. O documento Brasília 57-85, por 

exemplo, destacou a importância do caráter paisagístico da escala bucólica ao afirmar que o 

motivo da grande extensão de área rarefeita compreendida entre a Praça dos Três Poderes e o 

Lago Paranoá, ou seja, a área da orla do Lago, era compor um pano de fundo para a monumen-

talidade da Esplanada dos Ministérios. 

Recentemente, os textos da arquiteta Maria Elisa Costa, filha de Lucio Costa, reunidos 

e classificados como Notas relativas ao tombamento de Brasília,13 tentaram definir quais, de fato, 

seriam aquelas áreas integrantes do tecido urbano “que compreende toda a extensão de área 

tombada não regida pelas escalas monumental, residencial e gregária”. A arquiteta propôs uma 

classificação de alguns setores da área tombada nas seguintes categorias: “elementos determi-

nantes”, “elementos incorporados” e “elementos complementares” das diversas escalas que 

compõem o Plano Piloto de Brasília. 

O critério de classificação utilizado teve como princípio básico o grau de fidelidade ao 

plano original de Lucio Costa, chamando de “elementos determinantes” e “elementos incor-

porados” aqueles que foram previstos no plano e surgidos a partir das adequações iniciais, 

respectivamente; e chamando de “elementos complementares” aqueles incorporados ao longo 

da dinâmica urbana. De modo geral, classificou como bucólico todo o emolduramento verde 

ao redor da mancha urbana sugerida no mapa original constante no relatório e acrescentou 

os ajustes derivados do processo de implantação do plano urbanístico, excluindo-se os setores 

residenciais consolidados desde os primórdios da capital, como é o caso do Cruzeiro Velho 

(SRES) e do Cruzeiro Novo (SHCES). Excluiu desse critério também as novas áreas já previstas no 

texto Brasília Revisitada como áreas de expansão residencial (Setores Habitacionais Sudoeste e 

Noroeste). A Tabela 1 resume a classificação estabelecida no trabalho das escalas, seguindo a 

categorização adotada pela arquiteta.

Tabela 1 – Classificação de áreas regidas pela escala bucólica segundo os elementos conceituados  
no trabalho Notas relativas ao tombamento de Brasília

Elementos determinantes e incorporados Elementos complementares

Setor de Clubes Esportivos Sul e Norte 
Setor de Hotéis de Turismo Norte e Sul

Setor de Embaixadas Sul e Norte

Universidade de Brasília

Cemitério Vila Planalto

Ocupações no entorno direto da Praça dos Três Poderes

Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek Vila Telebrasília

Parque Ecológico Burle Marx

Jardim Zoológico Setor de Múltiplas Atividades Sul

Parque das Aves Setor Terminal Sul e Norte

Áreas de bosques nos Setores de Administração Federal

Fonte: dados compilados com base no documento Notas relativas ao tombamento de Brasília

Figura 7 - Orla do Lago Paranoá
Foto de Priscila Reis

Figura 7a - Cinturão verde das superquadras
Foto de Breno Rodrigues

13 COSTA, Maria Elisa, 1997.
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O texto Notas relativas ao tombamento de Brasília classificou somente as áreas 

inscritas na poligonal de tombamento, mas outros textos oficiais – tais como o Relatório do 

Grupo de Trabalho – GT/Brasília,14 que apresentou os primeiros estudos para o tombamento 

do conjunto urbanístico do Plano Piloto de Brasília, e mais recentemente o Relatório da Missão 

da Unesco – Icomos,15 de novembro de 2001 – ressaltaram que a manutenção da preser-

vação do Plano Piloto de Brasília somente é possível com a revalidação das áreas verdes, que 

estão situadas nos limites da poligonal de tombamento, correspondendo, na porção oeste 

da cidade, ao Parque Nacional de Brasília, e, na porção leste da cidade, aos agrupamentos 

residenciais chamados de Setor de Habitações Individuais Norte (Lago Norte) e Setor de Habi-

tações Individuais Sul (Lago Sul). 

É mesmo difícil estabelecer uma poligonal para a escala bucólica,16 uma vez que, 

conforme já exposto, para Lucio Costa o espírito bucólico deve ser sentido em toda a cidade. 

Assim, é evidente que a cidade como um todo apresenta baixas densidades, amplitude visual 

e uma paisagem horizontalizada, exceto na área central, que constitui a escala gregária. 

Contudo, os usos presentes na escala bucólica e suas densidades correlatas permitem uma 

classificação mais simples do que aquela proposta por Maria Elisa Costa. Ao agrupar as áreas 

bucólicas segundo suas principais vocações, encontramos três grandes grupos, que podem 

ser classificados da seguinte forma: a) áreas com grande vocação para o lazer, presentes nos 

setores que separam a cidade do Lago, considerando-se da via L2 para leste em direção ao 

Lago; b) áreas que devem conter o crescimento urbano desenfreado, incluindo os setores 

que, ao envolver a cidade pelo lado oposto, demarcam suas extremidades e delimitam a 

malha urbana; e c) áreas que emolduram as atividades cotidianas, onde a escala bucólica se 

apresenta em meio às demais escalas, lembrando que apenas os dois primeiros itens serão 

abordados, pelos motivos já comentados na introdução deste trabalho.

A descrição das áreas bucólicas

Apesar de o controle mais rigoroso da paisagem ser fator de identificação das áreas 

bucólicas, as vocações dessas áreas variam, e com elas variam também os parâmetros urba-

nísticos de uso do solo para se adequar ao espírito bucólico. Quando a principal função é 

compor e emoldurar os usos das outras três escalas, as recomendações deixadas por Lucio Costa 

foram bastante claras. No entanto, quando sua vocação é conter a mancha urbana, diluir os 

impactos de ocupações residenciais não previstas ou compor áreas voltadas para o lazer que 

não parques, os atributos configuradores da escala bucólica não são nitidamente identificados, 

embora essa definição dos parâmetros urbanísticos se faça necessária. Por isso, ao descrever as 

áreas bucólicas que delimitam o Plano Piloto, quer seja na sua porção leste ou oeste, quer seja 

com vocação para o lazer ou para delimitar a cidade, estaremos também explicitando alguns 

desses parâmetros. 

Setores que unem a cidade ao lago17

Conforme se observou no item anterior, é evidente que a intenção do idealizador do 

plano urbanístico de Brasília foi de que a cidade ficasse delimitada e emoldurada por grandes 

áreas livres arborizadas. O tratamento destas seria à maneira de um imenso parque público 

com atividades de lazer e esporte, na forma de uma ocupação rarefeita, de baixa densidade, 

14 GDF/MinC-Iphan, 1985.
15 Unesco, 2001.
16 E nem poderia deixar de sê-lo, pois, conforme explicitado no 

texto introdutório desta parte, de Lídia A. Botelho, o conceito 
de “escala urbanística” difere substancialmente do conceito de 
zoneamento.

17 Dados extraídos do trabalho realizado na então Sudur/Seduh, 
já por ocasião dos estudos do PDAP, um diagnóstico da orla do 
Lago denominado “Caracterização da orla do Lago Paranoá e 
seu modelo de desenvolvimento”.
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baixas alturas, com atividades de baixo impacto, na forma e no espírito dos jardins pitorescos, 

de tradição inglesa. No caso da orla do Lago, isso está justificado pelo autor do plano: “O Plano 

Piloto refuga a imagem tradicional no Brasil da barreira edificada ao longo da água; a orla do 

Lago pretendeu-se de livre acesso a todos, apenas privatizada no caso dos clubes. É onde preva-

lece a escala bucólica”.18

Por isso, a leste do traçado original do Plano Piloto, a partir da via L2 em direção 

ao Lago Paranoá, encontramos as áreas bucólicas que, justamente por sua vocação para 

o lazer, foram primeiro classificadas como tal. Assim, temos uma grande área composta 

por dois grandes setores enquadrados na Zona Verde de Proteção Paisagística, segundo 

o primeiro zoneamento de Brasília19 o Setor de Clubes Esportivos e o Setor de Hotéis de 

Turismo (ambos com suas porções sul e norte); além de algumas áreas com destinação 

especial: Universidade de Brasília, Área Verde de Proteção e Reserva (AVPR), Setor Palácio 

Presidencial (SPP), Área de Proteção da Vila Planalto (APVP), Área de Relevante Interesse 

Ecológico do Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo (ARIE) (Zona Especial) e Setor 

de Mansões Isoladas (SMI). Todos eles estão, em grande medida, de acordo com o que foi 

previsto por Lucio Costa, mesmo o Setor de Mansões Isoladas, que é destinado ao uso resi-

dencial, como veremos.

As preocupações com os demais usos residenciais não previstos no relatório, como 

a Vila Planalto e a Vila da Telebrasília, foram acentuadas a partir do decreto de tombamento 

do Plano Piloto de Brasília. Pois este protegia todo o conjunto de núcleos urbanos “criados 

pela administração durante a implantação da capital e consagrados pelo uso popular” e 

originou, a partir daí, várias tentativas de ajustes aos pressupostos da escala bucólica.

Áreas entre o Plano Piloto e o Lago

Esta seção abrange os seguintes setores: Setor de Clubes Esportivos Norte e Sul, Setor de 

Hotéis de Turismo Norte e Sul, setores destinados à Presidência, à Universidade de Brasília, Área 

Verde de Proteção e Reserva (AVPR), Setor Palácio Presidencial (SPP), Setores de Embaixadas Norte 

e Sul e Setor de Mansões Isoladas Norte (SMI/Norte).

Toda essa área da orla20 foi parcelada praticamente de uma só vez em áreas a serem 

ocupadas por clubes e hotéis, em um único projeto, representado na planta de urbanismo 

SCE PR1/1, elaborado ainda em 1960 pela equipe da Novacap. Esse primeiro desenho apre-

sentou um total de 62 lotes, permitindo que naqueles localizados nas margens houvesse 

ocupações atingindo a borda do Lago, mas não previu a alameda de contorno sugerida por 

Lucio Costa. 

A inexistência de vias ou calçadas de acesso aos lotes também deixou as margens 

do Lago pouco acessíveis ao público e, ao mesmo tempo, vulneráveis à ocupação irre-

gular das áreas públicas lindeiras aos lotes. De trinta espaços com possibilidade de acesso 

público à beira d’água previstos no desenho urbano dos setores na orla do Lago, apenas 

nove deles estão desocupados, mas não possuem qualquer possibilidade de utilização 

qualificada, pois, além da situação de abandono e precariedade em que se encontram, 

não apresentam dimensões suficientes para serem eficientemente ocupados com as atuais 

demandas de lazer. 

Aqui, os primeiros documentos oficiais definiriam índices e parâmetros a serem seguidos, 

sem explicitar índices, conforme mostra a Tabela 2.

18 Brasília Revisitada, 1985-1987. 
19 Estabelecido no Código de Edificações aprovado pelo Decreto 

“N” no 596/1967.
20 Na ocasião das visitas que norteiam as descrições aqui reali-

zadas, ainda não havia sido feita a operação urbana mediante 
duplicação da via L4. De lá para cá, a noção de orla a partir 
da via L2 ficaria bastante enfraquecida pela grande ruptura 
espacial feita pela via L4, que passou, visualmente, a delimitar 
a orla atual.

Figura 8 - Universidade de Brasília
Foto de Marcelo Dischinger
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Tabela 2 – Classificação dos atributos da escala bucólica segundo premissas dos documentos  
supervisionados por Lucio Costa

Características de configuração Usos previstos

Horizontalidade da paisagem, ou seja,  
baixas alturas

Clubes e entidades esportivas

Baixas densidades Lazer de toda a população

Predominância dos espaços livres e verdes  
sobre os espaços edificados

Amenidades bucólicas

Amplitude visual Casas em cremalheira

Acessibilidade preferencialmente para pedestres
Balneários e áreas para restaurantes 
e boates

Presença significativa de vegetação
Bosques e campos de feição 
naturalista e rústica

Podemos perceber na Tabela 2 que a configuração inicialmente proposta se relacionava 

a usos que se aproximam mais da vida do campo, onde a apropriação social das áreas seria atri-

buída aos clubes esportivos, que eram, na época, instituições representativas das diversas cate-

gorias trabalhistas (bancários, comerciários, militares, etc.) e aos hotéis de turismo, como vimos. 

Na verdade, os primeiros parâmetros urbanísticos propriamente ditos, com taxas de ocupação, 

limite de gabarito, etc., foram definidos para os lotes destinados a hotéis.21 Eles obedeciam aos 

seguintes requisitos: gabarito de quatro pavimentos, subsolo optativo e afastamento mínimo 

obrigatório de cinco metros em todas as divisas dos lotes.22 Em 1976,23 foram aprovados os 

parâmetros de ocupação interna dos lotes para o Setor de Hotéis de Turismo Sul, definindo a 

taxa de ocupação máxima em 30%, alterando os afastamentos mínimos obrigatórios para dez 

metros e estabelecendo também uma cota de coroamento máxima relativa ao nível altimétrico 

do piso da Praça dos Três Poderes. Note-se que a taxa de ocupação de 30%, estabelecida em 

lotes de grandes dimensões, permite uma ampla área de construção em superfície. No entanto, 

a dispersão da massa construída estaria assegurada pelo programa de atividades previsto para 

clubes e entidades esportivas, pressupondo a presença de equipamentos desportivos ao ar livre 

e edificações dispersas no espaço. 

Mais tarde, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo24 ampliaria a taxa de ocupação para 

40%, com um coeficiente de utilização de 1,5 para os lotes destinados a hotéis de turismo. 

Tabela 3 – Parâmetros de ocupação dos lotes de hotéis em 1977

Parâmetros urbanísticos  Valores adotados

Taxa máxima de ocupação (com edificações) 40%

Taxa máxima de construção 1,5

Altura máxima de cada edificação
Relativo ao nível altimétrico do piso  

da Praça dos Três Poderes

Afastamentos mínimos em todas as divisas 10 m

Figura 9 - Lago Paranoá 
Foto de Priscila Reis

21 A criação de um setor específico para a atividade de hotéis, 
inserido na área prevista somente para clubes, justificava-se à 
época diante da demanda por grandes áreas para instalação da 
atividade hoteleira. A grande extensão de área livre existente à 
época na orla possibilitou a criação desse setor de maneira satis-
fatória. O art. 58 do mencionado decreto: “O Setor de Hotéis 
de Turismo Norte e o Setor de Hotéis de Turismo Sul compre-
endem os lotes destinados à construção de hotéis de turismo, 
que, por suas características, utilizam grandes áreas livres e se 
localizam próximo ao lago artificial”. Assim, em 1967, conso-
lida-se todo um setor admitindo-se a possibilidade de utilização 
da área da orla para a atividade hoteleira, em uma proporção 
não explicitada no Relatório do Plano Piloto, de Lucio Costa.

22 Decreto “N” no 596/1967, art. 118.
23 Por meio do Decreto no 3.271, de 02/06/1976.
24 Por meio da Decisão 61 de 04/05/1977.
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Somente em 1976, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo iria definir efetivamente os 

parâmetros de ocupação interna dos lotes destinados a clubes.25 Em 1978, foi elaborada, pelo 

Governo do Distrito Federal, a planta geral do Setor de Clubes Esportivos, denominada SCE PR-62/1, 

na qual foram lançados todos os lotes regidos por tais parâmetros, conforme Tabela 4 a seguir.

Tabela 4 – Parâmetros de ocupação dos lotes de clubes em 1976

Parâmetros urbanísticos Valores adotados

Taxa máxima de ocupação (com edificações) 30%

Taxa máxima de pavimentação dos lotes 70%

Taxa máxima de construção 60%

Altura máxima de cada edificação 9 m a partir do ponto mais alto do terreno*

Afastamentos mínimos em todas as divisas 10 m 

* Observação: No caso de ginásios de esportes, a altura máxima pode atingir 12 m. 
Fonte: Arquivo Seduh

De maneira geral, os índices definidos nas normas vigentes foram respeitados, à exceção 

dos afastamentos frontais e da taxa de ocupação para os lotes de clubes e associações esportivas. 

Grande parte da incidência de edificações nos afastamentos deve-se à construção das sedes dos 

clubes e das associações, ainda no início da década de 1970, quando ainda não tinham sido defi-

nidos todos os parâmetros de construção das áreas, ou seja, as normas constantes das plantas-

gabarito SCES-PR 66/1 e SCEN-PR 67/1, que datam de 1976. Isso ocorre de forma generalizada 

no Trecho 1 do SCES e em menor incidência nos outros trechos. Entretanto, a inexistência de 

normas urbanísticas e edilícias para a construção de píeres, trapiches, marinas, cais, rampas para 

embarcações e demais equipamentos na orla do Lago – para os lotes destinados aos clubes com 

acesso privativo à água – criou uma lacuna na legislação que veio a contribuir para os abusos das 

ocupações, regulares ou irregulares, nas margens do Lago. Além disso, a definição das cotas de 

soleira com base no nível da via L4 vem mostrando uma variedade de implicações negativas, pois, 

por causa das declividades mais acentuadas em direção ao Lago, as alturas definidas em normas 

acarretam impacto na paisagem, do ponto de vista das visuais do Lago a partir da via L4. 

Como no início o uso designado para o lazer era quase exclusivamente exercido por 

meio dos clubes esportivos ou recreativos, ao longo dos anos alguns projetos de complementação 

dos setores da orla previram outras atividades de lazer e turismo que se ajustassem às novas 

demandas, como variantes das atividades permitidas. Nos clubes, por exemplo, há grande ocor-

rência de atividades comerciais relacionadas a lazer e diversão, sob a forma de arrendamentos, 

que atendem uma clientela externa independentemente dos associados, pelas dificuldades enfren-

tadas pelos clubes em se manterem financeiramente.

Também são observadas tentativas de implementação de atividades de lazer agregadas 

ao consumo, que sugerem a necessidade de serem estabelecidas novas formas de gestão e inves-

timentos na área da orla. O Projeto Orla,26 cuja implementação pelo governo local se iniciou em 

1993, teve um longo período de paralisação e está sendo retomado na atual gestão. Está ideali-

zado na dinamização do potencial turístico de onze polos de atração identificados na orla e tem 

como objetivo principal fazer a articulação cidade/Lago por meio da qualificação dos seus espaços 

25 Consolidando-os na Decisão no 91/1976.
26 Informações detalhadas sobre o Projeto Orla podem ser obtidas 

do Relatório de Atividades – Projeto Orla – Seduh/Terracap/IPDF 
– agosto/1995 a dezembro/1998.
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de uso público e, desse modo, possibilitar o acesso à orla, democratizar seu uso e permitir a apro-

priação dos seus espaços pela população em geral. A iniciativa em andamento é a revitalização 

do Polo 3 – Complexo Brasília Palace –, que é uma área de, aproximadamente, 60 ha, situada 

entre o Clube da Imprensa e o Bosque dos Leões. Caracteriza-se como um polo cultural, onde já 

existem edificações importantes que estão sendo revitalizadas, tais como o Hotel Brasília Palace, 

primeiro hotel construído na cidade, o Museu de Arte de Brasília e a Concha Acústica, exemplares 

de enorme importância para a cidade, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto da represen-

tatividade histórica para a população. O problema é que tais polos permanecem como pontos de 

atração isolados uns dos outros, sem qualquer possibilidade de ligação para pedestres entre eles, 

sendo o poder público o único responsável pela manutenção, pela qualificação e pela melhoria de 

tais espaços de uso público.

Quanto aos Setores de Embaixadas, estão localizados no lado oposto aos clubes, 

com suas edificações bastante escondidas. Não existem fluxos visíveis de pedestres ao longo 

da área, e o tráfego de veículos é pouco expressivo, por isso há uma constante sensação de 

ermo. No Setor de Embaixadas Sul, por exemplo, os fluxos principais ocorrem nas vias em 

trincheiras. São caracterizados por uma ocupação rarefeita, em que há uma clara percepção 

de que os vazios predominam sobre os cheios. O Setor de Embaixadas Norte e o Setor de 

Hotéis de Turismo Norte, por sua vez, já idealizados desde o risco original do plano de Lucio 

Costa e parcelados no desenvolvimento dos projetos para a nova capital,27 possuem uma 

configuração coerente com os pressupostos da escala bucólica indicados. Os usos estabe-

lecidos para esses setores são os previstos no plano original, tanto no caso dos hotéis de 

turismo norte, idealizados como atividades diretamente relacionadas ao lazer e ao esporte, 

quanto no caso das embaixadas norte, uma vez que seguiu as mesmas premissas do parce-

lamento da parte sul. Por isso esses setores também foram classificados como “elementos 

incorporados” à escala bucólica.

O projeto urbanístico do Setor de Mansões Isoladas Norte (SMI/N) seguiu o desenho 

constante da planta SMI/N-PR 2/1, datada de 1960 e registrada em cartório em 1968, contendo 

dezessete lotes com área de 10.000 m², e também possui uma configuração que não fere os 

princípios estabelecidos para a escala bucólica. Localiza-se em ponto bastante privilegiado 

da orla, tendo, na sua vizinhança, tanto clubes tradicionais instalados há muitos anos e já 

consolidados, como é o caso do Iate Clube de Brasília, como também instituições públicas de 

grande importância, como é o caso do Ibama e da Telebrás. É constituído por grandes lotes 

isolados, destinados à habitação unifamiliar e sem acesso direto às margens do Lago, apesar 

de sua proximidade, sendo pouco identificáveis na paisagem, já que apresentam as mesmas 

características visuais, tanto externas quanto internamente a esses. Além disso, não há cerca-

mento com muros.

Suas características, conforme descritas, aproximam-se das referências encontradas nos 

textos originais de Lucio Costa, quando explicita sua concessão ao uso residencial na orla e define 

alguns parâmetros urbanos, como afastamentos laterais obrigatórios e tipologia das edificações, 

que deveriam ser unifamiliares, ou seja, casas e não prédios:

[...] Evitou-se a localização dos bairros residenciais na orla da lagoa, a fim de preservá-la 

intata, tratada com bosques e campos de feição naturalista e rústica para os passeios 

e amenidades bucólicas de toda a população urbana (...). E admitiu-se igualmente a 

construção eventual de casas avulsas isoladas de alto padrão arquitetônico – o que não 

27 O Setor de Hotéis de Turismo Norte foi parcelado em 1966, 
por meio da planta registrada SHT Norte PR 2/1. Já o Setor de 
Embaixadas Norte foi parcelado em 1981, por meio da planta 
registrada SEN PR 11/2. 
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implica tamanho – estabelecendo-se, porém, como regra, nestes casos, o afastamento 

mínimo de um quilômetro de casa a casa, o que acentuará o caráter excepcional de tais 

concessões [...]28

[...] Previram-se igualmente setores ilhados, cercados de arvoredo e de campo, destinados 

a loteamento para casas individuais, sugerindo-se uma disposição dentada em cremalheira, 

para que as casas construídas nos lotes de topo se destaquem na paisagem...] 

Nesse sentido, o pequeno e desconhecido setor da orla, chamado de Setor de Mansões 

Isoladas Norte (SMI/Norte), é remanescente da proposição original do Relatório,29 evidenciando 

que todas as demais ocupações residenciais encontradas hoje na orla são incompatíveis com o 

tipo de configuração prevista por Lucio Costa.

Atualmente, a manutenção das áreas públicas é precária, encontrando-se a vegetação 

bastante desqualificada. Dos dezessete lotes criados, somente seis podem ser considerados efeti-

vamente ocupados, ou seja, utilizados como moradia. Dos onze lotes restantes, apenas seis deles 

apresentam algum tipo de cercamento, com edificações precárias e de pequeno porte, e cinco 

permanecem desocupados, sem qualquer tipo de cercamento. 

A Vila Planalto e a Vila da Telebrasília

A Vila Planalto, localizada a sudeste da Praça dos Três Poderes, teve sua origem com 

a instalação dos acampamentos das companhias de engenharia que abrigavam as residências 

dos engenheiros e operários que participaram do início da construção de Brasília e deveriam ser 

desconstituídos após a inauguração da cidade. No entanto, com o término das obras, e apesar da 

desativação dos escritórios das construtoras e da transferência de parte das famílias dos operários 

para as cidades-satélites recém-criadas, uma parcela significativa de moradores permaneceu no 

local, mesmo a despeito da fiscalização severa da proprietária da área: a Terracap, que tentou, em 

vão, coibir a expansão da vila. 

A questão da Vila Planalto foi percebida e comentada no documento Brasília 57-85: do 

plano piloto ao Plano Piloto, como forma de se antecipar e de se prever o impacto de sua consoli-

dação. Esse documento apresentou diretrizes de ocupação condizentes com a preocupação em se 

manter as visuais do Lago e do Palácio da Alvorada a partir da Praça dos Três Poderes, apresentando 

recomendações importantes para a área, tais como a manutenção da horizontalidade da área e da 

arborização periférica, como forma de amenizar o impacto na paisagem, à semelhança do cinturão 

verde ao redor das superquadras.30 Em Brasília 57-85, foi proposto que a fixação do acampamento 

pioneiro, segundo diretrizes específicas estabelecidas no documento,31 ficasse condicionada a:

 [...] reserva de faixa de terreno com cerca de 250 m de largura e 2 km de extensão, ao 

longo da Estrada Hotéis de Turismo para futura implantação residencial multifamiliar na 

forma de superquadras (inclusive com enquadramento arborizado e entrequadras), com 

gabarito uniforme de quatro pavimentos sobre pilotis livres, e blocos extensos dispostos 

ortogonalmente, de forma que, dada a extensão do conjunto, venham a criar dominante 

horizontal, cuja presença – dada a sua posição em relação à Praça – não interfere nega-

tivamente no conjunto.

Segundo Lucio Costa, “além do aspecto plástico, o conjunto da Vila e das Superquadras 

Planalto teria população suficiente para caracterizar-se como bairro, justificando a instalação das 

comodidades urbanas necessárias”.32

28 Relatório do Plano Piloto de Brasília.
29 O deslocamento do Plano Piloto para o leste diminuiria a 

porção de área na orla que as casas individuais ocupariam, e 
parâmetros semelhantes seriam adotados na outra margem 
do lago, nos atuais Setores de Habitações Individuais Sul (RA 
XVI) e Norte (RA XVIII). A NGB 10/1986, que rege ambas as 
áreas, permite apenas residências unifamiliares, com 70% 
de ocupação máxima, altura máxima de 8,5 m, não sendo 
possível murar as testadas dos lotes. Infelizmente, há inúmeras 
tentativas de burlar tais parâmetros por parte dos próprios 
moradores locais.

30 Ver mais detalhes sobre isso no texto sobre a escala residencial.
31 COSTA Maria Elisa e LIMA, 1985. p. 41.
32 Ibidem.
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Mais tarde, em 1988, a Vila Planalto seria tombada pelo Governo do Distrito Federal 

por constituir-se em um dos principais testemunhos da época da construção de Brasília, 

com reconhecido valor histórico no processo de ocupação do território do Distrito Federal. 

O tombamento, além de resguardar as características históricas e espaciais do conjunto 

urbano, reconhecia o direito de fixação dos seus moradores. Dessa forma, o tombamento e 

a fixação da Vila Planalto representaram um processo inédito de preservação de um patri-

mônio contemporâneo com a participação da população e dos diversos órgãos governa-

mentais envolvidos.

O tombamento estabeleceu critérios para a preservação das características essenciais 

que conferem à vila o caráter único e peculiar, dentre eles: a preservação da característica de 

mimetização da Vila na paisagem, por meio da manutenção de sua vegetação; a criação de área 

de tutela non-aedificandi, com preservação da cobertura vegetal do cerrado nativo; a manutenção 

da identidade de cada um dos acampamentos constituintes da Vila, com a preservação do traçado 

urbano original e a preservação dos pontos de encontro e dos espaços de valor simbólico e refe-

rencial para a população e a história do conjunto. 

Posteriormente, no documento Brasília Revisitada 1985/1987, Anexo I do Decreto no 10.829, 

Lucio Costa propõe seis áreas para expansão da ocupação multifamiliar diretamente vinculadas ao 

Plano Piloto, dentre elas as Superquadras Planalto. Novamente Lucio Costa afirma:

 [...] [que a proposta de Superquadras Planalto] surgiu como única forma realista de, uma 

vez admitida a fixação da vila, barrar de fato a gradual expansão de parcelamento em 

lotes individuais naquela direção, o que interferiria de forma não apenas inadequada mas 

desastrosa com a escala monumental tão próxima: à primeira vista, a presença destas 

Quadras Planalto pode parecer contraditória com a recomendação de se manterem 

baixos a densidade e os gabaritos nas áreas onde é admitida ocupação entre o “Plano 

Piloto” e a orla do Lago; na realidade, entretanto, o gabarito uniforme de quatro pavi-

mentos ao longo de cerca de 1.800 m cria uma dominante horizontal serena que, aliada 

à presença – indispensável – dos enquadramentos arborizados das quadras, assegura a 

harmonia do conjunto com seu entorno. 

Entretanto, a idéia das Superquadras Planalto não se efetivou, e a Vila Planalto, já 

tombada, teve seu projeto urbanístico elaborado segundo os critérios estabelecidos no docu-

mento Brasília 57/85: do plano piloto ao Plano Piloto. 

Na elaboração do Projeto de Urbanismo URB/MDE 90/90 da Vila Planalto, foram consi-

deradas as áreas remanescentes de quatro acampamentos pioneiros que apresentavam traçados 

bastante diferenciados e, desse modo, o parcelamento do solo apresentou diferenciações 

marcantes com relação às dimensões dos lotes. As normas urbanísticas elaboradas de acordo com 

os princípios de preservação buscaram assegurar a permanência de todas as características identi-

ficadoras do conjunto urbano tombado. Entretanto, o crescente fracionamento dos lotes, proibido 

pelo tombamento e pelas normas urbanísticas vigentes, provocou, ao longo dos anos, a redução 

da massa vegetal dos quintais, elemento fundamental para a mimetização da Vila na paisagem e 

sua perfeita inserção na escala bucólica.

A Vila encontra-se em estágio avançado de consolidação e de transformação de suas 

características originais que serviram de embasamento para sua preservação, entre elas as casas 

construídas em madeira. A maioria dessas habitações foi substituída por edificações em alvenaria, 

acarretando perda dos atributos da tipologia que caracterizava a paisagem da área.



Escala bucólica: os três mosqueteiros são quatro

172

Atualmente, o núcleo sofre pressões para o adensamento, com crescimento em altura 

e invasões nas áreas públicas. Também é bastante preocupante a pressão para ocupação da área 

de tutela, que foi proposta como uma grande faixa verde que garantisse a proteção paisagística 

das visuais entre o Palácio da Alvorada e a Praça dos Três Poderes. Grande parte das casas já 

apresenta o segundo pavimento, de modo que a paisagem é bastante edificada, enfraquecendo 

a fisionomia bucólica. Na verdade, a Vila assemelha-se a um bairro residencial de uma cidade 

tradicional, com casas de telhado de águas e posteamento aparente, e verifica-se um processo 

de intensificação da transformação de usos,33 principalmente nas áreas residenciais de maior 

proximidade ao Setor de Hotéis de Turismo Norte, nas quais se constata uma multiplicação de 

lotes com construções aparentemente divididas em compartimentos para alojamentos tempo-

rários ou de maior tempo de permanência (quitinetes), ou usos comerciais e de prestação de 

serviços de apoio ao setor.

A Vila Telebrasília está localizada no final da Asa Sul, entre o Lago Paranoá e a via L4 

Sul, sendo limitada a sudoeste pela Área de Relevante Interesse Ecológico do Santuário de Vida 

Silvestre do Riacho Fundo e a nordeste pela Estação de Tratamento de Esgotos Sul (ETE Sul).

As preocupações com o antigo Acampamento da Telebrasília foram acentuadas a partir 

dos estudos do Grupo de Trabalho GT Brasília (1985) que defendiam a proteção de todo o conjunto 

de fazendas antigas nos arredores da área da nova capital, bem como dos acampamentos pioneiros 

representativos da época da construção da cidade. Posteriormente, essa preocupação foi incorpo-

rada aos estudos que culminaram na edição do Decreto Distrital no 10.829/1987, de tombamento 

do conjunto urbanístico de Brasília, cujo art. 13 explicitou que “são considerados setores institucio-

nalizados todas as partes da cidade de Brasília referidas no Memorial do Plano Piloto ou criadas pela 

administração durante a implantação da capital e consagradas pelo uso popular”. 

O núcleo pioneiro da Telebrasília foi implantado em 1956 para moradia dos trabalha-

dores da Construtora Camargo Corrêa e, posteriormente, em 1963, a área foi adquirida pelo 

Departamento Telefônico Urbano Interurbano (DTUI), e os servidores da Concessionária de Tele-

fonia do Distrito Federal (Cotelb) ocuparam o núcleo residencial denominando-o Acampamento 

da Telebrasília. Sua ocupação caracterizou-se por um sistema de lotes de grandes dimensões, 

habitações de madeira e algumas chácaras, com cultivo de árvores frutíferas e a criação de 

animais domésticos. No momento de sua implantação, houve a retirada de toda a cobertura 

vegetal e a execução de uma série de movimentos de terra, prática comum das obras realizadas 

na nova capital. 

Até a decisão do Governo do Distrito Federal de se promover a fixação do acampamento 

pioneiro, a área sofreu permanentemente pressões para sua desocupação sob a alegação de que o 

plano original de Lucio Costa não previa ocupação residencial no local. Uma parcela da população 

aceitou a oferta do governo de transferência para assentamentos habitacionais, porém uma parte 

considerável de moradores decidiu permanecer no local e lutar pela sua fixação.

Os primeiros estudos para fixação do núcleo pioneiro da Vila da Telebrasília foram elabo-

rados em atendimento à Lei no 161/1991, justificado por razões de cunho social e pelo teste-

munho da história não oficial de Brasília, uma vez que o entendimento comum dos órgãos de 

patrimônio era de que o acampamento já não possuía quaisquer edificações que justificassem 

sua restauração e conservação. Em 1997, foi instituído o Grupo de Trabalho para elaboração 

do projeto de urbanismo com vistas à regularização da Vila. Apesar de aprovado por Decreto, o 

projeto de urbanismo foi anulado no início de 1998.

33 Recente diagnóstico da Vila Planalto intitulado Relatório de Veri-
ficação no 02/2007, realizado pela Sucon/Seduma, apresenta 
dados bastante significativos sobre as transformações verifi-
cadas na Vila. Esse Relatório foi apresentado no 1o Seminário 
Seduma – A Vila Planalto em Proposta, cujo resultado culminou 
na constituição de Grupo de Trabalho, por meio do Decreto 
no 29.652, de 28 de outubro de 2008, para a proposição de 
medidas para a regularização urbanística da Vila e ações para a 
garantia de sua sustentabilidade. 
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Em 2005, o decreto anulado foi revigorado, possibilitando a retomada dos estudos 

necessários para a regularização da área, mediante a revisão e a adequação no projeto de urba-

nismo anterior. O Decreto no 27.056/2006, revalidado pelo Decreto no 28.244/2007, aprovou o 

novo Projeto de Urbanismo URB/MDE 36/2006 e as Normas de Edificação, Uso e Gabarito (NGB) 

36/2006, 37/2006 e 38/2006 para a área, possibilitando o registro cartorial da Vila.

O projeto aprovado tomou como princípio respeitar o padrão existente de ocupação do 

acampamento original, adotando, assim, um modelo urbano que se assemelha ao das cidades 

tradicionais, em que a função da rua não se restringe apenas à circulação, mas também é um 

local de lazer, encontro e estar. Os condicionantes do traçado urbano – a vegetação existente, a 

estrutura principal do sistema viário e os marcos simbólicos – definiram o desenho das vias e dos 

quarteirões. A massa vegetal mais densa levou à conformação de um parque urbano na porção 

sudoeste do acampamento; outras massas de menor tamanho originaram praças e largos.

O parcelamento implantado prejudica as visuais do Lago Paranoá a partir da via L4 

Sul. Caracteriza-se pelo uso predominantemente residencial, sendo previstos ainda os usos misto, 

comercial e coletivo e ocupa uma área total de 31,726 ha, densidade bruta de, aproximadamente, 

55 hab./ha e 434 lotes, sendo 419 lotes de uso misto, 10 de uso coletivo e 5 para equipamentos 

públicos comunitários.

A Vila da Telebrasília possui um único acesso, atualmente ainda em terra batida, onde se 

constatam ocupações consolidadas, tais como campo de futebol, oficina mecânica e vários botecos. 

O local é desprovido de infraestrutura básica, de modo que o esgoto corre a céu aberto. Constata-se 

uma frequência baixa de pessoas no local em horário comercial, ficando evidente que se trata de 

um “núcleo dormitório”, com pouquíssima vida própria. Já se percebem, no local, algumas casas 

com materiais mais resistentes e um melhor acabamento, denotando a presença de pessoas com 

uma renda um pouco mais elevada. São comuns também residências com anúncios de prestação 

de serviços, tais como cabeleireiras, aulas particulares, comércio de gêneros alimentícios. A área 

também apresenta pontos de convivência da população residente, tais como a igreja, a praça e o 

campo de futebol, que servem como pontos focais no deslocamento pela Vila. De modo geral, veri-

fica-se que a área possui fisionomia de um assentamento residencial provisório, com alguns serviços 

complementares à habitação, carente de infra-estrutura básica de saneamento e pavimentação e 

com alguns exemplares de casas que já denotam o grau de consolidação da Vila.

Setores que envolvem as demais bordas da cidade

Lucio Costa defendeu a interação entre as quatro escalas como uma característica funda-

mental de Brasília, e assim se referiu à escala bucólica, também em Brasília Revisitada: “As extensas 

áreas livres, a serem densamente arborizadas ou guardando a cobertura vegetal nativa, direta-

mente contígua a áreas edificadas, marcam a presença da escala bucólica”. Assim, essa cobertura 

vegetal diretamente contígua a áreas edificadas compõe o cercamento verde em todas as bordas 

da mancha urbanizada, comparecendo “sem transição, do ocupado para o não ocupado”, exata-

mente como imaginado por seu autor. Brasília é descrita como uma cidade que surge em meio à 

paisagem natural, a qual, além de marcar sua presença em quaisquer outros setores, é responsável 

pela delimitação da cidade em si. Seria a marca da finitude da malha urbana, característica apon-

tada no Relatório do GT Brasília (1985). 

Nas bordas do Plano Piloto não confrontantes com o Lago Paranoá, observam-se essas 

medidas de interrupção da malha urbana ou de controle de densidades, variando de setor para 
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setor. As extremidades norte e sul caracterizam-se pelo tratamento urbano, permitindo a ocupação 

por edificações de baixa altura, em grandes lotes com baixa ou média densidade de ocupação 

– em geral limitadas a 40% da área dos terrenos. Essas regras são válidas para as áreas direta-

mente contíguas à Asa Sul – de que são exemplos os Setores Terminal Sul, Policial e de Múltiplas 

Atividades Sul – e à Asa Norte, destacando-se o Setor Terminal Norte.

Na borda oeste, contígua ao Setor de Grandes Áreas (quadras 900), o artifício é outro. 

O Parque da Cidade e o Cemitério, já plenamente implantados na Asa Sul, cumprem nitidamente 

a função de separar a mancha urbanizada da Asa Sul de uma das áreas de expansão urbana iden-

tificadas por Lucio Costa em Brasília Revisitada – o Setor Sudoeste. Na metade norte, também o 

futuro Parque Burle Marx, que se estende ao longo das quadras 907 a 916 Norte, manterá visível, 

graças à sua configuração de área livre, a separação entre duas manchas urbanas distintas – Asa 

Norte e Setor Noroeste. Entre o centro urbano e a quadra 906, o Centro Esportivo (parte do Setor 

de Recreação Pública Norte) é quem marca, com edifícios e equipamentos esportivos isolados 

em vasta área livre, a interrupção abrupta da Asa Norte no sentido leste-oeste. O Parque Burle 

Marx, que homenageia o renomado paisagista cujo centenário se comemora em 2009, mas, ao 

contrário do Parque da Cidade, não é de sua autoria, tem sido objeto de projetos coordenados 

pelo Governo do Distrito Federal, e sua implantação deverá se efetivar concomitantemente ao 

novo setor residencial vizinho.

Setor de Múltiplas Atividades Sul, Setor Terminal Sul, Setor Policial,  

Cemitério e Parque das Aves

O Setor Terminal Sul, assim como seu homônimo na Asa Norte, foi objeto de projeto 

urbanístico oriundo da necessidade de se reservar áreas, em ambos os acessos ao Plano Piloto, para 

equipamentos urbanos de porte considerável: os terminais rodoviários urbanos, para integração 

entre modais de transporte. A linha do metrô, que atravessa a faixa de proteção verde na extre-

midade da Asa Sul, corta os Setores de Múltiplas Atividades Sul e Terminal Sul. Sua construção, 

na década de 1990, acarretou pressões pelo adensamento da ocupação em suas margens, como 

já ocorria com a Estrada-Parque Indústria e Abastecimento (Epia). O projeto do Setor de Múltiplas 

Atividades Sul (SMAS), na interseção entre a Epia e a linha do metrô, tendo sido desenvolvido 

em período concomitante com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial de 1997, guardou 

coerência com uma de suas diretrizes:

§ 2o Na Zona Urbana de Consolidação será: [...]

VI - induzida a ocupação das áreas ociosas e com disponibilidade de infra-estrutura; [...]

§ 3o O Poder Executivo deverá implementar, preferencialmente, o disposto no inciso VI 

do § 2o deste artigo no setor Noroeste, na Estrada-Parque Indústria e Abastecimento, 

nas áreas do Centro de Atividades do Lago Norte, na orla do Lago Paranoá e nos lotes e 

projeções não ocupados da Zona Urbana de Consolidação.34

O setor possui lotes de grandes dimensões, destinados a usos variados como o nome 

sugere, quase todos ainda desocupados, à exceção de um no Trecho 3, ao sul da linha do metrô, 

e um no Trecho 4, ao norte dela. Ocupa a mesma área anteriormente identificada para habitações 

coletivas de características econômicas – a “Área D” do estudo Brasília Revisitada. Lucio Costa 

imaginou que as margens da Epia, pela proximidade com o Plano Piloto, seriam adequadas a 

uma ocupação semelhante à que já ocorre no Cruzeiro Novo, com certa densidade, mas pouco 34 Lei Complementar no 17, de 28 de janeiro de 1997.
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verticalizada, destinada a proporcionar uma alternativa de moradia próxima do local de trabalho 

– haja vista a concentração de atividades comerciais na margem oposta da estrada – com menor 

custo. Não seria um modelo de ocupação típico da escala bucólica, e por isso Costa o sugere 

apenas ao longo das Estradas-Parque.35

A quarta área (D) é sugerida pela existência de centros comerciais consolidados na área 

fronteira. [...]

A ocupação residencial da quarta área (D) só é admissível na forma de renque singelo 

de pequenas quadras (como as Quadras Planalto, com pilotis e quatro pavimentos) ou 

de Quadras Econômicas (pilotis e três pavimentos). Em razão da localização desta área, 

a fim de evitar interferência negativa com o Eixo Rodoviário Sul, além do gabarito ser 

mais baixo, toda a extensão de terreno compreendida entre as novas quadras e o Eixo 

deve permanecer não edificada ou destinada a usos que impliquem baixa densidade de 

ocupação, e sempre cobertas de verde para diluir no arvoredo as construções.36 

A opção do Governo do Distrito Federal, ao parcelar a Área D do Brasília Revisitada 

para usos não residenciais, deveu-se justamente à existência de centros comerciais ao longo da 

mesma via, mas considerou também a carência de áreas para grandes equipamentos comerciais 

em todo o conjunto tombado e a boa condição de acessibilidade à área, proporcionada pela 

chegada do metrô. 

A preocupação com a manutenção das baixas taxas de ocupação que protegeriam a escala 

bucólica não foi, como ficou claro na citação anterior, negligenciada por Costa quando sugeriu a 

Área D. No entanto, o Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS) acabou por ter taxas de construção 

muito elevadas em relação às demais áreas bucólicas, o que resultou em edifícios com massa edificada 

grande e concentrada, incompatíveis com o que se deseja para os setores abordados neste texto. Em 

função do porte dos estabelecimentos comerciais existentes e previstos, e também da previsão de um 

equipamento urbano de abrangência metropolitana, o novo Terminal Rodoviário Interestadual, esta é 

atualmente uma das frações mais frágeis da área predominantemente bucólica.

Com o adensamento das construções na área lindeira à Epia, previsto no projeto urba-

nístico do Trecho 3 do SMAS, elaborado em 1997, somado ao risco de alastramento desse modelo 

de ocupação até a Asa Sul – que Lucio Costa já temia quando ele mesmo propôs a ocupação dessa 

área –, optou-se pela mesma solução adotada na borda oeste do Plano Piloto: a implantação de 

um parque de lazer e recreação, denominado Parque das Aves, que se estenderia desde o limite 

do SMAS até a extremidade da Asa Sul, onde há anos existe o Setor Policial.37

Constam das Condicionantes do projeto (item II) do MDE 08/97 – Trecho 3 do SMA/S 

–, datado de fevereiro de 1997, observações do Iphan sobre a criação do Parque das Aves como 

condição para aprovação do projeto do SMAS:

O Iphan considera que a estação do metrô acoplada ao terminal de integração poderia 

funcionar como indutor de ocupação, o que descaracterizaria a escala prevista no 

tombamento.

Diante desses condicionantes, ficou estabelecido, como resultado dos estudos da 

comissão e com os critérios estabelecidos pelo Iphan, o seguinte:

 • Na área correspondente ao Setor Terminal Sul, serão criados os lotes do Terminal 

Asa Sul, da estação no 10 do metrô e, na área restante, o Parque das Aves, com 

a intenção de preservar a característica bucólica da área.

35 Em 1987, além das propostas contidas em Brasília Revisitada, 
Costa sugeriu “ocupar francamente as áreas disponíveis ao 
longo das vias de conexão na direção das satélites com uma 
faixa intermitente de quadras econômicas”, reaproveitando 
estudo de apartamentos proletários que apresentara em 1972 
para Alagados, em Salvador (COSTA, 1995, p. 332-339).

36 COSTA, 1987.
37 O Parque das Aves foi criado pelo Decreto no 17.767/1996. 

Embora tenha sido objeto de concurso nacional de projetos, 
organizado pelo IAB-DF, nunca chegou a ser construído. Atual-
mente se encontra cercado em seu perímetro, desprovido de 
tratamento paisagístico.
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Quando convenientemente implantado, o Parque das Aves poderá oferecer um percurso 

agradável aos visitantes do Jardim Zoológico – outro parque recreativo componente do cinturão 

verde que circunda o Plano Piloto –, que poderiam acessá-lo pelo metrô, na estação de integração 

da Asa Sul, no vizinho Setor Terminal Sul, informação que o sítio da Companhia do Metropolitano 

(Metrô-DF) na internet confirma:

Localizado entre o Jardim Zoológico e a Estação Asa Sul do Metrô, o Parque das Aves tem 

área aproximada de 83 hectares [...], tendo como objetivo propiciar o lazer, educação, 

recreação, atividades esportivas e eventos culturais, dentre outros. 

Sua implantação pelo Metrô-DF faz parte do processo de compensação ambiental pelos 

impactos causados pela construção do sistema metroviário em Brasília, tendo, ainda, o 

objetivo de garantir a preservação daquela área dentro da escala bucólica da capital.38

Sua função de conter o alastramento do SMAS na direção da Asa Sul encontra-se, no 

momento atual, extremamente fragilizada pela indefinição acerca da implantação efetiva do 

Parque das Aves. Este, por sua vez, embora envolva a área onde está edificado o Terminal da 

Asa Sul, chegando até os limites do Setor Policial e do Eixo Rodoviário Sul, não se estende até as 

Superquadras 216 e 416, onde há uma modesta pista de pouso de aeromodelos, área que poderia 

ser incorporada ao parque, por ser bastante adequada às funções de lazer e contemplação da área 

bucólica, protegendo aquela extremidade de um eventual parcelamento futuro. 

A grande extensão de terreno entre a Epia e os limites da Asa Sul, que, segundo Lucio 

Costa, deveria “permanecer não edificada ou destinada a usos que impliquem baixa densidade 

de ocupação, e sempre cobertas de verde para diluir no arvoredo as construções”, é completada 

pelos Setores Hípico e Policial, além do Cemitério. Ambos os setores possuem características de 

parcelamento e ocupação do solo semelhantes, com lotes de grandes dimensões, e sendo, predo-

minantemente, ocupados por edifícios baixos, segundo a recomendação de se diluir na massa 

vegetal as edificações esparsas ali existentes. 

O Setor Policial foi formado por áreas distribuídas desde cedo a órgãos públicos distritais 

e federais, concentrando edifícios e equipamentos de treinamento pertencentes às forças policiais, 

tais como as Polícias Militar e Civil do Distrito Federal, bem como a Polícia Federal. Na extremidade 

norte do setor, limítrofe às Áreas Octogonais Sul, à Epia e ao Cemitério, resta ainda um grande 

lote pertencente à União, parcialmente ocupado, em processo de adensamento paulatino, com 

sedes de diversos órgãos públicos federais.

O Setor Hípico, por sua vez, é um parcelamento de limitadas dimensões, com um grande 

lote cujo ocupante lhe empresta o nome – a Sociedade Hípica –, que utiliza seu imóvel como um 

clube de equitação. Em torno desse lote, há escassas áreas ainda desocupadas e um conjunto com 

características de comércio local – ou seja, lotes de pequenas dimensões, agrupados em torno de 

uma via local que os contorna – onde se concentram clínicas veterinárias. O setor foi cindido pela 

linha metroviária, tendo lhe restado apenas um acesso ao Setor Policial, seu vizinho ao norte.

Quanto ao Cemitério, o Relatório previu duas áreas para esse fim, mas somente o da 

Asa Sul foi implantado:39 

[...] os cemitérios localizados nos extremos do Eixo Rodoviário-Residencial evitam aos 

cortejos a travessia do centro urbano. Terão chão de grama e serão convenientemente 

arborizados, com sepulturas rasas e lápides singelas, à maneira inglesa, tudo desprovido 

de qualquer ostentação. 

38 Endereço eletrônico www.metro.df.gov.br. Acesso em: 
27/02/2009.

39 A área anteriormente reservada para o Cemitério Norte, idéia 
abandonada ainda na década de 1980, incide no mesmo local 
onde será iniciada a construção do Setor de Habitações Cole-
tivas Noroeste.
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O Cemitério Sul, na vizinhança dos setores que acabamos de descrever, mantém em 

boa medida as características desejadas pelo autor do Plano Piloto de Brasília, inclusive seu 

formato espiralado. A presença desse importante equipamento urbano na extremidade da 

Asa Sul, em local contíguo também ao Parque da Cidade, auxilia-o na função de separar as 

manchas urbanizadas da Asa Sul e do Setor Sudoeste. Evita-se, assim, a expansão do Setor 

Hospitalar Local Sul, um enclave até hoje limitado, com características de adensamento de 

ocupação bastante diversas e nocivas à integridade da área bucólica, caso venha a se expandir 

futuramente.

O cinturão verde existente na extremidade sul do Plano Piloto, afora as áreas à margem 

do Lago Paranoá, é completado com o Jardim Zoológico, situado em local diferente do previsto 

por Lucio Costa, mas adequado para um equipamento dessa natureza.40 Segundo a Fundação 

Polo Ecológico e Jardim Zoológico de Brasília, o zoo “foi a primeira instituição ambientalista criada 

no Distrito Federal, inaugurado em 6 de dezembro de 1957”.

Parque da Cidade D. Sarah Kubitschek e Parque Ecológico Burle Marx

O Parque da Cidade é o mais famoso dos parques urbanos e parte integrante do coti-

diano dos brasilienses.41 Está situado na Asa Sul do Plano Piloto e é um dos maiores parques 

urbanos do mundo, totalmente aberto ao público. É utilizado para diversas iniciativas da 

própria sociedade, como, por exemplo, atividades físicas orientadas e preventivas, Caminhada 

da Lua, etc. Sua concepção paisagística foi elaborada por Roberto Burle Marx. As vias que o 

contornam são também utilizadas para dar acesso à Asa Sul, fazendo a ligação com o Setor 

Sudoeste.

Quanto ao Parque Ecológico Burle Marx,42 a recente proposta de implantação do Setor 

Noroeste criou a oportunidade de consolidá-lo, objetivo no qual o Governo do Distrito Federal tem 

concentrado esforços. A implantação concomitante do Setor Noroeste e do Parque Burle Marx é 

uma das exigências do Ibama para o licenciamento ambiental do empreendimento daquele setor 

habitacional, de modo que sua implantação fica “umbilicalmente” condicionada à implantação 

do parque. Uma vez construído, este cumprirá a dupla função de proteção da vegetação rema-

nescente de cerrado, ainda presente em parte dele, e da estrutura urbana existente, neste último 

caso à semelhança de seu correspondente ao sul, o Parque da Cidade.

Setor Terminal Norte

Ao contrário do que ocorre na Asa Sul – onde a descrição contida no Relatório do 

Plano Piloto é facilmente reconhecível, graças a diferenças no desenho e na densidade de 

ocupação admitida nos setores situados após as superquadras de final 16 –, a Asa Norte é 

finalizada em dois setores com densidade incompatível com as prescrições de Lucio Costa 

para as bordas da cidade. Os Setores Hospitalar Local Norte e Terminal Norte são imediata-

mente contíguos ao final da Asa Norte, mas são tão densamente ocupados que produzem um 

efeito de percepção bem menos eficiente que aquele descrito por Costa em 1987. Ali não há 

a “passagem, sem transição, do ocupado para o não ocupado”, que configuraria as “mura-

lhas”, ou melhor, as áreas livres arborizadas que substituiriam, no projeto de Brasília, os muros 

medievais, segundo o autor do plano. Essa passagem sem transição acaba ocorrendo onde 

terminam os dois setores, que ficaram, assim, incorporados à malha urbana da Asa Norte 

sem permitir uma adequada distinção ao observador menos atento. Os setores destinados a 

Figura 10 - Parque da Cidade
Foto de Sérgio Alberto Alves

40 “O Jardim Zoológico de Brasília ocupa área de 140 ha, ao lado 
do Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo, com 440 ha, 
e do Parque das Aves, com 110 ha, os quais são geridos pela 
Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB), com área total de 
690 ha” (www.zoo.df.gov.br. Acesso em: 27/02/2009).

41 Denominado oficialmente de Parque Dona Sarah Kubistchek, 
foi criado pela Lei no 4.211, de 16 de junho de 1978.

42 Criado a partir do Decreto no 12.249 de 07/03/1990, retificado 
pelo Decreto no 13.231 de 04/06/1991, com o nome de Parque 
Ecológico Norte (PqEN).
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hospitais, em ambas as extremidades da cidade, são densamente ocupados, ao contrário do 

previsto ao longo do Eixo Rodoviário-Residencial, mas a posição ocupada pelo SHLN, incon-

tido na malha original, é bem mais nocivo à percepção da finitude da malha urbana, o mesmo 

ocorrendo com o Setor Terminal Norte.

Este, por sua vez, embora tenha sido parcelado com a mesma finalidade que seu 

homônimo ao sul – abrigar o Terminal Rodoviário Urbano –, guarda maior semelhança com 

o Setor de Múltiplas Atividades, onde há mais imóveis com destinação diversificada à dispo-

sição do mercado imobiliário do que no Setor Terminal Sul. Em meados da década de 1990, 

a partir de um grande lote originalmente destinado a atividades de saúde, boa parte da área 

entre a quadra 716 Norte e o Córrego Bananal – formador do Lago Paranoá – foi reparcelada, 

ampliando a oferta de lotes para atividades comerciais de maior porte. No projeto URB 145/96, 

foi alterado o uso do lote A – aquele destinado à saúde, que hoje abriga o Hipermercado Extra 

– e criados os lotes B a J, este último reservado para o equipamento que deu nome ao novo 

setor, o Terminal Rodoviário Urbano. 

De forma bastante prejudicial à preservação dos atributos da escala bucólica, os lotes 

acabaram ocupados por estabelecimentos comerciais, como atacadistas e hipermercados, circun-

dados por vastos estacionamentos. Como consequência disso, a exemplo do SMAS, tem-se 

transformado num enclave de maior densidade, onde as faixas periféricas dos lotes jamais são 

“cobertas de verde para diluir no arvoredo as construções”, como desejava Costa.

A venda, com alteração de uso, do lote J para o Hipermercado Carrefour em 2006 

– além de prejudicar o planejamento setorial da política de transporte urbano, que tinha 

naquele imóvel a garantia de um espaço para o terminal de integração da Asa Norte – agravou 

os problemas urbanísticos do setor e empobreceu a percepção da paisagem urbana finita que 

o urbanista desejava para sua cidade, dada sua total contiguidade com a malha urbana da 

Asa Norte.

 Candangolândia 

A Candangolândia, inicialmente denominada Velhacap, nasceu a partir de um dos mais 

antigos núcleos habitacionais do DF, tendo sido fundada em 03/11/1956, conforme o Decreto no 

16.084/1994 e abrigava os principais escritórios da Companhia Urbanizadora da Nova Capital 

(Novacap) e demais serviços e equipamentos de apoio para a construção da cidade. Entretanto, 

o censo de 1995 observou que 88,5% dos atuais habitantes residem nessa localidade há menos 

de 15 anos. Essa informação evidencia um deslocamento significativo da antiga população para 

outros locais, coincidindo com o período posterior às obras de urbanização efetuadas, que conta-

bilizou 3.803 domicílios e grau de escolaridade relativamente baixo.

Ao longo do tempo, o entorno do núcleo urbano original foi abrigando ocupações 

habitacionais irregulares, o que levou o governo, pressionado pela situação bastante crítica 

do local, a, em 1984, contratar o projeto urbanístico de expansão da área original. O projeto 

abrangeu uma área de 62,52 ha e previu uma população inicial de 11.450 habitantes. Essa 

parte inicial da cidade é, até hoje, conhecida como Primeira Etapa. O projeto era constituído 

por 2.311 lotes residenciais com área média de 120 m². Foram criadas áreas para comércio e 

equipamentos comunitários. Em 1989, foi projetada e implantada a segunda etapa, denomi-

nada Velhacap, em uma área de 41,99 ha, com uso predominantemente residencial e lotes de 

aproximadamente 150 m², bem como atividades complementares.
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A região da Candangolândia encontra-se inserida no corredor verde formado ao 

longo do Córrego Riacho Fundo e seus tributários: Córrego Guará e Córrego Vicente Pires. 

Esse corredor é de importância estratégica no que se refere às ações de recuperação e preser-

vação do Lago Paranoá, embora esteja distante das suas margens. Em 1992, foram definidas 

as poligonais da Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Jardim Zoológico de Brasília e 

do Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo I. Atualmente tombada e protegida pela legis-

lação de preservação do Patrimônio Cultural do Distrito Federal (Decretos no 11.079, no 11.080, 

de 21/04/1988, e no 11.104, de 12/05/1988), com recomendações quanto à manutenção das 

baixas alturas das edificações e adensamento da vegetação para amenizar o predomínio da 

massa edificada na paisagem. 

Considerações finais

As grandes áreas verdes entremeadas por algumas edificações esparsas são a prin-

cipal característica da escala bucólica, tendo em vista que o princípio fundamental dessa 

escala está centrado, sobretudo, na manutenção de uma paisagem rarefeita e horizontali-

zada, pois são justamente essas características que compõem um forte fator de distinção 

de Brasília em relação às outras cidades brasileiras. Esses atributos espaciais que identificam 

positivamente a imagem bucólica da cidade, como a horizontalidade da paisagem, a predo-

minância dos espaços livres e a ocupação de baixa densidade, têm a função primeira de dar 

unidade aos espaços do Plano Piloto, uniformizando sua linguagem como cidade-parque. 

Concomitantemente a essa função da escala bucólica, encontramos também outras duas, 

que são a de emoldurar a mancha urbana, protegendo-a de um crescimento indesejado, e 

a de possibilitar atividades de lazer nos espaços que se apresentem com tal vocação. Assim, 

mesmo aquelas áreas com vocação para lazer são intrinsecamente vinculadas à função de 

garantir a ocupação rarefeita e, portanto, bucólica. Dentre elas, as áreas dos parques já 

consolidados (Parque da Cidade, Parque Olhos d’Água e Parque Nacional de Brasília – Área 

Recreativa Água Mineral) são as que estão mais adequadas a esses pressupostos de Lucio 

Costa, pois apresentam, em sua maioria, grande acessibilidade por transporte público e 

equipamentos ligados a um lazer público, possibilitando agregar ao componente paisagís-

tico a apropriação social.

Na orla do Lago, infelizmente, isso não ocorre, uma vez que a ausência da alameda de 

contorno e a possibilidade dos clubes de ocuparem até as margens do Lago comprometeram a 

apropriação social de maneira significativa. O projeto implantado dificultou o acesso pela popu-

lação em geral, condição agravada ainda pela inexistente integração entre os locais de atração 

de pessoas, do ponto de vista dos pedestres, e consequentes deficiências no transporte coletivo e 

desqualificação dos espaços públicos.

Por sua vez, a extensão dos limites da cidade para além do lago apressou a neces-

sidade de ligações mais diretas entre o Plano Piloto e a outra margem do Lago, alterando 

irreversivelmente a dinâmica urbana da cidade, transformando a orla do Lago em um espaço 

mais visível e desejado pelos moradores da cidade. Nesse sentido, para além das pressões por 

alterações indesejadas, o aumento do potencial de uso da orla pode representar a possibi-

lidade de esta se aproximar daquilo imaginado por Lucio Costa no que diz respeito à apro-

priação social de seus espaços. 

Figura 11 - Superquadra
Foto de Breno Rodrigues

Figura 11a - Superquadra
Foto de Carlos Madson
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Quanto aos focos residenciais remanescentes da época de implantação do Plano Piloto, 

vimos que eles apresentam uma ocupação cada vez mais distante daquela que caracteriza a 

escala bucólica, pois são mais densamente edificados. Além disso, verifica-se que o testemunho 

material daquilo que um dia representaram já não existe mais: na Vila Planalto, por exemplo, as 

edificações em madeira da época dos pioneiros foram substituídas por casas de alvenaria; e, na 

Candangolândia, os antigos moradores foram para outros locais, perdendo o vínculo histórico 

com o lugar. 

Mas apesar da distorção na densidade desses usos, tais focos residenciais podem ser 

tratados utilizando-se limites bastante definidos. Se não é mais possível conseguir qualidades 

que se aproximem do paradigma do campo pela liberação do solo para os pedestres, em razão 

do padrão de ocupação das casas, pode-se ainda utilizar outros ensinamentos de Lucio Costa, ao 

garantir, sem ocupação, cinturões verdes com árvores de grande porte que possam delimitar as 

áreas edificadas e emoldurar os núcleos residenciais que, dada sua origem e natureza, são descon-

formes com os princípios da escala bucólica.

Apesar dos duros ajustes a que continuamente os espaços que compõem a escala 

bucólica têm de se submeter, como os citados neste texto, o importante é que não seja 

incentivado o entendimento, que ainda perdura no imaginário dos moradores da cidade, 

de que tais espaços são sobras do tecido urbano. Pelo contrário, espera-se que eles possam 

enfim ser entendidos como um elemento indicador de qualidade de vida, pois configuram 

paisagens e usos necessários ao espírito – tal qual aquele que Lucio Costa vislumbrou 

cinquenta anos atrás – quaisquer que sejam, inclusive os hábitos de lazer e moradia da 

sociedade. 
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Vazios urbanos em Brasília
Anamaria de Aragão Costa Martins

Resumo

Este artigo analisa espaços subutilizados, degradados  

ou em processo de abandono e transformação  

na área central de Brasília. Baseado no trabalho Estudo 

dos Vazios Urbanos no Distrito Federal, desenvolvido 

por técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano  

e Meio Ambiente, entre novembro e dezembro de 2006,  

o artigo ampara-se no conceito de vazio urbano para 

explicar, do ponto de vista semântico, a perda de função  

de certas áreas na estrutura urbana, e do ponto de vista 

físico, um processo de deterioração de regiões valorizadas  

da cidade que poderiam ser mais bem aproveitadas  

com outros usos. Grandes espaços livres utilizados como 

estacionamento, terrenos com solo exposto, depósitos 

clandestinos de resíduos, lotes vazios, setores em processo  

de abandono e os vazios gerados por faixas de domínio  

das redes de infraestrutura foram analisados como  

os principais exemplos de espaços subaproveitados  

na estrutura urbana, que têm gerado sérios impactos  

sobre a paisagem do conjunto urbano tombado.  

O artigo propõe alternativas para o melhor aproveitamento 

de áreas com grande valorização imobiliária. 

Abstract

This article analyses spaces that are underused, degraded 

or in process of abandonment and transformation  

in Brasilia’s central area. Based on the work Estudo 

dos Vazios Urbanos no Distrito Federal (Study on 

the Urban gaps in the Federal District), developed  

by technicians of the Secretariat for Environment and 

Urban Development between November and December, 

2006, the article develops the concept of vacant areas  

for modern movement urban sites where open spaces are 

the support of the urban form. The idea of vacant areas 

tries to explain, from the semantic point of view, the loss 

of functionality of some areas in the urban structure,  

and from the physical point of view, a deteriorating 

process of valued regions of the city which could receive 

more central uses. Urban voids used as parking lots, areas 

with exposed soil, illegal deposits of waste, empty plots, 

sectors in abandoning process, and the gaps generated 

by infrastructure networks were studied as the main 

examples of derelict spaces in the urban structure.  

The article presents alternatives to a better application  

of areas with high real state value and to reduce  

their impacts on the preservation of Brasilia as a world 

cultural heritage. Foto de Marcos Piffer
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Figura 1 - Forma urbana condicionando a dependência  
do automóvel
Elaboração própria

Introdução 

Observam-se nas áreas mais valorizadas de Brasília, isto é, nas terras em um raio inferior 

a 10 km dos Setores Centrais do Plano Piloto, situações de subutilização, ociosidade e degradação 

dos espaços livres. Esses casos configuram um processo de desperdício de terras com grande 

valor, ao mesmo tempo em que implicam a urbanização em áreas periféricas. Inúmeras cidades 

brasileiras e do contexto internacional têm enfocado esses “espaços desperdiçados” como novas 

oportunidades urbanísticas, dada sua centralidade sob a perspectiva da aglomeração urbana. 

O conceito de vazio urbano desenvolvido para cidades com passado industrial que 

seguem um modelo compacto de ocupação do solo difere do conceito utilizado no presente 

artigo. Tendo em vista a especificidade da paisagem de Brasília, em que o espaço livre configura 

o suporte do território, organizando e dando destaque à forma edificada, o conceito de vazio 

urbano não é aplicável a todos os espaços livres. 

Em Brasília, especialmente no Plano Piloto, mas também em muitas cidades-satélites, foram 

considerados vazios urbanos aqueles espaços degradados, com usos distorcidos ou em processo de 

abandono e transformação, que geram áreas obsoletas e subaproveitadas na cidade. 

Os vazios urbanos denotam, do ponto de vista semântico, a perda de função de certas 

áreas na estrutura urbana e, do ponto de vista físico, um processo de deterioração de regiões 

valorizadas da cidade que poderiam ser aproveitadas com outros usos.

O Estudo dos vazios urbanos no Distrito Federal,1 realizado por técnicos da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, entre novembro e dezembro de 2006, identificou e 

descreveu espaços com tais características no Distrito Federal, apontando caminhos para a assimi-

lação dos vazios urbanos, para revalorizar o significado dos espaços livres como suporte da cidade 

e buscando alternativas para requalificar áreas construídas em processo de abandono.

Entretanto, assimilar os vazios urbanos à estrutura funcional da cidade não significa, 

necessariamente, ocupar e edificar esses espaços. No caso de Brasília, onde o espaço livre é 

elemento fundamental da paisagem e da estrutura urbana, trata-se de entender as causas da 

perda da função urbana que gera processos de degradação para, então, buscar estratégias de 

intervenção. Eventualmente, trata-se apenas de uma melhor delimitação dos espaços, de conso-

lidação ou definição de atividades que possam desenvolver-se nessas áreas, atribuindo-lhes um 

uso. Em áreas construídas, onde se observa o abandono progressivo do espaço edificado, as alter-

nativas de reassimilação poderão, sim, corresponder a intervenções físicas de maior envergadura.

O presente artigo enfoca a primeira parte da pesquisa realizada que abarcou a área 

tombada de Brasília como região especialmente problemática. A cartografia atualizada dessa área 

serviu como instrumento metodológico fundamental da pesquisa, que se complementou com a 

pesquisa de campo e a consulta a bancos de informações.

Fundamentos teóricos

Brasília é a cidade-parque por excelência. Como resposta às altas densidades da cidade 

industrial, o Movimento Moderno, do qual Brasília é herdeira, estimulou morfologias em que predo-

minam os espaços livres sobre os construídos. 

Na paisagem de objetos de Brasília, o vazio é protagonista, já que o sistema de espaços 

livres é o suporte da cidade, sobre o qual se assentam as edificações. 

1  O estudo foi coordenado pela autora e desenvolvido pelos 
arquitetos Clécio Nonato Rezende, Paula Anderson de Matos 
Eustáquio, Vivian Dantas Sadeck e Ricardo Baseggio Filho, com 
a colaboração de Catarina F. de Mendonça Tokatjian, Daniela 
Antônia Soares de Carvalho, Isabel Cristina Joventino de Deus, 
Vicente Correia Lima Neto e Rejane Jung Vianna, no âmbito da 
Gerência de Monitoramento Territorial, da antiga Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), atual Seduma.
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Nas cidades compactas, os vazios urbanos tornaram-se o espaço fundamental da trans-

formação urbana. Nos terrenos baldios de Nova Iorque, foram edificados os pocket-gardens. Nos 

recintos industriais obsoletos, nos pátios de manobra ferroviários e nos portos abandonados, Paris, 

Amsterdã, Barcelona, entre outras cidades, construíram novas áreas residenciais. Nos grands-ensem-

bles franceses e nos imóveis immeubles à grand hauteur (IGH), concebidos segundo a morfologia de 

paisagem de objetos do Movimento Moderno, as altas taxas de vacância e os elevados problemas 

sociais motivaram sua transformação, eliminando o vazio residual e criando espaços livres delimi-

tados por edificações, no molde das praças tradicionais, no intuito de obter melhor definição de 

domínios. 

Diferentes autores trataram a problemática dos vazios urbanos, buscando conceitos que 

melhor definissem esses espaços: terrain vague, aree dismese, friche industrielle, brownfields são 

conceitos que procuram retratar a essência de espaços intersticiais, tanto na escala urbana como na 

escala metropolitana. 

O conceito de vazio urbano inclui, por um lado, áreas associadas ao passado industrial, em 

geral da cidade européia, providas previamente de um significado, que foram abandonadas ao longo 

do tempo ou entraram em decadência. Ao deixarem de constituir centros econômicos, tornaram-se 

espaços marginais (SOLÁ-MORALES, 1995). Por outro lado, o conceito de vazio urbano também se 

aplica à cidade norte-americana, remetendo ao vazio derivado de uma forma de ocupação do terri-

tório que privilegia áreas residenciais suburbanas, distantes do centro. Como resultado, configura-se 

um aglomerado urbano fragmentado, marcado por extensos vazios territoriais entre o centro urbano 

e essa periferia na escala metropolitana. Na escala urbana, as áreas centrais são fragmentadas por 

estacionamentos, grandes superfícies comerciais ou industriais e estruturas que ignoram o contexto 

em que se inserem. 

Assim, categorias usuais das cidades que seguem um modelo de crescimento compacto 

não se aplicam a Brasília. O vazio intersticial entre edificações não é residual, e, sim, “vazio de 

projeto”. O extenso canteiro da via confere monumentalidade aos espaços simbólicos da capital 

federal. Os espaços livres das superquadras residenciais são o jardim coletivo da vizinhança. Repre-

sentam o que Lúcio Costa denominou de escala bucólica. 

Se, por um lado, torna-se difícil classificar os espaços livres de Brasília segundo as catego-

rias tradicionais de vazios urbanos, por outro, a problemática desses espaços não é muito diferente 

daquela das cidades compactas.

A lógica da paisagem de objetos é também a lógica da baixa concentração urbana. Em 

realidades com tal característica, sistemas de transporte público coletivo, dimensionados com 

base no índice de passageiros por quilômetro, tendem a ser pouco eficientes e caros. Como 

consequência, o transporte privado passa a ser o modo preferido para o deslocamento inter e 

intraurbano (Figura 1). Em Brasília, o índice de motorização por cada 100 habitantes cresceu 

54,59% entre 1990 e 2000.

As áreas ocupadas por estacionamentos, quando organizadas pelo poder público, demons-

tram o favorecimento ao transporte privado como parte da política urbana. Nos centros urbanos de 

grande parte das cidades, as áreas de estacionamento não são gratuitas, como medida para coibir 

o fluxo de veículos. Eventualmente, a restrição a áreas de estacionamento é fator da pouca dispo-

nibilidade de espaços nas áreas centrais, especialmente nas cidades compactas. Em muitos casos, o 

transporte coletivo continua ineficiente em tais cidades, em que pesem as políticas de desestímulo 

ao uso do transporte privado. 

Figura 2 - Relação entre áreas de estacionamentos  
e áreas parceladas na área tombada de Brasília
Elaboração própria

Figura 3 - Grandes áreas de estacionamento 
acima de 3.000 m2   
SEDUH, Estudo dos vazios urbanos no Distrito Federal, 2006

Área de estudo
Espaços degradados
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Grandes estacionamentos 
       Privado
       Público

Área de estudo                                 Detalhe - Setor de Recreação Pública Norte - SRPN

No caso de Brasília, como a lógica da estrutura urbana provê a cidade de muitas áreas 

livres, essa idéia de economia e melhor aproveitamento dos espaços urbanos inexiste. Nesse sentido, 

as áreas destinadas ao estacionamento da crescente frota de veículos ocupam uma parte conside-

rável dos espaços livres da cidade. 

Ao mesmo tempo, muitos espaços livres desprovidos de uma função clara na estrutura urbana, 

pouco acessíveis e visíveis, tornam-se depósitos clandestinos de lixo e de resíduos da construção civil, além 

de abrigo para miseráveis, também marcados por sua invisibilidade à sociedade. Nesses casos, os espaços 

livres não se diferenciam muito da imagem dos terrenos baldios e abandonados das cidades compactas.

Os bolsões de estacionamento e os espaços degradados são duas dimensões dos vazios 

urbanos de Brasília. Outra dimensão refere-se a um grupo de atividades que ocupa porções nobres 

na cidade.

Em primeiro lugar, imóveis (lotes e edificações) que se encontram vazios ou abandonados 

nas áreas mais nobres da cidade sugerem o desperdício na utilização de áreas já dotadas de infraes-

trutura e equipamentos. Em alguns casos, a ociosidade de imóveis sugere também um processo de 

especulação imobiliária.

Em segundo lugar, estão atividades que ocuparam áreas periféricas dos núcleos urbanos 

em determinado período. Entretanto, com o crescimento urbano e a formação de aglomerados 

metropolitanos conurbados, a distância relativa desses espaços com relação às áreas centrais e sua 

posição na mancha urbana transformaram seu status: de áreas periféricas a centrais. Em Brasília, 

áreas como o Setor de Indústrias Gráficas foram instaladas a partir dos anos de 1960 na área peri-

férica do Plano Piloto. Na década de 1990, com a implantação do Setor Habitacional Sudoeste, a 

área foi absorvida pela malha urbana, tornando-se bastante central. O abandono progressivo de 

lotes do Setor de Indústrias Gráficas e a evidente mudança de uso denotam como esse espaço perde 

e transforma seu significado. Trata-se assim de vazios semânticos,o que demonstra que áreas com 

grande valorização imobiliária, com grande centralidade, são desperdiçadas com usos passíveis de 

realocação em áreas mais periféricas. 

Finalmente, encontra-se o grupo dos vazios derivados de restrições físicas à ocupação. Os 

obstáculos configurados por infraestruturas ferroviárias e as faixas de domínio das redes elétricas e da 

infraestrutura de saneamento configuram uma malha de espaços vazios que influencia a forma urbana. 

São vazios lineares que cortam a cidade, podendo eventualmente fragmentar o tecido urbano.

Considerando essas questões, o presente artigo identifica as seguintes categorias de vazios 

urbanos em Brasília:

1. grandes espaços livres utilizados como estacionamento, sejam em áreas públicas ou 

privadas, constituídas ou não como estacionamentos;

2. espaços livres, públicos ou privados, degradados pelos seguintes processos:

a. vegetação nativa removida, com grandes manchas de solo exposto;

b. depósitos clandestinos de resíduos (lixo e entulho);

c. terrenos baldios, isto é, áreas abandonadas ou utilizadas como depósitos de 

material ou alguns veículos;

3. lotes constituídos, desocupados ou sem edificação;

4. setores em processo de abandono e degradação ou com transformação de uso;

5. faixas de domínio de redes de infraestrutura.

Figura 4 - Natureza da propriedade das grandes áreas  
de estacionamento
SEDUH, Estudo dos vazios urbanos no Distrito Federal, 2006

Figura 5 - Ampla área de estacionamento  
em frente ao Ginásio Nilson Nelson
Foto de A. Aragão, 2006
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Área de estudo                                 Detalhe - Setor de Recreação Pública Norte - SRPN

Detalhe - Esplanada dos Ministérios

Considerando que o preço da terra e dos imóveis é produto de três aspectos – escassez, 

demanda e utilidade –, a falta de oferta de imóveis centrais (com muita demanda) no mercado 

tende a repercutir na valorização imobiliária do estoque existente. Por sua vez, tendo em vista a 

demanda por espaços urbanizáveis, a aparente escassez de imóveis implica a necessidade de criar 

novas áreas urbanas, expandindo o perímetro da cidade. Nesse sentido, rever e intervir sobre os 

vazios urbanos é fundamental para melhor utilização das áreas centrais.

Estacionamentos

O cadastro deste grupo de vazios urbanos considerou, inicialmente, todas as áreas utili-

zadas como estacionamento na área tombada de Brasília, fossem elas regulares ou irregulares, 

improvisadas ou consolidadas. Nesse sentido, cadastraram-se áreas pavimentadas e áreas com 

solo exposto. As manchas de estacionamento, como observado na Figura 2, encontram-se distri-

buídas pelas áreas parceladas, mostrando existir uma relação em que praticamente todos os lotes 

possuem uma área de estacionamento em superfície. A Figura 2 também demonstra a ampla 

proporção de estacionamentos para a área tombada, cuja superfície equivale a 15% de toda a 

superfície parcelada (excluindo-se as grandes manchas de parques – Parque Nacional, Parque da 

Cidade e Parque Ecológico Norte Burle Marx). 

Considerando que a morfologia de Brasília, com edifícios isolados, inevitavelmente gera 

grandes distâncias que dificultam a utilização do transporte coletivo e favorecem a utilização do 

transporte particular, cuja consequência é a necessidade de estacionamentos, o estudo voltou-se 

às manchas de maior dimensão.

Foram removidas da análise as áreas de estacionamento das áreas residenciais, com super-

fície igual ou inferior a 3.000 m² (a dimensão média de um estacionamento que serve, em superfície, 

a duas projeções residenciais de aproximadamente 95 unidades imobiliárias, tendo como base o 

cálculo de 30 m² por vaga) (Figura 3). As grandes superfícies de estacionamentos foram classificadas 

quanto à propriedade pública ou privada dos terrenos em que se localizam, a fim de observar como 

os proprietários e o poder público estão utilizando seus domínios (Figura 4).

As áreas mais problemáticas referem-se aos espaços que concentram os postos de 

trabalho. Embora o Plano Piloto abarque uma porção inferior a 15% da população do Distrito 

Federal, essa área concentra mais de 50% dos postos de trabalho, situados principalmente ao 

longo do Eixo Monumental e dos Setores Centrais. A população que se desloca diariamente para 

essa região utiliza veículos particulares em grande proporção. 

Como consequência, na Esplanada dos Ministérios e nas áreas adjacentes norte e sul, 

as áreas utilizadas para estacionamento de veículos ocupam 44,84% do espaço livre, isto é, 

285.436 m², desconsiderando-se o canteiro central do Eixo Monumental. Resta quase metade 

da área para as outras instalações que abrigam a função principal da área. Além dos grandes 

bolsões de estacionamento entre os ministérios e seus anexos, as laterais das vias e os terrenos 

livres adjacentes são improvisados como áreas de estacionamento. No Setor de Administração 

Federal Sul, nas proximidades do Setor de Embaixadas, muitas áreas anteriormente ocupadas 

por cerrado vêm se transformando em áreas de estacionamento. A maior parte dos edifícios 

públicos recentemente construídos ignora a alternativa de criar estacionamentos em subsolo, 

o que liberaria as áreas livres para cumprir sua função de valorizar a monumentalidade dos 

edifícios da região. 

Figura 6 - Ampla área de estacionamento no SGAN 907,  
a oeste do UniCEUB
Foto de A. Aragão, 2006
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Figura 8 - Natureza da degradação
SEDUH, Estudo dos vazios urbanos no Distrito Federal, 2006.

Nos Setores Centrais, a superfície ocupada por estacionamentos segue proporção seme-

lhante. No Setor Comercial Sul (SCS), com área total de 272.118 m², os lotes ocupam 108.437 m², 

restando 163.681 m² de espaços livres. Os estacionamentos totalizam 58.796 m², isto é, 35,92% 

da área não construída. A porcentagem restante é destinada a áreas verdes, praças, passeios e 

vias de acesso. 

Já o Setor Comercial Norte (SCN) possui área de 274.949 m². Todos os seus terrenos 

estão ocupados e totalizam 94.181 m². Nos 180.768 m² restantes, incluem-se as áreas de estacio-

namento, áreas verdes, vias de acesso e passeios. Os bolsões de estacionamento ocupam 62,81% 

(113.546 m²), restando apenas 37,19% da área do setor para as outras instalações, como vias 

de acesso, áreas verdes e passeios. Trata-se também de estacionamentos improvisados, em geral 

sem pavimentação.

Observa-se nessa comparação que o SCN e o SCS ocupam superfícies quase iguais e 

têm superfícies loteadas de forma semelhante. Entretanto, no SCN, a concentração de estaciona-

mentos é mais de duas vezes superior à do Setor Comercial Sul. 

Outras áreas problemáticas incluem os grandes recintos existentes no Plano Piloto – as 

universidades, os parques e os centros esportivos, onde as grandes instalações devem prever 

grandes áreas de estacionamento.

O Setor de Recreação Pública Norte (SRPN), que inclui o autódromo, a piscina coberta e 

o complexo esportivo, configura uma das maiores concentrações de estacionamentos em toda a 

área tombada, equivalente a 333.174 m² (Figura 5).

Frequentemente, esses estacionamentos são utilizados para eventos temporários que 

necessitam de grande espaço físico (circos, feiras, festas, shows e exposições), com estrutura 

móvel, retirada logo após o uso. Nota-se que outra grande parte da área é utilizada para estacio-

namento de ônibus fora dos horários de pico. 

Entretanto, esse espaço urbano permanece ocioso a maior parte do tempo.

O Parque da Cidade possui grandes bolsões voltados para atividades esporádicas. 

Enquanto alguns estacionamentos são mais utilizados (próximos ao parque infantil e aos locais de 

maior concentração de usuários), outros apresentam grande ociosidade.

Os estacionamentos das universidades representam uma significativa parcela da área de 

estudo. Com o passar do tempo, a demanda de tradicional centro universitário privado na Asa 

Norte aumentou em razão da ampliação da oferta de cursos e, consequentemente, do espaço 

construído. O aumento da estrutura universitária refletiu na ampla área de estacionamento 

existente. Apenas 6.621 m² de estacionamentos encontram-se dentro do lote da universidade, 

enquanto 101.903 m² estão localizados em outros espaços: 61.596 m² estão em propriedade 

privada e são pagos e 40.334 m² estão em área pública, sendo intensamente utilizados pelos 

frequentadores da instituição (Figura 6). 

A Universidade de Brasília (UnB) possui amplos estacionamentos com boa estrutura. São 

192.835 m² de estacionamentos distribuídos nos 2.563.448 m² do campus. Apesar de a área da 

UnB ser muito superior à do Uniceub (55.621 m²), nota-se que ambas as instituições possuem 

superfícies de estacionamento aproximadas. 

Observa-se que em muitos locais a área de estacionamento é insuficiente para atender 

à demanda (onde há concentração de postos de trabalho), enquanto em outros os abundantes 

estacionamentos são utilizados esporadicamente, ocupando um grande espaço que poderia estar 

voltado para outra utilização.

Figura 7 – Espaços degradados
SEDUH, Estudo dos vazios urbanos no Distrito Federal, 2006

Espaços degradados 
       Resíduos (lixo e entulho)
       Solo exposto
       Solo exposto e resíduos
       Ocupação irregular
       Terreno baldio

Área de estudo             Detalhe - Área do futuro Setor Noroeste e Parque Ecológico Norte

Área de estudo
Espaços degradados
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Figura 9 - Área degradada no SGAN 910
Foto de A. Aragão, 2006

Os efeitos decorrentes da transformação dos espaços livres, sejam públicos ou 

privados, em estacionamento são significativos tanto para o meio ambiente quanto para a 

estrutura urbana. 

Os grandes prejuízos ambientais decorrem da pavimentação e da impermeabilização do 

solo de grande parte de estacionamentos regulares, além da ausência de arborização. No caso 

dos estacionamentos irregulares e improvisados, a remoção da cobertura vegetal, deixando o solo 

exposto, é sem dúvida um dos maiores problemas ambientais, gerando processos erosivos, além 

de grandes deslocamentos de barro no período das chuvas.

A presença de grandes manchas de estacionamento em áreas centrais, além de um 

problema na paisagem urbana, compromete também a estrutura da cidade, na medida em que 

fragmenta o espaço urbano. 

Espaços degradados

Os espaços degradados constituem a categoria mais usual de vazios urbanos nas cidades 

tradicionais. Lotes vazios ou áreas verdes convertidas em terrenos baldios são imagens habituais 

nos grandes centros urbanos. Nas cidades que seguem um modelo compacto de ocupação do 

solo, predominam os espaços construídos sobre os espaços livres. Nesse sentido, os espaços 

degradados emergem pontualmente na paisagem. Em Brasília, dada sua característica de cidade-

parque, a incidência de espaços degradados ocorre em maior escala, especialmente pela quanti-

dade de espaços livres públicos ser consideravelmente maior do que nas cidades tradicionais. As 

dificuldades em qualificar, dar uso e apropriação às extensões de espaços livres constituem uma 

das razões da degradação. 

Os espaços degradados são observados nas áreas livres menos valorizadas e nos vazios 

mais periféricos à área central de Brasília. Constatou-se que a degradação ocorre principal-

mente nos espaços livres públicos (70%), onde há maior ambiguidade na definição de domínios, 

enquanto apenas 28% da degradação ocorre em áreas privadas (Figura 7). 

O estudo definiu três situações de degradação a serem analisadas (Figura 8): 

 • áreas com vegetação nativa removida, deixando grandes manchas de solo exposto, 

tipo de degradação gerada em terrenos com predominância de cambissolos com 

grande potencial a processos erosivos;

 • depósitos clandestinos de resíduos (lixo e entulho), em geral situados nos espaços 

menos visíveis das grandes extensões de espaços livres públicos;

 • e, finalmente, os tradicionais terrenos baldios, caracterizados como interstícios 

urbanos.

Na Asa Norte, o principal tipo de degradação é a remoção da cobertura vegetal. As 

maiores áreas ocorrem no Setor Terminal Norte, em lote privado destinado à Fundação Zoobo-

tânica, e no Setor Noroeste. Áreas de depósito clandestino de resíduos sólidos, especialmente 

entulho, são observadas no local do Parque Ecológico Burle Marx, próximo às quadras 909 e 911 

(Figura 9). Também no Setor de Recreação Pública Norte (SRPN) são observadas áreas de depósito 

de entulho. Na área da UnB, observam-se áreas com cobertura vegetal removida e áreas com 

ocupações marginais nas proximidades da SGAN 613. Entre lotes do Setor de Mansões Isoladas 

(SMI) e o Setor de Embaixadas Norte, existem áreas utilizadas como depósito clandestino de 

Área de estudo             Detalhe - Área do futuro Setor Noroeste e Parque Ecológico Norte

Detalhe - Setor de Clubes Sul e Setor de Autarquias Norte
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entulho. Inúmeras áreas com cobertura vegetal removida são encontradas no Setor de Adminis-

tração Federal Norte (SAFN).

Na Asa Sul, considerando o alto nível de consolidação da área urbana, as áreas degra-

dadas são observadas especialmente no Setor de Administração Federal Sul (SAFS) e no Setor de 

Embaixadas Sul. Trata-se principalmente de áreas com solo exposto. Terrenos baldios são obser-

vados no Setor de Grandes Áreas Sul, nas quadras 608, 609, 610 e 614. As regiões na Asa Sul com 

maior nível de degradação encontram-se no Setor de Clubes Sul (SCES) (Figura 10). O processo de 

consolidação do Parque de Uso Múltiplo da Asa Sul, criado por lei em 1999, recuperou grandes 

áreas degradadas com depósito de entulho observadas no local em 2005. No Setor Policial Sul, 

observam-se áreas fragmentárias utilizadas como depósito de lixo e entulho. Próximo ao Setor 

Hípico e ao Setor Terminal Sul, observam-se áreas com solo exposto com ocupação marginal. O 

interstício entre o cemitério, o Parque da Cidade e as quadras 900 configura-se como área de 

depósito de resíduos.

Ao longo da via Epia, na área do Setor de Oficinas Norte, são observadas grandes 

manchas de solo exposto, com dimensão superior a um hectare. Nos fundos do Setor de Armaze-

nagem e Abastecimento Norte (SAAN), encontram-se espaços de depósito de entulho.

No Cruzeiro, dada a grande compacidade do tecido urbano, há poucas áreas residuais 

em processo de degradação, ocorrendo principalmente áreas com solo exposto com presença 

localizada de entulho. Pode-se afirmar que, no Setor Octogonal e no Setor Sudoeste, a degra-

dação é um fenômeno pontual.

Entre lotes não contíguos, onde se configura um espaço livre residual, sem claro domínio, 

em diferentes situações de urbanização, constata-se a presença de numerosos espaços degra-

dados, principalmente de depósito clandestino de resíduos. Essa constatação explicita-se tanto em 

alguns setores do Plano Piloto, tais como o SCES (Figura 10) e o SMI, como na área do Setor de 

Inflamáveis, uma realidade urbana totalmente distinta.

Assim, podem-se extrair algumas conclusões gerais a respeito da localização e da situação 

de ocorrência de espaços degradados:

 • áreas menos visíveis e menos acessíveis (isto é, com pouco arruamento) configu-

rando vastos espaços livres propiciam a proliferação de depósitos clandestinos de 

resíduos, assim como permitem ocupações marginais;

 • espaços periurbanos, isto é, os lindes entre o espaço urbano e o rural ou natural, 

onde se observa ambiguidade de domínios e uma paisagem híbrida, são alvo de 

degradação;

 • áreas com alto grau de urbanização e com tecido urbano mais compacto dificultam 

situações de degradação dos espaços livres;

 • em geral a ambiguidade de domínio do espaço permite situações de degradação.

Lotes vazios

A maior parte dos lotes desocupados na área central de Brasília está intocada desde a 

construção da cidade. Muitos desses lotes, de acordo com os registros na Terracap, são fruto de 

doação a instituições governamentais, algumas já extintas. Trata-se de lotes com destinação insti-

tucional, tanto para o governo federal e distrital como para instituições públicas ou privadas de 

Figura 10 - Setor de Clubes Esportivos Sul
www.googlemaps.com, março 2009

Figura 12 - Destinação dos lotes vazios
SEDUH, Estudo dos vazios urbanos no Distrito Federal, 2006

Destinação dos lotes vazios     Área de estudo            Detalhe - Setor de Embaixadas Norte
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           Uso residencial
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interesse social (Figuras 11 e 12). Os 978 lotes institucionais que se encontram vazios compreendem 

4,85% do total de lotes desocupados. 

Já os lotes em posse da iniciativa privada estão sob as regras do mercado imobi-

liário, sempre em busca da mudança da legislação de uso e ocupação do solo, com o 

intuito de obter maior rentabilidade econômica para o imóvel. Os lotes desocupados com 

destinação residencial ou comercial totalizam 232, equivalendo a apenas 1,15% do total 

de lotes vazios.

A Asa Sul, por onde se iniciou a ocupação do Plano Piloto, apresenta menor quantidade 

de terrenos vazios, restando cerca de 530 unidades imobiliárias desocupadas. 

A maior quantidade de lotes vagos na Asa Sul está destinada a usos institucionais e como 

os situados ao longo da Avenida L2 Sul, nas quadras 600 e nas EQSs (Entrequadras Sul). Também 

merece destaque o Setor de Embaixadas Sul (SES) e Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), onde 

os lotes vazios, públicos ou privados, estão em grande parte destinados à instalação de templos 

religiosos, clubes e escolas.

Na Asa Norte, o número de terrenos residenciais desocupados é mais evidente. 

Nota-se um processo de ocupação mais lento e descontínuo do que no restante da área 

tombada. 

A Universidade de Brasília tem papel fundamental nesse processo, pois é a maior proprie-

tária de terras da Asa Norte. A UnB tem várias projeções entre as quadras residenciais SQN 205 e 

SQN 310 (ainda desocupadas), somando um total de 32 projeções. A quadra residencial SQN 207, 

por exemplo, é a única que se encontra completamente vazia.

Na Asa Norte, alguns setores centrais como o Setor de Autarquias Norte (SAUN), comple-

tamente vazio atualmente, reforçam o aspecto descontínuo da cidade. A Asa Norte também 

apresenta terrenos vazios concentrados na faixa que compreende as quadras 600 e o Setor de 

Embaixadas Norte. Este último apresenta cerca de oito lotes vazios, além de uma grande área 

destinada à expansão do setor. Outra quadra residencial que chama a atenção pelo seu esva-

ziamento é a SQN 204, de propriedade do Ministério da Aeronáutica, que possui apenas três 

projeções construídas.

As demais áreas que compõem o restante do conjunto tombado (Cruzeiro, Sudoeste/

Octogonal e Candangolândia) não apresentam um número de lotes vazios tão expressivo. Apesar 

do desenho urbano bastante diferenciado, as áreas que concentram lotes vazios apresentam as 

mesmas características, salvo poucas situações isoladas. A grande maioria dos lotes vazios dessas 

regiões é destinada à instalação de escolas, jardins de infância e outros equipamentos comunitá-

rios de pequeno porte situados no interior das quadras residenciais. Os lotes destinados a residên-

cias são poucos e estão dispersos na malha urbana.

O Setor Octogonal destaca-se entre os outros por ainda apresentar lotes vazios de grande 

porte. É o caso da quadra residencial AOS 3 e do lote 4 da EA3/8, destinados ao uso comercial.

O Sudoeste, apesar de ser uma das áreas mais recentemente urbanizadas, encontra-se 

com a ocupação dos lotes residenciais praticamente concluída, com apenas nove projeções resi-

denciais vazias. Segue o mesmo processo de ocupação dos demais setores, sendo o maior número 

de lotes vazios destinados a equipamentos coletivos.

De forma geral, os lotes vazios destinados ao uso comercial ou residencial não apre-

sentam grande expressividade na análise, exceto em algumas situações pontuais, como algumas 

superquadras sob o domínio de um único proprietário.

Figura 11 - Lotes vazios
SEDUH, Estudo dos vazios urbanos no Distrito Federal, 2006

Figura 12 - Destinação dos lotes vazios
SEDUH, Estudo dos vazios urbanos no Distrito Federal, 2006
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Tabela 1: Distribuição de lotes vazios por áreas urbanas

Setor Total de lotes Lotes vazios % Lotes vazios

Asa Sul 7.735 531 6,86

Asa Norte 4.590 433 9,43

SGO/SAM 145 48 33,10

Octogonal 32 8 25,00

Sudoeste 654 65 9,94

Cruzeiro 2438 48 1,96

SIG 326 22 6,74

Vila Planalto 1.044 31 2,96

Candangolândia 3.193 24 0,75

Áreas urbanas subaproveitadas  

ou em processo de transformação 

As áreas urbanas subaproveitadas ou em processo de transformação constituem porções 

do território em que a mudança de sua situação urbana – de espaços periféricos a centrais, como 

parte do processo de crescimento urbano – leva a que os usos e as atividades iniciais sejam paula-

tinamente alterados, ocasionando, em muitos casos, ao abandono dos edifícios e dos terrenos. 

Configuram espaços onde o vazio, além de um conceito material de áreas desocupadas, reporta 

à dimensão semântica: espaços ausentes de função urbana. 

Nas cidades com passado industrial, esse processo está presente em muitos bairros, 

paulatinamente abandonados, como consequência do processo de deslocalização industrial ocor-

rido na segunda metade do século XX. Com isso, recintos industriais obsoletos e terrenos abando-

nados proliferam nas antigas periferias industriais (MARTINS, 2004).

No caso de Brasília, esse processo se verifica em áreas com a característica indus-

trial embrionária, mas também nas atividades vinculadas à estrutura de apoio aos órgãos da 

administração pública, que, com o processo de terceirização dos serviços (gráficas, oficinas e 

abastecimento, manutenção de maquinário, etc.), aliado a um processo de redução da máquina 

estatal empreendido no Brasil a partir do final da década de 1980, foram desativadas. Com isso, 

inúmeros lotes de propriedade da administração pública que deveriam abrigar serviços de apoio 

dos órgãos públicos mudaram de função, foram desativados e abandonados ou simplesmente 

permaneceram vazios.

O Setor de Indústrias Gráficas, o Setor de Garagens Oficiais e o Setor de Administração 

Municipal são exemplos desse processo de abandono ou transformação paulatina dos usos na 

área tombada de Brasília.

Com exceção do lote da Imprensa Nacional, instalada no mesmo local desde os anos 

1960, o Setor de Indústrias Gráficas (SIG) foi implantado, nos anos 1970, em área periférica 

ao Plano Piloto. A inexistência da área residencial do Setor Sudoeste, implantado apenas na 

década de 1990, e o Parque da Cidade isolavam a área dos setores centrais e das demais 

Figura 14 - Imóvel desocupado à época do estudo no SIG
Foto de A. Aragão, 2006

Figura 15 - Lotes subutilizados como estacionamento no SIG
Foto de A. Aragão, 2006

Figura 13 - Novo perfil dos edifícios  
do Setor de Indústrias Gráficas - SIG
Foto de A. Aragão, 2006
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          Atividades
 
 Administração pública
 Adm. pública/sede empresarial
 Boate
 Centro cultural
 Comércio
 Depósito
 Editora
 Educação
 Telecomunicações /educação
 Empresa mista

Escritório
Estacionameto
Gráfica
Gráfica/habitação
Igreja
Lava-jato
Não identificado
Saúde privada
Tecnologia
Vazio

Figura 16 - Fachada degradada voltada para a Estrada  
de Indústrias Gráficas
Foto de A. Aragão, 2006

Figura 17 - Atividades no SIG
SEDUH, Estudo dos vazios urbanos no Distrito Federal, 2006

áreas residenciais das Asas Sul e Norte. Com a consolidação do Setor Sudoeste e com o 

crescimento do aglomerado urbano de Brasília, essa área inicialmente periférica converteu-se 

em um espaço altamente central e valorizado. Essa mudança de status urbano conduziu a 

grandes alterações do perfil inicial do setor: de uma área industrial, dedicada ao campo edito-

rial, a um espaço, também, de localização de sedes empresariais relacionadas à tecnologia e 

às telecomunicações (Figura 13). 

Com base em pesquisa de campo realizada no âmbito do trabalho Estudo dos vazios 

urbanos no Distrito Federal (Seduh, 2006), observa-se o fechamento de antigas gráficas e editoras, 

cujos terrenos se encontram abandonados ou anunciados para aluguel (Figura 14). Lotes vazios 

são utilizados como áreas de estacionamento de duas instituições de ensino (Figura 15). Em 

contraste a tal fenômeno, emergem novas construções preocupadas com a arquitetura emble-

mática dos edifícios. 

Em termos de morfologia, o setor configura-se por uma sucessão de grandes quar-

teirões, subdivididos em módulos estreitos. Em geral, uma mesma propriedade abarca mais de 

um módulo. Esses módulos são servidos por duas ruas: uma de acesso e outra de passagem, 

a Estrada de Indústrias Gráficas (EIG), onde circula um fluxo pesado nas horas de pico. Cria-se 

assim uma paisagem de frente e fundos em cada módulo, estimulada também pela grande 

profundidade dos terrenos. Com isso, observa-se que, em alguns casos, a EIG é a frente e, em 

outros, é o fundo do lote, estando de um lado o edifício-sede da atividade e em outro depósitos 

de outra empresa (Figura 16). 

Outras áreas, especialmente os menores quarteirões, mantiveram a característica inicial 

do setor e abrigam várias pequenas editoras e gráficas. Entretanto, tais atividades ocupam princi-

palmente o térreo dos edifícios, sendo os andares superiores utilizados como habitação.

As transformações do Setor apresentam-se tão intensas que, desde a pesquisa realizada 

em dezembro de 2006, muitas edificações foram recicladas. Academias de ginástica e casas de 

festas infantis inauguradas no final de 2008 deram novo uso às antigas gráficas do SIG, aten-

dendo ao perfil socioeconômico dos moradores do bairro vizinho, o Setor Sudoeste.

Já o Setor de Garagens Oficiais (SGO) e o Setor de Administração Municipal (SAM) 

inserem-se, ainda hoje, em um contexto relativamente periférico, por estar circundado por grandes 

vazios que o separam do Setor Militar Urbano e da Asa Norte. Entretanto, a implantação do Setor 

Noroeste nos próximos anos tende a gerar um fenômeno bastante parecido ao ocorrido com o 

Setor de Indústrias Gráficas.

No SGO, observa-se o abandono de inúmeros lotes, destinados até hoje a servir como gara-

gens de órgãos oficiais. Hoje, trata-se, predominantemente, de áreas de manutenção e abastecimento 

de combustíveis de órgãos do Poder Judiciário (tribunais) (Figuras 19 e 20). O maior proprietário da área 

é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Observa-se a transformação no uso do Setor em pequenos 

quarteirões com uso misto, onde o nível térreo oferece comércio automotivo e de produtos inflamá-

veis, além de bares e restaurantes, e os andares superiores aparentam funcionar como residência dos 

comerciantes (são os lotes originalmente destinados ao comércio local do Setor).

Diferentemente do SIG, o Setor caracteriza-se por lotes de grande dimensão e baixa 

ocupação do solo (Figuras 21 e 22). O estado de abandono de muitos lotes é evidente. Cabe 

destacar a garagem do DFTrans (empresa pública de transportes), que, além de abrigar os escri-

tórios do órgão, é depósito de veículos e área de manutenção e abastecimento de combustíveis, 

ocupando, além do lote demarcado, uma grande extensão de área pública. 
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Já o lote do Corpo de Bombeiros, no Setor de Administração Municipal (SAM), 

estende-se por área pública contígua ao lote circular da Companhia de Águas e Esgoto 

(Caesb). A via que dá acesso ao autódromo converteu-se em importante ligação do Centro 

Administrativo do GDF com a área residencial da Asa Norte, resultando no prolongamento 

de uma das maiores artérias do DF. Sua paisagem, entretanto, segue marcada por grandes 

espaços vazios, com os fundos de lotes. 

À medida que um espaço se converte em área de conexão entre importantes espaços 

intraurbanos, aumenta sua centralidade no aglomerado urbano. Essa é a perspectiva do SGO, 

do SAM e do SIG, caracterizados, neste estudo, como áreas subaproveitadas com respeito a suas 

funções iniciais, por desperdiçarem seu potencial de centralidade e acessibilidade. 

Vazios derivados das redes de infraestrutura

Muitos dos vazios existentes no tecido urbano da área tombada e dos setores circunvi-

zinhos são provocados pelas redes de infraestrutura implantadas. Em geral, tais redes tendem a 

seguir o traçado urbano. Entretanto, dada à morfologia de Brasília, em que predominam áreas 

não edificadas como suporte do tecido urbano, em muitos trechos as redes foram implantadas 

para melhor otimizar o sistema, ignorando possível urbanização futura. Com a urbanização tardia 

de certas áreas e com o adensamento proposto a partir do documento Brasília Revisitada, foi o 

traçado urbano que se adequou à passagem das redes de infraestrutura. Entretanto, grande parte 

do desenho urbano utilizado considerou tais vazios mais como obstáculos do que como oportu-

nidades de desenho urbano. 

Linhas de transmissão elétrica, adutoras, redes de saneamento (esgotamento sanitário e 

drenagem pluvial) e redes de transmissão de dados (telefonia e televisão a cabo) foram conside-

radas na análise, além de vias do sistema ferroviário e do sistema metroviário e as redes de trans-

porte de combustíveis (oleoduto e gasoduto), embora estas últimas cortem apenas parcialmente 

a área tombada (Figura 23). 

A análise compreendeu, além das áreas consolidadas, outras cuja urbanização ainda 

não se realizou, ou onde haverá expansão urbana. Nas áreas consolidadas, observa-se que vazios 

derivados das redes de infraestrutura correspondem também aos espaços onde vazios de outra 

natureza são observados. 

No Setor de Administração Municipal, o grande lote central deste setor é ocupado 

pela Estação de Tratamento de Água da Caesb. Em decorrência, as áreas ainda livres, destinadas 

a parcelamento futuro, são cortadas por quatro adutoras, que, além de gerar grandes vazios, 

influenciam significativamente o desenho do Setor. O Setor de Garagens Oficiais é cortado diago-

nalmente pela adutora que interliga a Estação de Tratamento de Água do Setor de Administração 

Municipal com os reservatórios situados ao longo do Eixo Monumental. A faixa de domínio da 

adutora é de 30 m. O Setor de Oficinas Norte (SOF/N) é cortado por duas linhas paralelas de trans-

missão elétrica que provocam uma larga faixa de área non aedificandi.

Nas áreas não consolidadas, chama a atenção a situação do Setor de Autarquias Norte 

(SAUN). Apesar de todos os lotes das quadras 4 e 5 estarem ainda desocupados, a área do Setor é 

cortada por uma adutora que provocará uma faixa non aedificandi de 30 m de largura por apro-

ximadamente 650 m de comprimento, no sentido norte-sul, quando ocorrer a efetiva ocupação 

dessas quadras. Também o Setor de Administração Federal Sul (SAF/S) é cortado por duas adutoras, 

Figura 19 - Lote para garagem e posto de abastecimento  
no Setor de Garagens Oficiais - SGO
Foto de A. Aragão, 2006

Figura 18 - Situação da ocupação dos lotes no SIG
SEDUH, Estudo dos vazios urbanos no Distrito Federal, 2006
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Figura 20 - Lote para garagem e posto de abastecimento 
no SGO
Foto de A. Aragão, 2006

Figura 21 - Atividades no SGO e no SAM
SEDUH, Estudo dos vazios urbanos no Distrito Federal, 2006

que, além de provocarem duas faixas non aedificandi de significativa dimensão, também influen-

ciaram no desenho do Setor. Já na área de ampliação do Setor de Embaixadas Norte (SEN), uma 

linha de transmissão elétrica de alta tensão corta a área, com influência significativa no desenho 

do Setor. No Setor de Administração Federal Norte (SAF/N), a rede elétrica provoca um vazio de 

dimensões significativas, em razão da reduzida dimensão do setor.

De forma geral, as redes de infraestrutura acompanham o traçado viário e não consti-

tuem grandes obstáculos à forma urbana. As áreas urbanas implantadas nas primeiras décadas 

da construção da capital tiveram as redes de infraestrutura ajustadas a sua forma urbana. Entre-

tanto, nas novas áreas, como o Setor Sudoeste, a disposição de projeções residenciais adequou-se, 

muitas vezes, à passagem de redes de infraestrutura. Em relação às áreas não implantadas, caso 

não haja uma reavaliação de seu desenho urbano, inúmeros vazios serão gerados, pois terão sido 

desconsideradas as redes de infraestrutura como diretriz de projeto. 

A assimilação e a reassimilação dos vazios urbanos

Os vazios urbanos identificados na área tombada decorrem, principalmente, de distor-

ções do uso desses espaços: aqueles destinados a funcionar como parques são convertidos em 

áreas de depósito de resíduos; espaços destinados a funcionar como jardins urbanos são conver-

tidos em grandes bolsões de estacionamento; lotes à espera que os equipamentos a que são 

destinados sejam economicamente viáveis permanecem vazios; setores designados para abrigar 

atividades hoje obsoletas são abandonados ou transformados sem que a legislação urbanística 

acompanhe tal transformação; ambiguidade ou ausência de função de espaços intersticiais entre 

lotes conduz à degradação. 

A permanência dos vazios urbanos conceituados neste trabalho resulta da prevalência 

de regulamentações urbanísticas estabelecidas com base nas dinâmicas das décadas passadas da 

cidade. Apenas um único grupo, os vazios do percurso das redes de infraestrutura, efetivamente 

representa um impedimento físico à ocupação. 

Nesse sentido, a assimilação e a reassimilação dos vazios urbanos ao espaço da cidade 

devem, necessariamente, passar pela reavaliação da legislação que normatiza o uso e a intensi-

dade de ocupação desses espaços. 

Nos lotes vazios, é necessário realizar avaliação nos diferentes órgãos públicos e nas 

demais instituições proprietárias desses imóveis quanto à necessidade de manter sua destinação. 

No caso de lotes destinados a instituições extintas, a flexibilização de seu uso a atividades deman-

dadas pelo mercado deve ser considerada. 

Paralelamente, a revisão da dominialidade de certas áreas, especialmente dos espaços 

degradados em áreas residuais entre lotes descontínuos, pode se configurar como alternativa para 

reassimilar esses espaços à cidade. 

A fiscalização – como medida preventiva à degradação ou à distorção na utilização 

dos espaços livres, aplica-se apenas aos espaços degradados. Nas demais áreas, a penalização, 

mediante a aplicação de instrumentos de gestão introduzidos pelo Estatuto da Cidade, tais como 

o parcelamento, a edificação ou a utilização Compulsórios, o IPTU Progressivo no Tempo e a desa-

propriação com pagamento de títulos, ou o direito de preempção – torna-se estratégia recomen-

dável para pressionar proprietários de áreas subaproveitadas ou para viabilizar a ação do poder 

público no sentido de transformar a utilização dos espaços urbanos.

Atividades 

             Posto de combustíveis
             Administração
             Arquivo morto e reciclagem
             Comércio/misto/oficinas
             Depósito
             Garagem e posto
             Heliponto da polícia
             Museu
             Vazio
             ETA - Estação de Tratamento de Água
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Entretanto, em lugar da mera penalização existe a necessidade de se estabelecer uma 

estratégia de reassimilação ou de requalificação dos vazios urbanos baseada em intervenções 

sobre o espaço.

A consolidação de certos espaços livres como parques urbanos (por exemplo, a área do 

Parque Ecológico Burle Marx e o Parque de Uso Múltiplo da Asa Sul) pode, seguindo o exemplo do 

Parque Olhos d’Água, na Asa Norte, frear o processo de degradação e de invasão dos espaços livres.

A revisão normativa em certas áreas (lotes vazios, por exemplo) acompanhada de estra-

tégias de intervenção que atendam às necessidades de áreas para atividades urbanas caracterís-

ticas da dinâmica atual contribuirão para a consolidação do Plano Piloto.

As áreas de estacionamento requerem intervenções imediatas, introduzindo arbori-

zação e pavimentos de menor impacto ao meio ambiente. A médio prazo, devem ser elaborados 

projetos alternativos para áreas de estacionamento. Poderá ser priorizada a utilização de subsolos 

em lugar de estacionamentos em superfície, mediante incentivos fiscais ou aumento do potencial 

construtivo. A longo prazo, entretanto, é fundamental a aplicação de uma política de transporte 

que gere alternativas à utilização do automóvel, rompendo a barreira cultural, especialmente para 

as classes média e alta.

Os setores subaproveitados e em transformação estabelecem não só um espaço de 

oportunidade imobiliária, mas também uma oportunidade urbanística de revalorizar aspectos 

paisagísticos e ambientais da cidade. Embora a transformação urbana seja um processo de médio 

e longo prazos, pois envolve negociações com proprietários, desapropriações e recuperação de 

solos contaminados, entre outras ações, as dinâmicas dos setores estudados mostram oportuni-

dades de intervenção a curto prazo. 

Os vazios gerados pelas redes de infraestrutura requerem também intervenções 

sobre o desenho urbano. Nas áreas já consolidadas, o desenho urbano imposto pela presença 

de uma rede deve ser potencializado, transformando esses vazios lineares em espaços a serem 

utilizados pela comunidade, deixando de ser meramente residual. Novos lotes poderão ser 

constituídos para melhor configuração desses novos espaços livres que emergem do obstá-

culo superado. Para as áreas ainda desocupadas, interceptadas por redes de infraestrutura, 

seu desenho urbano poderia ser revisto para melhor adequar os vazios das infraestruturas 

como espaços livres com função urbana. Igualmente, áreas de concentração de redes, como 

no entorno da Estação de Tratamento de Água da Caesb, no SAM, poderiam ser convertidas 

em parques urbanos, com visitação controlada e projetos de educação ambiental, ao modo 

de outras cidades, como Porto Alegre.

Muito naturalmente, essas indicações são resultado deste estudo específico, cujo obje-

tivo foi, principalmente, apontar potencialidades sem, contudo, esgotar as análises necessárias ao 

efetivo aproveitamento de tais áreas. Para tanto, é preciso avaliar os possíveis efeitos da recon-

versão dos espaços sob a ótica ambiental, a capacidade de infra-estrutura, o impacto na paisagem 

urbana, a proteção ao patrimônio cultural, etc. O certo é que, neste século – no qual o principal 

paradigma é a conservação do patrimônio natural e a sustentabilidade ambiental –, a otimização 

de áreas já transformadas e servidas de infraestrutura é uma alternativa viável e, certamente, de 

menor impacto do que a urbanização de novas áreas. 

Mesmo enfocando um conjunto urbano protegido, o estudo aposta em uma visão mais 

dinâmica da preservação, no mesmo espírito da postura de Lúcio Costa, ao propor, ainda em 

1987, no documento Brasília Revisitada, o adensamento de vazios urbanos.

Figura 22 - Situação de ocupação dos lotes no SGO e no SAM 
SEDUH, Estudo dos vazios urbanos no Distrito Federal, 2006
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Brasília e os desafios  
de uma nova realidade urbana

Tatiana Celliert Ogliari

Resumo

Este artigo buscar levar o leitor a observar a nova realidade 

urbana na qual Brasília está inserida, com o intuito  

de contemplá-la bem além de seus mitos.

A primeira parte do texto mostra que Brasília é hoje 

o produto de diferentes desdobramentos a partir  

da concepção original do urbanista Lucio Costa.  

A cidade consolida-se como capital simbólica do Brasil e, 

paralelamente, apresenta-se como palco das tensões  

sociais exercidas por seus habitantes.

Em uma breve referência ao contexto internacional, 

à velocidade das transformações econômicas e à teoria 

das cidades globais, a segunda parte do texto procura 

abordar o fato de Brasília trazer consigo a incerteza 

de sua realidade urbana. A capital do país, assim como 

outros grandes centros urbanos nacionais, caracteriza-se 

por apresentar um crescimento cada vez mais difuso 

do ponto de vista espacial.

Com base numa perspectiva de análise global, sugere-se 

a existência de um grande potencial nas cidades dos países 

em desenvolvimento, uma vez que a nova ordem mundial 

deixa nítida a idéia de interdependência global. 

Na conclusão, são lançados questionamentos sobre 

o papel de Brasília diante dessa nova realidade mundial 

e dos desafios sobre quais instrumentos utilizar a fim de 

poder atuar diante desses novos fenômenos econômicos 

que levam à exclusão social e espacial. 

Abstract

This article aims at leading the reader to watch the new 

urban reality in which Brasilia is inserted in a way it can be 

contemplated beyond the myths surrounding it.

The first part of the text shows Brasilia is today the output 

of different overlaying of the urbanist Lucio Costa original 

conception. The city is consolidating as Brazil’s symbolic 

capital and, in parallel, it is presented as the stage for social 

tensions enforced by its inhabitants.

In a brief reference to the international context, following 

the speed of economic changes and the global cities theory, 

the second part of the text seeks to discuss the fact that 

Brasilia brings along the uncertainty of its urban reality. 

The capital of the country, as other national great towns, 

is characterized by presenting an each time more diffuse 

growth from the space point of view.

From the introduction to a global analysis perspective, 

it is suggested the existence of a great potential in the 

developing countries’ cities, since the new world order 

makes it clear the idea of global interdependence.

The text heads to the conclusion questioning Brasilia’s role 

facing this new world reality and the challenges regarding 

which tools to use so as to act according to  

these new economic phenomena that lead to social and 

space exclusion.

Foto de Buenno



Brasília e os desafios de uma nova realidade urbana

202

O advento dos cinquenta anos do Concurso Público para a escolha do projeto da capital 

do Brasil convida-nos a uma reflexão: observar Brasília significa descobrir a realidade de uma 

cidade que está além dos mitos.

Brasília apresenta-se hoje como o produto de diferentes desdobramentos a partir da 

concepção original lançada por seu criador.

Apesar de todas as transformações ocorridas, consolida-se cada vez mais a identidade 

simbólica da capital do Brasil. Desde o nascedouro, Brasília representava a possibilidade de criação 

de uma nova alternativa de cidade que pudesse consolidar-se e expandir-se para atender satisfa-

toriamente suas funções, superando os problemas emergentes dos centros urbanos brasileiros. 

Muito além de um espaço organizado, Brasília comprometia-se a representar a unidade nacional, 

a sede do governo federativo, idéia elegantemente descrita e apresentada por Lucio Costa em seu 

relatório, enfatizando que fora concebida “não apenas como urbs, mas como civitas”.

Paralelamente a sua condição de capital e patrimônio cultural da humanidade, inscrita 

na lista do patrimônio mundial da Unesco em 1987, concorrem as tensões exercidas pela “cidade 

real” indelevelmente moldada por seus habitantes, que se estabelecem no território de forma 

antagônica: de um lado estão os que podem desfrutar de uma boa qualidade de vida ofertada 

no Plano Piloto e nas áreas nobres adjacentes; e, em contraposição, os que residem nos espaços 

pouco qualificados das cidades-satélites.

Hoje é possível conhecer e identificar o pensamento de uma geração que efetivamente 

cresceu e vive na capital. Os mais variados depoimentos apontam para a qualidade dos espaços 

verdes e seu aspecto agradável no conjunto residencial das superquadras. Outros deles apontam 

para a diversidade das ofertas comerciais e de lazer e suas alterações ao longo do tempo. Outros 

ainda apontam para as oportunidades de emprego ligadas às atividades do setor terciário (enten-

didas aqui como as atividades econômicas voltadas para a prestação de serviços e escritórios),1 

confirmando a vocação administrativa da capital. Outros, finalmente, apontam para a preocu-

pação com o crescimento da violência e o processo de periferização urbana. O contraste e a 

riqueza dessas diferentes visões é que formam a verdadeira identidade de Brasília.

Apesar de Brasília abrigar os importantes espaços monumentais que lhe conferem notória 

singularidade como proposta arquitetônica e urbanística, ela traz consigo a incerteza de sua reali-

dade urbana. Uma realidade que, dada a velocidade das transformações, torna-se cada vez mais 

provisória. Essa nova realidade urbana é um fenômeno generalizado.

A expansão do capitalismo na era da informação acentua as desigualdades sociais. Nos 

países periféricos, esses efeitos tornam-se mais evidentes. O salto tecnológico das duas últimas 

décadas, no que diz respeito à capacidade de armazenar, processar e disseminar informações a 

uma velocidade sem precedentes no mundo, tem provocado inúmeros questionamentos sobre o 

futuro das cidades na economia global. A revolução da tecnologia da informação trouxe a possi-

bilidade de organizar o mundo produtivo em escala planetária. A ação das grandes corporações 

transnacionais que dominam parcela crescente dos investimentos e do comércio em todo o mundo 

tem consequências para a geografia econômica mundial, afetando diretamente as cidades.

A análise de Saskia Sassen2 revela o novo papel estratégico das principais cidades do 

planeta em quatro aspectos: como controladoras da economia mundial, como locais-chave para a 

localização das transações financeiras e das firmas do setor terciário, como locais para a produção 

de inovações das indústrias terciárias e como mercado para os produtos dessas inovações. Essas 

mudanças no funcionamento das cidades têm um impacto sem precedentes tanto na atividade 

1  Segundo a análise de Milton Santos (1982), o terciário nos 
países altamente industrializados corresponde a um alto nível 
de vida. Já nos países subdesenvolvidos, o terciário abarca uma 
gama de atividades muito variadas, que vai desde aquelas mais 
sofisticadas, requeridas pelo desenvolvimento das indústrias, 
como aquelas que atendem às camadas menos privilegiadas 
ligadas ao setor informal. 

2  SASSEN, 2001.
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Figura 2 
Foto de Buenno

A vila estrutural marca o território de forma antagônica, 
expressando as disparidades socioeconômicas existentes  
no Distrito Federal.

Figura 1
Foto de Buenno

Transcorridos os 50 anos do projeto de Lucio Costa, o Plano Piloto 
consolida-se como imagem simbólica da capital do país.
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econômica mundial quanto na forma urbana. As cidades que se enquadram nesse novo cenário 

estruturaram uma nova ordem urbana social e econômica – são as chamadas cidades globais.

A partir da compreensão desse fenômeno mundial, é possível analisar mais de perto a 

realidade das cidades brasileiras. Mesmo que em outra hierarquia diferente daquela que cons-

titui a grande rede das principais cidades do Primeiro Mundo, as cidades brasileiras começam a 

disputar entre si as oportunidades de ingresso nesse seleto clube de cidades globais, ainda que, 

algumas vezes, de maneira suplementar a ele. A forma urbana das cidades brasileiras materializa 

o quadro de grande desigualdade social do país, no qual a concentração das atividades terciárias 

nas regiões centrais das cidades e sua consequente valorização imobiliária expulsam a população 

carente para a periferia, tornando as cidades espacialmente difusas.

Essa referência ao contexto global permite também constatar o poder e o potencial das 

cidades. Trata-se de reconhecer que existe aí um terreno a partir do qual é possível agir sob uma 

perspectiva global. Essa nova ordem mundial deixa nítida a idéia de interdependência total. Ainda 

que existam autores que sustentem, com base em uma perspectiva crítica à globalização, que as 

cidades que estão desarticuladas das cidades globais não teriam capacidade de intervir no debate, 

existe outra corrente que acredita que tanto as grandes quanto as médias e as pequenas cidades 

têm seu papel a desempenhar e sua capacidade de intervir no debate global.3

Assim como em todas as cidades, Brasília sofre os efeitos da globalização, com as novas 

tecnologias da informação favorecendo a concentração das forças econômicas e aumentando 

a exclusão social e a segregação espacial. Que instrumentos utilizar para conhecer e analisar a 

atuação desses fenômenos? Como agir diante desse tema objeto de tantos debates?

O desafio está lançado. Muitos acreditam que qualquer tentativa de planejamento 

urbano deve partir da perspectiva de que a cidade constitui um processo, com uma visão diacrô-

nica de suas regras e de suas formas e como uma combinação de unidades arquitetônicas e tipos 

morfológicos. 

A consolidação de Brasília como núcleo urbano permite-nos constatar a existência 

de um mosaico de tipos morfológicos nem sempre territorialmente destacados, nem tempo-

ralmente sequenciados, extrapolando os princípios morfológicos do urbanismo moderno clás-

sico. Algumas morfologias compreendem desde a permanência de núcleos urbanos vernáculos, 

preexistentes à construção da capital, às cidades-satélites, que constituiriam desdobramentos 

do modernismo clássico sem, contudo, atingir suas qualidades expressivas. Evidenciam-se ainda 

morfologias posteriores ao Modernismo que buscam incorporar outros atributos presentes nas 

áreas urbanas centrais e na orla do Lago Paranoá, além dos novos bairros e dos condomí-

nios fechados. Muitas dessas unidades morfológicas passaram a ocupar o território do Distrito 

Federal de maneira difusa e dispersa, tendo como um dos grandes responsáveis a prevalência 

da utilização do carro particular, o que favorece a expansão urbana fora dos grandes eixos 

estruturadores da cidade.

As transformações morfológicas ocorridas em Brasília, assim como nas demais 

cidades do Ocidente, ocorrem segundo acontecimentos cíclicos ligados ao desenvolvimento 

da economia urbana. A partir da compreensão desse fenômeno, poderia ser possível contribuir 

para a identificação do ciclo que liga as atividades coletivas e suas intervenções particulares, 

permitindo supor a existência de uma relação entre as pequenas transformações e as interven-

ções de grande escala. Mais uma vez está clara a necessidade de os fenômenos urbanos serem 

analisados por diferentes disciplinas.

3  Este foi um tema amplamente debatido no Curso de Espe-
cialização em Planejamento Urbano promovido pelo Institut 
Supérieur d´Architecture de la Cambre, Bruxelas, em outubro 
de 2001 com a temática Architecture de La Ville Territoire – 
Structuration Territoriale de l´Urbanisation

Figura 4 
Foto de Buenno 

A cidade deve ser encarada como um processo fruto  
de uma construção coletiva.

Figura 3 
Foto de Buenno

Taguatinga constitui um nítido exemplo do rico mosaico  
de tipos morfológicos do Distrito Federal.



Brasília 1960 2010

205

Brasília traduz todos esses desafios porque continua a se estabelecer como capital, 

porque continua a lutar para a preservação do seu perfil modernista como conjunto urbanístico 

tombado e porque não pára de reinventar sua própria realidade em função das pressões socioe-

conômicas que nela incidem.

Qualquer alternativa de intervenção sobre o território deve passar, por fim, pelo exercício 

de se descobrir o que está por trás dessa nova realidade urbana. Uma realidade que requer uma 

nova concepção de cidade e de território, vistos como uma obra humana comum construída por 

diferentes atores contemporâneos que se sucedem no tempo, não sendo os especialistas nada 

além de coadjuvantes. Para estes, a difícil tarefa de planejar traz um repertório extenso de teorias 

que incluem diferentes modelos e graus de participação comunitária, nos quais a adoção de um 

ou de outro modelo constitui uma decisão política. Todavia, além dos conhecimentos técnicos, é 

preciso um envolvimento com os valores básicos construídos pela consciência ética, a ponto de 

atrair, aqui e ali, alguém mais para participar da experiência permanente que é amar a cidade e se 

transformar interiormente juntamente com a coisa transformada.

Segue, assim, a tentativa permanente de construção de uma utopia. 
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Transporte, circulação  
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uma reflexão
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Resumo

Desde sua concepção, o Plano Piloto de Brasília foi pensado 

para abrigar as atividades administrativas da capital federal, 

com estrutura complementar necessária ao funcionamento 

da vida urbana em todos os seus níveis. Previa-se que, 

após sua consolidação, outros núcleos poderiam surgir 

coordenados pelos setores de planejamento do poder 

público. A realidade socioeconômica do país, aliada  

ao não-cumprimento das políticas de desenvolvimento 

urbano, desencadeou um modelo de crescimento  

e ocupação no qual as cidades do DF cresceram alijadas  

de um processo de planejamento urbano integrado,  

ficando as principais atividades socioeconômicas 

concentradas no Plano Piloto, criando núcleos urbanos  

com acentuada dependência da área central. Dessa forma,  

a infraestrutura viária, desenhada para favorecer  

a circulação em diversos níveis, modos e escalas urbanas, 

ficou comprometida, cabendo aos planejadores  

o compromisso de restauração das potencialidades  

do desenho do Plano Piloto ante o desafio  

da implementação de um sistema de transporte, circulação  

e mobilidade sustentáveis que atendessem aos anseios  

de deslocamento da população. Nesse contexto, o objetivo 

do presente trabalho consiste em analisar o Plano Piloto  

de Brasília e sua inserção no território do Distrito Federal  

sob a ótica dos transportes, da circulação e da mobilidade.

Abstract

Since it was first conceived, Brasilia’s Plano Piloto was 

thought as a way to shelter the administrative activities 

of the Federal Capital, with the complementary structure 

needed for urban life functioning in all of its levels.  

There was the forecast that, after it was consolidated,  

other nucleuses could arise coordinated by the public 

planning sectors. The country’s socio-economic reality,  

allied to the failure in following the urban development 

policies, triggered a growth and occupation model  

in which the cities of the Federal District grew lacking  

an integrated urban planning process, reason why the main 

socio-economic activities became concentrated in Plano 

Piloto, and also creating urban centers with remarkable 

dependence on the central area. That being, the roads 

infrastructure, drawn up to favor traffic in various levels, 

ways and urban scales, was prejudiced. Then, it is fit  

to the planners the duty to restore the Plano Piloto’s 

drawing potentialities facing the challenge of implementing 

a transport, traffic and mobility sustainable system  

that would respond to the population’s mobility longings. 

In this context, the aim of this work is to analyze Brasilia’s 

Plano Piloto and its insertion in the Federal District territory 

focusing on the transports, traffic and mobility.

Foto de Monique Renne Lapa
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Histórico da concepção do projeto de Lucio Costa:  

aspectos de transporte e circulação

Na concepção de Brasília, Lucio Costa desejava imaginá-la não apenas como urbs, mas 

como civitas, possuidora dos atributos inerentes a uma capital, com características de monumen-

talidade, planejada para o trabalho ordenado e eficiente. Dos 23 princípios que conferiram ao 

projeto ser o vencedor do concurso, é dado um grande destaque à articulação e à integração dos 

diversos setores a partir do ordenamento da circulação. Segundo Lucio Costa, seu projeto tomou 

como base duas técnicas: a rodoviária, enfocando a função circulatória tronco; e a paisagística, de 

parques e jardins. No projeto, é notória a relevância dos veículos, com ênfase para o automóvel e 

suas necessidades, como acessos e estacionamentos, que, segundo palavras do urbanista, “deixou 

de ser o inimigo inconciliável do homem, domesticou-se, já faz, por assim dizer, parte da família”.1 

Sobre o transporte coletivo, o urbanista menciona a concepção da estação rodoviária. Sobre o 

transporte não motorizado, observa-se uma certa preocupação com os pedestres, já que são 

previstos pilotis nas áreas residenciais, os quais assumiriam um papel primordial na ligação entre 

as superquadras, possibilitando a articulação para o trânsito de pedestres. Quando relacionado 

aos veículos, o projeto prefere manter o fluxo de pedestres segregado ao dos automóveis. Para 

privilegiar a circulação, foram eliminados cruzamentos para que o tráfego dos automóveis fluísse 

mais livremente; e os prédios residenciais foram concebidos com gabarito uniforme e construídos 

sobre pilotis para proporcionar a circulação de pessoas.

Assim, a política rodoviarista e o início do desenvolvimento da indústria automobilística 

no Brasil conformavam um cenário urbano de privilégio ao automóvel, expresso no desenho do 

sistema viário de Brasília, com a finalidade de vencer, em pouco tempo, grandes distâncias, ao 

mesmo tempo em que mantinha harmonia com os planos de circulação de pedestres que quali-

ficavam os deslocamentos por entre as escalas residencial e bucólica do Plano Piloto. Todavia, 

a ocupação urbana que se deu no Entorno de Brasília, com a criação das cidades-satélites, e a 

dependência dessas em relação à concentração econômica no Plano Piloto, levou à consolidação 

de um cenário bastante diferente do concebido inicialmente por meio de uma pressão rodoviária 

crescente sobre a área central, que levou a adequações contínuas do sistema viário interno e de 

acesso ao Plano Piloto, sem que ajustes fossem feitos para contemplar os outros níveis de deslo-

camento. Os aspectos apresentados a seguir procuram descrever, sinteticamente, o processo de 

ocupação urbana no DF e balizam-se em duas questões que englobam o processo migratório 

na região: (i) os modelos de planejamento urbano adotados a partir de planos de ordenamento 

territorial; e (ii) a falta de integração de políticas públicas que afetam, diretamente, a efetividade 

dos sistemas de transporte.

Aspectos relacionados ao processo de ocupação urbana no DF

Processo migratório no DF

Antes da inauguração da capital, inicia-se o processo de ocupação do território do DF, 

em que a implantação de rodovias ligando Brasília a diversas regiões do país propicia a incorpo-

ração de novas terras ao processo produtivo, atingindo assim o objetivo de expansão da fronteira 

agrícola. Apesar do dinamismo da economia, não ocorre na região o desenvolvimento da ativi-

dade industrial, o que faz com que Brasília não assuma seu papel previsto inicialmente – polo 1  COSTA, 1957.

Figura 1 - Av. Hélio Prates - Ceilândia - parada informal
Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal
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de desenvolvimento regional. Brasília surgiu em uma era de transição, em que o Brasil deixava 

de ser rural para se tornar um país predominantemente urbano. Nesse período de implantação 

e consolidação da nova capital, o Estado é o grande promotor, construtor e financiador dessa 

ocupação, além de ser o grande proprietário de terras, ou seja, o principal agente do processo de 

urbanização da região. 

A multiplicidade de regimes de propriedade das terras, associada ao monopólio do poder 

público na oferta de novas áreas para ocupação, criou situações bastante conflituosas, fazendo 

com que, ao mesmo tempo em que se implantava o Plano Piloto, se formassem as periferias 

mais imediatas, constituídas pelas cidades-satélites, implantadas a partir da oferta de lotes pela 

Novacap, com o objetivo de abrigar não apenas o contingente da população operária migrante 

que para lá se dirigiu durante a construção da cidade, mas, também, parte dos funcionários 

públicos sem acesso às terras localizadas no Plano Piloto. A capital federal teve, durante décadas, 

um crescimento demográfico considerado alto, formando um aglomerado que extrapolou as 

fronteiras políticas do DF. O Entorno do DF transformou-se em uma expansão considerada, para 

muitos, problemática para a capital federal.

Alguns problemas enfrentados pela população do Entorno na atualidade são fruto 

da forma como se deu a urbanização no DF ao longo de quatro décadas. Um exemplo é a falta 

de equipamentos urbanos e de empregos nas cidades que compõem a região. Como conse-

quência, tem-se o intenso processo de migração pendular, caracterizado pela movimentação 

diária de milhares de pessoas para o centro econômico da cidade. A busca por empregos e 

serviços, entre outros, explica essa movimentação populacional. Contudo, o problema não se 

restringe à expansão dos limites geográficos de cada unidade, mas inclui a condição social 

da maioria da população. Assim, o desenvolvimento de uma política urbana e social que 

atendesse às pessoas residentes na região não acompanhou o ritmo de crescimento dessas 

cidades, resultando em pressão sobre os equipamentos urbanos no DF, desemprego em escala 

regional e altos índices de violência.

Nesse contexto, cabe destacar o desenvolvimento de diversos planos estruturais de orde-

namento territorial para o DF, com o objetivo de ordenar o crescimento pelo qual passava a região. 

Alguns desses planos são apresentados no item seguinte.

Modelos de planejamento urbano

O primeiro plano que teve como objetivo ordenar todo o território urbano do DF foi o 

Plano Estrutural de Ordenamento Territorial do DF (Peot), de 1978. Este definiu a estrutura urbana 

da capital e influenciou todo o processo de planejamento do DF. O Peot reforçava o conceito de 

planejamento urbano como um fato exclusivamente territorial, que já tinha suas raízes fincadas 

em Brasília, não tanto por força da capital em si, cuja construção teve razões políticas e econô-

micas, mas, antes, em razão do movimento de arquitetura moderna, que deu fundamentação 

teórica ao projeto urbano formulado por Lucio Costa.2

Ao final dos anos 1980, foram elaborados o Plano de Organização e Uso do Solo Urbano 

(Pouso) e o - Plano de Ordenamento Territorial (POT), ambos planos de uso e ocupação do solo, 

concebidos em uma perspectiva de zoneamento geral e definição da expansão urbana.

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (Pdot), de 1992,3 pode ser classificado 

como próximo ao modelo de “Plano Integrado” muito utilizado durante a existência do Serviço 

Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau), que permanece até os dias de hoje, no qual se inclui 
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normalmente um diagnóstico exaustivo de diversas áreas setoriais (educação, saúde, habitação, 

meio ambiente, etc.), estabelecendo-se programas diversos, geralmente não quantificados, cons-

tituindo-se ao final em um macrozoneamento do território. 

Das propostas estabelecidas no Pdot, ficaram algumas medidas de ordem legal, como a 

exigência de que todas as localidades urbanas tivessem Planos Diretores Locais e, principalmente, 

o zoneamento geral do território do DF.4

Em 1997, o Pdot passou por um processo de revisão em que ficaram estabelecidos 

objetivos que iriam nortear as principais ações a serem implementadas pelo governo, destacando-

se o rompimento com a segregação espacial e com o desequilíbrio entre as cidades ou núcleos 

urbanos, bem como a ampliação e a descentralização das oportunidades de desenvolvimento 

das atividades econômicas no território, prevendo espaço para a geração de emprego e renda e 

priorizando sua localização próxima aos núcleos urbanos. 

O Pdot encontra-se em nova fase de revisão, apresentando como finalidade propiciar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e rural e o uso socialmente 

equilibrado de seu território, com o intuito de assegurar o bem-estar de seus habitantes. Esse 

processo ratifica a importância do planejamento integrado do território e tem influência direta no 

planejamento dos sistemas de transporte.

Falta de integração de políticas 

O transporte é um dos setores que mais contribuem para a estruturação urbana e 

pode ser visto como indutor desse processo, sendo evidente sua importância e reflexo no 

uso e na ocupação do solo. Portanto, deve ser integrado com o planejamento e a imple-

mentação de ações promotoras do desenvolvimento urbano, contribuindo, assim, para a 

mobilidade dos cidadãos.

Avaliando-se apenas o âmbito da gestão do transporte e da infraestrutura viária no 

DF, esta é bastante complexa, pois envolve três grandes sistemas: Sistema de Transporte Público 

Coletivo (STPC), Sistema de Circulação (SC) e Sistema Viário (SV), que não atuam de forma inte-

grada. Cada um desses sistemas está sob a responsabilidade de três ou mais órgãos.

Os órgãos envolvidos no Sistema de Circulação são o Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Estado de Transportes, responsável pelas rodovias, pelas 

vias arteriais e pelas demais vias em áreas rurais, e o Departamento de Trânsito (Detran), vinculado 

à Secretaria de Segurança e à Secretaria de Estado de Transportes, responsável pela segurança 

e pela fluidez das vias em áreas urbanas, com foco na sinalização de trânsito. Vale destacar que 

a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma), responsável pelo planeja-

mento e pelo projeto das vias em áreas urbanas, atua nesse sistema em consonância com o DER 

e o Detran.

No que se refere à execução e à manutenção, o Sistema Viário caracteriza-se como 

atribuição, também, do DER/DF (vias arteriais e demais vias em áreas rurais) e Secretaria de Obras/

Novacap e Administrações Regionais (vias em áreas urbanas).

Conforme descrito, a gestão do transporte e da infraestrutura viária é realizada por dife-

rentes órgãos, sendo imprescindível um processo de gestão integrado e efetivo. Em um contexto 

mais abrangente, cabe ressaltar que a interação do transporte com as demais ações relacionadas 

com o uso do solo propicia a ocupação ordenada deste, contribui para a otimização do uso 

racional dos recursos disponíveis e para o retorno dos investimentos econômicos e sociais reali-

2 GDF, 2004.
3 Idem, 1992
4 Idem, 1997.

Figura 2 - Av. W3, parada formal invadida por ambulantes
Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal
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zados. O planejamento de transporte requer seu enquadramento em um planejamento global 

precedente, no qual a política de investimento também se enquadre em uma política mais abran-

gente de desenvolvimento econômico.

Assim, os aspectos apresentados ratificam a importância e a complexidade do sistema 

de transporte ante a realidade urbana do DF. Essa nova realidade, que conforma a situação atual 

do sistema de transporte, sinaliza a necessidade de se desenvolver um sistema de transporte e 

circulação efetivo que contribua para a mobilidade da população.

O desafio do desenvolvimento de um sistema de transporte, 

circulação e mobilidade sustentável

Crescimento populacional, Sistemas Viário e de Circulação

O Plano Piloto de Brasília foi planejado para abrigar uma população em torno de 

quinhentos mil habitantes, devendo-se ressaltar que, em 1960, a população de Brasília já 

era de aproximadamente 140 mil habitantes. O Sistema Viário projetado previu a fluidez do 

deslocamento de automóveis que trafegariam pelas vias sem sinalização semafórica, fazendo 

uso de cruzamentos em diferentes níveis, as famosas “tesourinhas”, e das rotatórias no orde-

namento do trânsito de veículos. Essas facilidades permitiriam que os cidadãos se deslocassem 

de um lado a outro da cidade sem transtornos e em tempo recorde. Tal situação perdurou 

durante anos após a inauguração da cidade, trazendo a sensação de segurança e tranquili-

dade nos deslocamentos, além de melhor aproveitamento do tempo despendido na execução 

das rotinas diárias.

As soluções urbanas desenhadas para a circulação de pedestres restringiam-se aos deslo-

camentos por entre as superquadras mais próximas, normalmente aquelas que compunham as 

Unidades de Vizinhança, perdendo a continuidade do desenho junto aos limites impostos pelas 

grandes vias de trânsito rápido. Nos primeiros anos, tal solução pode ter sido considerada satisfa-

tória, já que a população tinha acesso à infraestrutura de serviços básicos por meio de pequenos 

deslocamentos confortáveis de serem vencidos a pé. No entanto, com o crescimento da cidade e 

a especialização dos comércios locais, que passaram a ter uma função além daquela de abaste-

cimento da população lindeira, sem que houvesse uma readequação dos planos de circulação e 

do desenho urbano, a população residente viu-se então obrigada a depender de veículos auto-

motores para transpor os limites impostos pelo sistema viário a fim de verem atendidas suas 

necessidades diárias.

Em 1970, a população de Brasília passa para 537,5 mil habitantes, representando uma 

taxa média anual de crescimento de 14,3% ao ano, com um saldo migratório anual da ordem de 

30 mil pessoas.5

Havia, na época, interesse por parte do governo de que Brasília, Plano Piloto, fosse rapi-

damente ocupada por pessoas oriundas dos demais estados do país. Para isso, vários órgãos de 

governo foram transferidos para a capital, tendo seus funcionários recebido propostas irrecusáveis 

relativas a vencimentos superiores aos praticados nas cidades de origem, financiamentos para 

aquisição de imóveis e automóveis, facilidades para a matrícula dos filhos nas escolas públicas (as 

que detinham o melhor ensino do país), entre outros atrativos oferecidos.

No período 1970/1980, o DF passou de 537,5 mil para 1,1 milhão de habitantes, prati-

camente dobrando sua população.6 Naquela época, e ainda hoje, os empregos e as facilidades 
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geradas pelos novos governantes aos seus correligionários proporcionam a vinda para a capital de 

novos habitantes provenientes de outros estados e até do estrangeiro.

Outros fatores contribuíram para o incremento populacional da capital, especificamente 

algumas políticas adotadas em épocas passadas pelo Governo do Distrito Federal, que previam 

eliminar as ocupações irregulares instaladas no Plano Piloto, transferindo os invasores, em sua 

maioria migrantes de outros estados à procura de “melhores condições de vida” no DF, para 

assentamentos criados especificamente para recebê-los. A distribuição de lotes funcionou como 

chamariz para a vinda de mais pessoas em busca de benefícios.

A estimativa populacional para o DF, hoje, é de 2,4 milhões de habitantes, divididos em 

29 Regiões Administrativas, o triplo daquelas existentes na década de 1980, quando o número de 

habitantes era de 1,1 milhão de pessoas. A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios de 20047 

apontou 14% como a porcentagem calculada de pessoas que se mudaram para Brasília em busca 

de moradia ou para ganhar lotes do governo. E a taxa de crescimento anual do DF, medida pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2005 e 2006, foi de 2,11%, sendo o 

dobro da média nacional e superior à de centros como Rio de Janeiro e São Paulo.

As facilidades de circulação encontradas na capital foram proporcionalmente decres-

cendo à medida que o número de habitantes crescia e, concomitantemente a este, o número de 

veículos que trafegavam pelas vias do DF.

Dados divulgados pelo Detran/DF apontam que a frota, em agosto de 2007, era de 

938.023 veículos.8 Comparando-se com 2000, quando a capital federal atingiu a marca de dois 

milhões de habitantes, o crescimento foi de 55%. Hoje, o DF tem 2,4 milhões de moradores, e 

para cada 2,5 habitantes existe um carro. 

Os investimentos no sistema viário, com a criação, a recuperação e o alargamento de 

vias, construção de viadutos e pontes, criação de estacionamentos, desobstrução e construção 

de calçadas e intervenções na geometria viária, passam a ser ações prioritárias de governo, como 

forma de minimizar os transtornos causados por congestionamentos, estrangulamentos e inter-

rupções no trânsito de veículos e de pedestres.

Ressalta-se, ainda, a necessidade de investimentos em segurança de trânsito, uma vez 

que o número de acidentes tende a elevar-se à medida que o número de veículos em circulação 

aumenta. Pesquisa realizada em 2005 pela Universidade de Brasília traçou um paralelo entre os 

acidentes e o crescimento da frota de veículos. Concluiu que houve uma diminuição nos números. 

Em 1995, aconteceram 578 colisões fatais, e a média era de 10,47 acidentes com morte para 

cada grupo de 10 mil carros, motos, vans, caminhões e ônibus. Dez anos depois, o índice diminuiu 

para 5,28 mortes, uma redução de 50%. Os redutores eletrônicos de velocidade e as campanhas 

educativas de respeito às faixas de pedestres aparecem como responsáveis pelo menor número 

de acidentes fatais. Além dos “pardais” instalados em todas as Regiões Administrativas do DF, as 

passarelas para a travessia de pedestres viraram alternativas de segurança para muitos cidadãos 

que circulam com frequência a pé.

A inobservância de critérios e parâmetros que definam a equivalência entre oferta de vias e 

estacionamentos e o uso e a ocupação do solo urbano resulta em consequências negativas na circu-

lação quando o tráfego gerado por determinada área ou região é superior à capacidade das vias e 

dos estacionamentos existentes. Essas consequências implicam congestionamentos, interferência no 

trânsito de passagem, acessibilidade deficiente à própria área em questão, aumento das ocorrências 

de acidentes e estacionamentos irregulares, prejudicando o deslocamento das pessoas.

5  Idem, 2004.
6  Ibidem.
7  Codeplan, 2004.
8  Detran/DF, 2007.

Figura 3 - Rodoviária Plano Piloto - saturação
Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal
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Além do sistema viário e de circulação, é imperioso enfatizar a importância do transporte 

coletivo para a população do DF, que, mesmo possuindo uma série de deficiências, é indispensável 

para promover a acessibilidade e a mobilidade da população, conforme a abordagem seguinte.

Transportes urbanos no DF

No DF, a modalidade de transporte predominante é a rodoviária. A modalidade metro-

viária está em processo de expansão no eixo Plano Piloto/Guará/Taguatinga/Ceilândia. A moda-

lidade ferroviária tem uma participação pouco expressiva, sendo utilizada, basicamente, para o 

transporte de carga. O DF conta, também, com o transporte aeroviário, sendo servido por um 

aeroporto internacional, com terminais de passageiros e de carga, além do aeroporto militar. 

Quanto à gestão e à operação, os órgãos envolvidos no Sistema de Transporte Público 

Coletivo (STPC) são a Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans/DF), a Companhia do Metro-

politano do Distrito Federal (Metrô/DF) e a empresa pública Sociedade de Transportes Coletivos 

de Brasília Ltda. (TCB), todos vinculados à Secretaria de Estado de Transportes, órgão responsável 

pela definição das políticas de transporte do DF.

A DFTrans é uma autarquia criada em 2003, antes denominada Departamento Metropo-

litano de Transportes Urbanos do Distrito Federal (DMTU/DF), com a atribuição de gerir o Sistema 

de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.

O Metrô/DF foi criado em 1993, sob a forma de empresa pública, com o objetivo de 

planejar, projetar, operar e manter o sistema local de transporte coletivo sobre trilhos.

A TCB, instituída sob a forma de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, tem 

por objetivo a exploração dos serviços de transportes coletivos urbanos na área do DF. Fundada 

em 8 de maio de 1961 e iniciando as operações em 1º de junho daquele ano, a TCB foi a primeira 

empresa de transportes coletivos criada em Brasília. Na década de 1970, viveu seu apogeu, consi-

derada modelo nacional, sendo pioneira na implantação de transmissão automática em ônibus. 

Hoje, a TCB tem apenas 24 ônibus, circulando em linhas concentradas no Plano Piloto.

O Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) contempla dois 

tipos de serviço: o básico, predominante, e o complementar. O serviço básico conta com 970 

linhas e desmembramentos operacionais; e com uma frota de 2.748 veículos, formada por 55 

veículos do tipo articulado, 2.343 alongados e 350 microônibus. Em dezembro de 2008, o Serviço 

Básico do STPC/DF transportou cerca de 26.688.463 milhões de passageiros equivalentes/mês, 

o que significa uma média de 1 milhão/dia, com um Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK) 

médio de 1,30 para o período.

O STPC/DF possui os seguintes serviços, denominados complementares: Vizinhança, 

operado com veículo microônibus; e Rural, operado com veículos do tipo convencional e microô-

nibus. Esses serviços são responsáveis por 3% da demanda total.

Além desses fatores, no DF, entre o início e o fim de um trajeto, constatam-se duas 

realidades distintas: de um lado, o Plano Piloto, que concentra 70% da oferta de empregos no 

DF e apresenta altos índices de qualidade de vida; no outro extremo, as Regiões Administrativas, 

que concentram mais de 80% da população do DF. As distâncias que os trabalhadores percorrem, 

diariamente, de casa para o trabalho, a falta de renovação de passageiros ao longo dos itinerários 

e a concentração das viagens nos horários de pico são características do transporte no DF. Cerca 

de 60% das viagens estão concentradas nos horários de pico, para uma distância média de 49 km 

entre o Plano Piloto e as Regiões Administrativas e um índice de renovação de passageiros de 1,3. 
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Isso representa uma necessidade muito grande de equipamentos no período de pico, trabalha-

dores e veículos ociosos nos demais períodos, disfunções no sistema, o alto custo das passagens e 

dificuldades na racionalização dos serviços e na viabilização de novas linhas.

Quanto aos problemas inerentes ao sistema de transporte, estes estão associados a defi-

ciências de gestão e de controle; a uma baixa produtividade (IPK muito baixo), à falta de organi-

zação e de integração do sistema e seus componentes (Figuras 1 e 2), como a desarticulação de 

serviços e rotas, que não respondem aos padrões de demanda dos usuários; e a um baixo nível 

de serviço, com veículos de transporte público lentos, competindo por espaço com os demais 

veículos, em condições de congestionamento.

Em meio ao diagnóstico apresentado, que engloba os problemas de ocupação urbana 

no DF; os modelos de planejamento urbano adotados; a falta de integração das políticas rela-

cionadas ao desenvolvimento urbano; e as deficiências enfrentadas pelo sistema de transporte 

coletivo no DF (Figuras 3 e 4), cabe destacar a necessidade de um novo esforço de organização e 

disciplinamento do transporte urbano. 

Os problemas apontados merecem uma reflexão sobre o modelo atual de desenvolvi-

mento urbano e de transporte que levem à elaboração de políticas que favoreçam os cidadãos. 

No que tange ao transporte, políticas baseadas na prioridade ao automóvel têm-se mostrado, em 

nível mundial, insustentáveis, demandando novas reflexões sobre os sistemas de transporte que, 

efetivamente, priorizem, com qualidade, a mobilidade dos cidadãos. Em meio a essa abordagem, 

cabe a apresentação do conceito de mobilidade adotado no DF.

Princípios e diretrizes para a mobilidade no DF

Existem várias definições e acepções relacionadas ao termo mobilidade. Algumas rela-

cionam o termo à capacidade de deslocamento de pessoas e bens, à duração do deslocamento, 

ao lugar de permanência que o deslocamento implica (origens e destinos) e às técnicas colocadas 

em uso para sua efetivação, dentre outros fatores.

O conceito de mobilidade que vem sendo construído nas últimas décadas encontra subs-

tância na articulação e na união de políticas de transporte, circulação, acessibilidade e trânsito 

com a política de desenvolvimento urbano. Esse conceito é base para as diretrizes de uma política-

síntese, que tem como finalidade proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, 

de forma segura, socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável. 

Nesse contexto, cabe destacar a necessidade de definir a mobilidade de acordo com as 

especificidades e as realidades locais, pois esta servirá de base para o desenvolvimento de uma 

série de políticas que vão além das políticas de transporte.

Assim, a mobilidade para o DF passa a ser definida como o resultado de um conjunto 

de políticas públicas que visa a proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano por 

meio da priorização dos modos não motorizados e coletivos de transporte, evitando a segregação 

espacial e provendo a inclusão social. Ou seja, a mobilidade no DF é consequência de políticas 

de uso e ocupação do solo, transporte, trânsito e circulação, acessibilidade, segurança, sociais, 

ambientais, etc. E para esta ser alcançada, é imperioso que tais políticas sejam integradas.

Assim, para garantir a mobilidade da população, dois aspectos merecem um grande 

destaque: i) mudar o paradigma de priorização ao automóvel, fornecendo ao cidadão opções 

preferenciais para se deslocar, a partir de meios coletivos e não motorizados de transporte; 

ii) definir políticas estratégicas que enfoquem a mobilidade da população.

Figura 4 - Epia - prioridade para o automóvel
Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal
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Com base no exposto, foi desenvolvido o Programa de Transporte Urbano para o DF, que 

procura garantir a mobilidade de sua população.

Programa de Transporte Urbano para o DF 

O Programa de Transporte Urbano do DF (PTU) tem como objetivo geral promover a 

mobilidade no seu território. As ações propostas possuem foco na implantação de uma nova 

concepção de operação do sistema de transporte público coletivo, fundamentada na idéia de 

integração entre itinerários de ônibus e entre os de ônibus e os de metrô. As intervenções físicas 

contextualizam-se como um meio de viabilizar o modelo de gestão.

Estão previstas construções e melhorias no sistema viário urbano e rodoviário do DF; esta-

belecimento de vias prioritárias para ônibus (Figura 5) nos principais pontos de transferência de 

passageiros de transporte público coletivo; construção de terminais de passageiros; implementação 

da bilhetagem automática e um amplo conjunto de ações no âmbito da melhoria da gestão e do 

fortalecimento institucional dos órgãos responsáveis em definir as políticas e gerir o Sistema de 

Transporte Público Coletivo do DF. Esses benefícios somam-se aos intrínsecos ao sistema de trans-

porte público, em função da redução das desigualdades sociais, traduzidas na melhoria da acessibili-

dade aos diferentes serviços urbanos por parte dos grupos mais carentes da população, oferecendo 

oportunidades de deslocamento desde a moradia até os locais de trabalho, estudo e lazer.

O Programa foi desenvolvido com base em duas vertentes principais, às quais se associa 

uma vasta gama de medidas: i) a implementação de um sistema integrado de transportes que 

possa oferecer aos usuários serviços modernos e eficientes a custos adequados; ii) a redução dos 

conflitos viários, aumentando a segurança do trânsito, com atenção para transportes não moto-

rizados e para pedestres.

O Programa possui quatro componentes de destaque: gerenciamento, fortalecimento 

institucional, transporte público coletivo e gestão e segurança do trânsito.

Dessa forma, o PTU contribuirá para minimizar os problemas enfrentados pelos cida-

dãos em seus deslocamentos diários, por meio da organização e do planejamento dos serviços 

que compõem o STPC. Todavia, essas medidas não se esgotam com a implementação das ações 

previstas no Programa, mas irão requerer por parte do poder público a definição de novas polí-

ticas, num processo contínuo de planejamento, implantação e monitoramento dessas ações.

Considerações finais e recomendações

Este trabalho apresentou, em meio ao atual contexto urbano do DF, a necessidade de 

se repensar o sistema de transporte perante a problemática hoje existente e as necessidades de 

deslocamento da população em todos os níveis. Na tentativa de minimizar tal problemática, foi 

desenvolvido o Programa de Transporte Urbano para o DF, que procura garantir a mobilidade da 

população a partir da mudança do paradigma de priorização ao automóvel, fornecendo opções 

ao cidadão para se deslocar utilizando meios coletivos e não motorizados de transporte. Todavia, 

dada a complexidade da estrutura urbana e a profunda relação existente entre transporte e uso e 

ocupação do solo, é importante ressaltar uma série de recomendações para a melhoria do espaço 

urbano que contribuam para a mobilidade da população, conforme destaque a seguir.

A forma de ocupação territorial, a racionalização dos serviços e o tempo de desloca-

mento das pessoas são fatores determinantes para a eficiência do sistema de transporte. Dessa 
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forma, são almejadas ações que diminuam as distâncias das viagens ou a necessidade de realizá-

las, tais como o adensamento dos principais corredores e a implantação de uma política integrada 

de descentralização e de desenvolvimento econômico-social que possa promover maior auto-

nomia às cidades e ordenamento nas ocupações futuras.

O desenvolvimento de políticas de transporte e de uso do solo deve obedecer a premissas 

de planejamento integrado, em razão do elevado grau de interdependência entre elas, principal-

mente quando se almeja a melhoria da mobilidade e da acessibilidade dos cidadãos, com foco nas 

populações menos favorecidas.

Em função do perfil encontrado no setor de transporte e infraestrutura viária, foram 

formuladas algumas recomendações:

 • priorizar o sistema de transporte coletivo em detrimento do transporte particular, 

seja em termos de investimentos, seja na utilização do sistema viário, consoante 

com os princípios de mobilidade adotados para o DF;

 • rever os planos de circulação urbana com foco nos deslocamentos de pedestres;

 • favorecer, por meio de medidas concretas, o sistema de integração do transporte 

coletivo (operação tronco-alimentador ônibus x ônibus e ônibus x metrô);

 • desenvolver estudos da faixa lindeira ao metrô e demais áreas de influência, 

visando ao desenvolvimento integrado e equilibrado dos segmentos de transporte 

e uso do solo;

 • estabelecer formas de tratamento do sistema viário e de circulação em função de 

sua hierarquização, evitando a utilização simultânea de algumas vias, como eixos 

rodoviários, vias coletoras e vias locais, e a mistura de tráfego local com tráfego de 

passagem. Medidas que poderão ser adotadas: criação de vias marginais, dupli-

cação de vias, rotas alternativas, sinalização, tratamento para circulação de pedestre 

e estudo integrado das normas de ocupação e uso do solo;

 • reforçar as centralidades dos núcleos urbanos situados fora do Plano Piloto, 

evitando, dessa forma, a necessidade de grandes deslocamentos, trazendo, como 

consequência, uma redução nos investimentos no sistema de transportes e infra-

estrutura viária;

 • adensar as áreas já consolidadas antes de propor novas áreas de expansão, desde 

que obedecidos os limites da capacidade da infraestrutura implantada e/ou proje-

tada. Dessa forma, o sistema de transporte será otimizado por meio de uma utili-

zação mais racional, diminuição da necessidade de novos investimentos, redução 

nas distâncias e no tempo de deslocamento, bem como pelo aumento do índice de 

renovação de passageiros;

 • reverter a lógica da setorização excessiva por meio de uma flexibilização do uso e 

ocupação do solo, visando a atenuar as grandes concentrações de viagens nos horá-

rios de pico em determinados setores e minimizá-las nos locais onde a capacidade das 

vias se encontra comprometida, operando com níveis de serviços insatisfatórios.

Sugere-se, ainda, a revisão e a implementação de instrumentos e ações gerenciais, tais como:

 • criar mecanismos de integração das ações dos diversos órgãos gestores e vinculação 

com a questão do uso do solo;

Figura 5 - Situação atual e exemplo de intervenção na via 
Epia, com tratamento prioritário para o transporte coletivo
Altran TCBR
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 • verificar, por meio de estudos, as potencialidades de implantação de transporte 

cicloviário, principalmente nas áreas onde predomina a população com menor 

poder aquisitivo;

 • desenvolver um plano de circulação global, visando à racionalidade dos desloca-

mentos intraurbanos e interurbanos em função do sistema viário básico implantado 

e direcionando a execução de novas obras com base em estudos prévios.

Por fim, ratifica-se que a implementação de um sistema de transporte e circulação que 

contribua para a mobilidade dos cidadãos do DF constitui um grande desafio. E, em meio às 

recomendações explicitadas neste trabalho, enfatiza-se a necessidade de definição de políticas 

integradas, num processo contínuo de planejamento, implantação e monitoramento de ações que 

atendam aos anseios de deslocamento da população do DF de forma sustentável.
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Preservação do conjunto  
urbanístico de Brasília 

alguma coisa está fora da ordem

Carlos Madson Reis

Resumo

Este artigo busca refletir sobre a preservação do conjunto 

urbanístico de Brasília e decorre da pesquisa que  

se desenvolve no curso de doutorado da Faculdade  

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília 

sobre a preservação dos centros históricos brasileiros 

reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Cultural  

da Humanidade. Seu objetivo é contribuir para o debate 

sobre os limites, os avanços e as possibilidades  

do modelo de preservação até então adotado na cidade 

diante do quadro urbano atual. Para tanto, tendo 

como parâmetro analítico a relação entre a prática 

preservacionista e a gestão urbana, faz uma leitura crítica 

das principais ações empreendidas nessa área desde  

a fundação da cidade, em 1960, até os dias atuais. 

Nesses termos, toma como referência investigativa 

quatro aspectos que caracterizam a proteção  

do patrimônio histórico e urbano: i) Conceitual – aborda 

os parâmetros conceituais utilizados na sua preservação; 

ii) Territorial – analisa a dimensão e a espacialidade  

da área sob proteção histórica; iii) Legal – discute  

os principais instrumentos jurídicos que respaldam a ação 

preservacionista na cidade; iv) Institucional – discorre 

sobre os principais agentes públicos envolvidos na ação 

preservacionista, bem como a articulação e a interação 

entre eles.

Abstract

This article seeks to reflect upon Brasilia’s World Heritage 

Site’s preservation, according to the research under 

development in a doctorate course of the Architecture  

and Urban Design Faculty of the University of Brasilia  

on the preservation of the Brazilian historical sites registered 

by UNESCO as Cultural Heritage of Mankind.  

It has the purpose of contributing to the discussion  

on boundaries, improvements, and possibilities  

for the preservation model so far applied to the city 

confronting the current urban context. In that sense  

and using the relation between preservationist practice  

and the urban management as analytic parameter, it brings 

a critic reading of the main actions put in action in this area 

since the city was created, in 1960, until today.  

That being, it takes four aspects that characterize  

the protection of the historic and urban heritage  

as investigative reference: i) Conceptual – discusses  

the conceptual parameters used in its preservation; 

ii) Territorial – analyses the dimension and spatiality  

of the area under historic protection; iii) Legal 

– discusses the main judicial instruments that reinforce 

the preservationist action in the city; iv) Institutional 

– elaborates on the main public officers involved  

in the preservationist action, as well as the articulation  

and interaction among them.Foto do Acervo Seduma
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Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína... Nada continua...

Caetano Veloso

Alguma coisa está fora da ordem

Circuladô (1991)

Introdução

A mensagem de Caetano Veloso parece moldada para introduzir o tema que ora se 

aborda, pois, em muitos aspectos, traduz o sentimento que nos envolve quando refletimos sobre 

a preservação do conjunto urbanístico de Brasília. A discussão desse tema, ao mesmo tempo em 

que nos remete para os dilemas urbanos tão bem sintetizados em A cidade do pensamento único,1 

também nos revela uma série de imprecisões, contradições e retrocessos na ação preservacionista 

local, que parece contradizer a imagem de Brasília como modelo de modernidade a ser buscado.

Esse sentimento de coisa inconclusa e já degradada se molda, sobretudo, na leitura de 

dois aspectos da realidade local. O primeiro relaciona-se ao próprio ambiente urbano da cidade, 

composto de grandes vazios e de um expressivo número de setores que antes mesmo de serem 

concluídos e apropriados se mostram precocemente envelhecidos e aparentemente esgotados em 

suas potencialidades – W3 Sul e Norte, Setor de Recreação Pública Norte, Setor Comercial Sul e 

Setor Comercial Norte, entre outros.

O segundo diz respeito ao processo de gestão urbana local, cuja trajetória se tem carac-

terizado por uma excessiva centralização de poder no Estado, pouca participação social, forte 

caráter burocrático e uma aguda instabilidade institucional, que se revela nas sucessivas reformas 

administrativas. Praticamente, a cada novo mandatário, o Governo do Distrito Federal passa 

por uma reformulação administrativa que envolve supressão, alteração e criação de instituições, 

Sobretudo no setor responsável pela política urbana e pela preservação histórica.2

Esses dois aspectos ilustram bem as questões aqui discutidas e reforçam o entendimento 

do quanto ainda se está distante de uma política urbana consistente, sistematizada e desenvolvida 

no âmbito da ordem urbanística,3 em que a proteção do patrimônio construído seja considerada 

um parâmetro de valorização da vida citadina. Certamente, a instabilidade, a descontinuidade e 

a precariedade político-institucional favorecem essa situação e contribuem para um processo de 

gestão fragmentado, excludente e desarticulado, que, ao privilegiar o uso especulativo da cidade, 

traz sérios prejuízos à qualidade do espaço urbano e à preservação do patrimônio cultural.

No presente texto, busca-se refletir sobre o processo de preservação do conjunto urbanís-

tico de Brasília na tentativa de contribuir para o debate sobre os limites, os avanços e as possibili-

dades do modelo de preservação até então adotado. Para tanto, faz-se uma leitura crítica das princi-

pais ações empreendidas nessa área desde a fundação da cidade, em 1960, até os dias atuais.

Entende-se que o desafio da preservação urbana se insere no desafio do exercício da 

cidadania. Nesses termos, sua abordagem exige-nos lidar com dois princípios básicos: o direito à 

cidade e o direito à memória. O primeiro refere-se à responsabilidade do Estado em promover o 

usufruto coletivo e equitativo das cidades, dentro dos princípios da justiça social, da igualdade e 

da sustentabilidade ambiental, no intuito de possibilitar um padrão de vida adequado a seus habi-

tantes.4 O segundo vincula-se à necessidade inerente ao ser humano de preservar sua memória 

e sua identidade, fator que lhe garante ser sujeito da sua história e o direito de usufruir dos bens 

materiais e imateriais que compõem seu patrimônio cultural.

1 ARANTES et al., 2000. Aqui, especificamente, refere-se ao 
artigo de Ermínia Maricato As idéias fora do lugar e o lugar fora 
das idéias, no qual a autora discute o fracasso do planejamento 
urbano diante do processo de produção e apropriação social 
do espaço. Ou seja, sobre o quanto a “atividade de pensar a 
cidade e propor soluções para seus problemas ficou alienada da 
realidade que estava sendo gestada” (p. 2, 140).

2 Nos últimos 24 anos, a estrutura administrativa do Governo do 
Distrito Federal passou por oito grandes reformas: 1985, 1988, 
1992, 1997, 1999, 2000, 2003 e 2007.

3 Ordem urbanística pode ser entendida como regras e padrões 
definidos em lei e atos jurídicos que buscam garantir o ordena-
mento urbano e a qualidade de vida sustentável nas cidades.

4 Um importante manifesto sobre esse tema é a Carta Mundial 
do Direito à Cidade, que começou a ser montada em 2002 no 
I Fórum Social Mundial de Porto Alegre (RS) e foi consolidada 
em 2003. Atualmente há um debate para seu reconhecimento 
pela ONU como um tratado internacional. Disponível em: 
http://sp.unmp.org.br/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=85&Itemid=49. 
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A inserção desses princípios na vida citadina leva-nos para o campo do direito urbanístico, 

que pode ser definido como “o controle jurídico do desenvolvimento urbano, ou seja, do uso, da 

ocupação, do parcelamento e da gestão do solo na cidade”.5 Sua fundamentação ampara-se na 

defesa da função social e ambiental da propriedade, na obrigatoriedade do planejamento e na justa 

distribuição dos ônus e dos bônus das ações urbanísticas. Em suma, “trata de aspectos fundamen-

tais para o bem-estar das pessoas, que são os relativos ao meio ambiente construído”.6

A Constituição estabelece para a União, os Estados e o Distrito Federal a competência 

concorrente para legislar sobre o direito urbanístico (art. 24, inciso I). Nos arts. 182 e 183 define 

os princípios da política urbana, cujo objetivo é ordenar o desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana, como forma de garantir o bem-estar de seus moradores. Para 

tanto, instituiu o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana, tornando-o obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes (arts. 40 e 41).

O Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001), que regulamentou os artigos constitucionais 

sobre política urbana, estabelece a “garantia do direito a cidades sustentáveis...” (art. 2o, inciso 

I). Nesse sentido, define as normas para ordenar o desenvolvimento e a expansão urbana, bem 

como o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Também institui 

os procedimentos técnico-metodológicos para a feitura do plano diretor e amplia o espaço da 

cidadania ao incorporar a participação direta do morador na gestão urbana.

A preservação do patrimônio cultural também se rege por preceitos constitucionais (arts. 

215 e 216). No caso de centros históricos, a estes se associam ainda os princípios da política 

urbana referidos anteriormente. Desse modo, a preservação urbana, mesmo com suas ações espe-

cíficas, deverá inserir-se no processo de construção, ordenamento e qualificação da cidade.

A Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF/1993), considerando a condição do conjunto 

urbanístico de Brasília como capital federal e Patrimônio Cultural da Humanidade, define sua 

manutenção como um dos princípios da política de desenvolvimento urbano (art. 314). A legis-

lação específica de proteção de Brasília (Decreto no 10.829/1987 do GDF e a Portaria no 314/1992 

do Iphan) fundamenta-se no respeito à sua concepção urbana, nos termos do Relatório do Plano 

Piloto de Brasília, que é um dos seus anexos.

Todavia, sabe-se que as cidades são por excelência espaços de disputas e de conflitos. Nesses 

termos, entende-se que as transformações espaciais são inerentes a qualquer fenômeno urbano, pois 

estes são formados pelo intrínseco dinamismo e pela vitalidade das relações humanas, que, por sua 

vez, são determinadas por um movimento histórico perene e em constante mutação. Assim, o trabalho 

de preservação não pode ser efetuado fora do processo de produção do espaço urbano. 

Portanto, é compreensível que a ação preservacionista em Brasília, apesar de todo esse 

instrumental jurídico, enfrente as mesmas dificuldades, fragilidades e desafios dos demais centros 

históricos do país.

Contextualização

Brasília foi idealizada pela elite política brasileira para ser a sede do poder estatal, ainda 

no período de afirmação do Brasil como nação independente. Sua construção e consolidação 

como capital do país, em 1960, compõem um fenômeno geopolítico e social de grande impor-

tância e desdobramento para a história brasileira. Sua implantação no centro do território nacional 

pontifica-se como o símbolo maior do processo de modernização do país, cuja perspectiva era 

5 GUIMARÃES, 2003; 2004.
6 PINTO, 1999. p. 145. Disponível em: 

www.aultimaarcadenoe.com/urbanisticointroduz.htm.



Preservação do conjunto urbanístico de Brasília: alguma coisa está fora da ordem

222

inseri-lo na comunidade econômica mundial. Ou seja, Brasília seria a concretização inequívoca da 

nossa capacidade criadora e a prova cabal do nosso ingresso no mundo moderno.

Sua concepção, filiada ao Movimento Moderno de Arquitetura, traduz de maneira 

modelar os princípios preconizados no IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (Ciam) 

e expressos na Carta de Atenas de 1933. Tal filiação, associada à dimensão, à unidade e à excep-

cionalidade do seu conjunto urbanístico, possibilitou-lhe, em 1987, tornar-se o primeiro artefato 

contemporâneo a receber o título de Patrimônio Mundial. Esse fato a qualifica no cenário urbano 

ocidental, indiscutivelmente, como a mais significativa realização do século XX.

Cabe destacar que seu projeto foi escolhido por meio de um concurso público nacional 

em 1957 e, segundo seu autor, o urbanista Lucio Costa, traduz-se na interação de quatro escalas 

urbanas: a monumental, a gregária, a residencial e a bucólica. De outro modo, seguindo os para-

digmas do Movimento Moderno, sua concepção embute um ideal urbano calcado em um idea-

lismo formal, que buscava instituir um modelo completo e acabado de cidade.

Sua historiografia, misturando fantasia e realidade, sempre foi alimentada por um 

discurso que busca relacioná-la com o universo mítico nacional, Com destaque para sua possível 

relação com os desejos libertários dos inconfidentes mineiros, que, em 1789, idealizaram construir 

mais ao centro do território uma nova sede administrativa para o país livre que almejavam. Da 

mesma forma, é associada ao ideal cristão da terra prometida, vinculando-a às profecias de Dom 

Bosco, fundador dos Salesianos, que teria antevisto em um sonho de 1883 o surgimento de uma 

nova e majestosa civilização em algum local ao longo do paralelo 15, onde se situa Brasília. Daí 

seus epítetos de Capital do Terceiro Milênio, Capital da Esperança, entre outros.

Essa simbologia foi determinante para que, em 1990, fosse tombada como Monumento 

Histórico e Artístico Nacional. Portanto, trata-se de uma cidade de valor reconhecido, ícone do 

urbanismo moderno e titulada como patrimônio nacional e mundial, sendo frequentemente refe-

renciada como um modelo urbano a ser perseguido, haja vista a inegável qualidade de seus 

espaços e dos indicadores socioeconômicos que ostenta, ainda que não se especifique muito bem 

de que Brasília se está falando, pois em seu território várias Brasílias se sobrepõem.

Brasília, ao lado da sua importância urbanística e histórica, integra as contradições sociais, 

culturais e econômicas do país. Por conseguinte, ainda que sua idealização e concepção persigam 

a concretização de um espaço socialmente harmônico e esteticamente puro, sua realidade urbana 

mostra os mesmos conflitos e desafios das demais cidades brasileiras. Mesmo porque, se assim 

não fosse, o Movimento Moderno teria finalmente concretizado a utopia da cidade ideal.

De outro modo, “quando começamos a refletir sobre o que é uma cidade monumento, 

entramos em uma série contínua de contradições, de inexatidões, de problemas que não são resol-

vidos” (LOMBARDI, 1992). Em Brasília, essas contradições relacionam-se com diversos aspectos do 

seu cotidiano e, particularmente, com a gestão e a preservação do seu conjunto urbanístico.

A primeira contradição refere-se ao fato de o Distrito Federal ser uma unidade federativa 

especial e única, o que lhe permite acumular simultaneamente atribuições constitucionais inerentes 

aos estados e aos municípios, entre as quais se destacam: cargo de governador para seu mandatário; 

autonomia para instituir e arrecadar impostos e tributos estaduais e municipais; um Legislativo cons-

tituído por deputados (e não vereadores), que formam uma Câmara Legislativa (e não Assembléia), 

que, à semelhança de uma Câmara Municipal, legisla sobre parcelamento, uso e ocupação do solo 

(prerrogativa exclusiva dos municípios). Porém, seu território não pode ser municipalizado, o que 

acarreta sua organização política por Regiões Administrativas (RAs) – as cidades-satélites.7
7 A partir de 1997, por meio do Decreto do GDF, o termo satélite 

foi abolido da denominação das cidades do Distrito Federal.

Figura 1 - Plano Piloto - Esplanada dos Ministérios 
Foto de Priscila S. Reis, 2007

Figura 2 - Vila Estrutural - DF 
Arquivo Seduma – 2009
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Essa particularidade, associada a uma ocupação territorial formada por núcleos urbanos 

dispersos (RAs) e sem autonomia político-administrativa, interfere diretamente na sua espaciali-

dade e gestão. Se, por um lado, a Constituição define que Brasília é a capital federal (art. 18, §1o), 

por outro, perdura entre diversos autores uma grande discussão sobre seus reais limites urbanos 

e territoriais. Ou seja, definir o que é Brasília, Plano Piloto, capital federal e Distrito Federal nem 

sempre é simples, pois em muitos aspectos esses espaços confundem-se, e diferenciá-los depende 

da linha de abordagem do autor.

Paviani (1985) define Brasília como uma cidade polinucleada, constituída por um centro 

(o Plano Piloto) e pelos demais núcleos urbanos (cidades-satélites), que formam o Distrito Federal. 

Assim, Brasília, capital federal e Distrito Federal confundir-se-iam e teriam os mesmos limites 

geográficos. Para Amaral (2001), Brasília seria só mais uma cidade do Distrito Federal, enquanto 

este (DF) seria a capital federal e englobaria, além de Brasília, os demais núcleos urbanos (Tagua-

tinga, Ceilândia, Guará, etc.). Lassance (2003) adota o termo Brasília apenas para o Plano Piloto, 

que corresponderia à Região Administrativa I, pois entende que essa designação deveria ser usada 

apenas para o núcleo diretamente decorrente do projeto de Lucio Costa.

Acrescente-se a essa discussão a indefinição legal dos limites da cidade de Brasília e o 

fato de a Região Administrativa I (RA I) ser denominada de RA de Brasília, cuja delimitação tem 

variado de acordo com os interesses governamentais. Atualmente, o Distrito Federal divide-se em 

29 Regiões Administrativas, e algumas delas possuem áreas e populações bem superiores às de 

Brasília. A área sob proteção histórica engloba parcialmente quatro RAs: RA I – Brasília; RA XIX 

– Candangolândia; RA XI – Cruzeiro; e RA XXII – Sudoeste/Octogonal.

Em termos metropolitanos, a Brasília entendida como Distrito Federal possui cerca de 

2,4 milhões de habitantes e constitui-se na sexta metrópole brasileira em população (IBGE, 2006). 

Por sua vez, a Brasília entendida como Plano Piloto configura-se como um aglomerado urbano 

que extrapolou sua condição específica de capital administrativa e, a cada dia, torna-se o centro 

metropolitano de uma região geoeconômica heterogênea e de grande precariedade social, forma-

lizada em um território de gestão comum denominado Região Integrada de Desenvolvimento do 

Distrito Federal e Entorno (Ride).8 No momento, o Plano Piloto concentra a maioria dos serviços 

públicos, dos empregos e dos investimentos, embora abrigue apenas 9,6% da população do 

Distrito Federal (CODEPLAN, 2003).

Certamente, esse processo de periferização produz forte pressão sobre a estrutura do 

Plano Piloto e traz consigo uma enorme capacidade transformadora. Portanto, entende-se que 

a gestão da área sob proteção histórica não pode realizar-se alheia a essa realidade sociourbana, 

tampouco desconectada de uma política abrangente de ordenamento territorial.

Ação preservacionista em Brasília

A proteção de Brasília tem sido preocupação do Estado brasileiro desde sua instituição 

como a nova capital do país em 1960. Para tanto, a lei que definia a estrutura administrativa do 

Distrito Federal (Lei no 751, de 13/04/1960, Lei Santiago Dantas) determinava em seu art. 38 

que qualquer “alteração no Plano Piloto a que obedece a urbanização de Brasília” dependeria 

de prévia autorização do Congresso Nacional. Contudo, esse dispositivo jamais foi aplicado, e 

somente 27 anos depois, em 1987, foi resgatado e regulamentado para respaldar juridicamente 

a inscrição de Brasília na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Em verdade, a aplicação desse 

8 A Ride foi criada pela LC Federal no 94/1998 e regulamentada 
pelo Decreto no 2.710/99. Com uma população de 3,2 milhões 
de habitantes, compõe-se do Distrito Federal e de mais 22 muni-
cípios (3 de Minas Gerais e 19 de Goiás) (CODEPLAN, 2003).

Figura 3 - Área tombada em relação às Regiões 
Administrativas do Distrito Federal (Pdot/1997)
Governo do Distrito Federal/SHDU Pdot/1997

         Área de preservação do conjunto urbanístico  
         de Brasília (Portaria no 314 IBPC atual IPHAN)



Preservação do conjunto urbanístico de Brasília: alguma coisa está fora da ordem

224

preceito legal, quando de sua promulgação, tornaria o processo de construção de Brasília inviável, 

uma vez que seria impossível levar para deliberação do Congresso Nacional as alterações e as 

adaptações urbanísticas necessárias à sua implantação, pois, naquele momento, a cidade era um 

grande canteiro de obras, com o Plano Piloto sendo detalhado in loco.

Cabe observar que, ainda em 1960, foi criado em Brasília o núcleo técnico do Departa-

mento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Esse núcleo era dirigido pelo arquiteto 

Alcides da Rocha Miranda e respondia por todo o Centro-Oeste.

O primeiro grande debate público sobre o desenvolvimento e a preservação de Brasília 

ocorreu em agosto de 1974, no 1o Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília, 

promovido pelo Senado da República, por meio da Comissão do Distrito Federal. Esse evento 

contou, inclusive, com a participação de Lucio Costa, que em sua palestra apontou os aspectos 

que julgava importante para o desenvolvimento urbano e a preservação da concepção da cidade, 

aspectos que seriam reiterados treze anos depois, em 1987, no documento Brasília Revisitada.

As discussões realizadas nesse evento foram importantes para trazer à tona problemas 

urbanos que a cidade já enfrentava em decorrência do acelerado crescimento populacional e da 

ocupação desordenada do seu território. Nessa ocasião, também foi apresentada a proposta de 

instituição de um sistema de planejamento para Brasília.9 Porém, como se sabe, somente com a 

promulgação da Lei Orgânica do Distrito Federal, em 1993, é que foi institucionalizado o Sistema 

de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Sisplan).

A iniciativa governamental de tratar a proteção de Brasília de forma institucionalizada 

e sistematizada iniciou-se em 1981, com o Grupo de Trabalho para a Preservação do Patrimônio 

Histórico e Cultural de Brasília (GT/Brasília). Esse grupo, amparado por um termo de cooperação 

interinstitucional, era coordenado pelo Sphan/PróMemória e constituído por técnicos do Minis-

tério da Educação e Cultura, do Governo do Distrito Federal e da Universidade de Brasília. Esteve 

atuante até meados de 1988, e seus estudos foram fundamentais para subsidiar a inscrição de 

Brasília na lista do Patrimônio Mundial, servindo de base para a elaboração do dossiê técnico de 

sua candidatura.

O GT/Brasília foi pioneiro em defender que o acervo histórico do Distrito Federal extrapo-

lava os limites do Plano Piloto. Seu argumento era que representações importantes da sua história 

– as fazendas antigas remanescentes, os núcleos urbanos anteriores a Brasília e os acampamentos 

pioneiros do período de construção da cidade – não poderiam ser desconsideradas.

Nos estudos do GT/Brasília, o Plano Piloto era entendido como um fenômeno urbano 

dinâmico, decorrente de um projeto predefinido e em implantação. Assim, defendia que sua 

preservação deveria ser tratada de maneira distinta dos centros históricos já estratificados pelo 

tempo, considerando-se dois aspectos: o da permanência dos atributos morfológicos essenciais 

para sua imagem urbana e apropriação social; e o de adaptação e mudança desse espaço ante 

o dinamismo inerente às estruturas urbanas, sobretudo em uma cidade em formação. Ou seja, 

deveriam ser considerados tanto os aspectos históricos, urbanísticos e artísticos meritórios quanto 

os de referência simbólica e afetiva para a população. Nesse sentido, organizava o Plano Piloto 

em três áreas:

 • Área de Interesse Especial de Preservação (AIEP) – tinha um caráter protecionista 

mais rígido e envolvia basicamente o conjunto do Plano Piloto;

 • Área de Interesse de Preservação (AIP) – tinha preocupações menos rigorosas e mais 

paisagísticas. Abrangia o entorno imediato do Plano Piloto;

9 Essa proposição foi feita pelo professor José Carlos Coutinho, 
da UnB, no I Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de 
Brasília. Anais... Senado Federal, 1974.

Área A: Bairro Oeste Sul
Quadras econômicas (piloti + 3 pavimentos) 
Superquadras (piloti + 6 pavimentos)

Área B: Bairro Oeste Norte
Análogo ao Bairro Oeste Sul

Área C: Quadras Planalto
Quadras menores, piloti e 4 pavimentos: 
 Vila Planalto preservada como é hoje

Área D: Quadras da EPIA 
Quadras menores, piloti e 4 pavimentos

Área E: Asa Nova Sul
Quadras menores, piloti e 4 pavimentos

Área F: Asa Nova Norte
Quadras econômicas e conjuntos geminados ( habitação 
popular). Quadras ( piloti e 4 pavimentos) e lotes individuais: 
fixação da atual Vila Paranoá

Figura 4 - Área de preservação proposta pelo GT/
Brasília/1987
Fotomontagem de Vera Bonna Brandão sobre imagem  
do Google Earth, 2009

A.I.P - Área de Interesse para Preservação

A.I.E.P - Área de Interesse Especial de Preservação

A.Am - Área de Amortecimento



Brasília 1960 2010

225

 • Área de Amortecimento (AAm) – considerada de proteção mais genérica e paisagís-

tica, abrangia os novos setores urbanos (Candangolândia, Cruzeiro e Octogonal)10 e o 

Lago Paranoá (abarcando seu estuário e as colinas que envolvem a cidade a leste).

Essa proposta, formalizada no Anteprojeto de Lei de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Natural e Urbano de Brasília, ainda incluía a criação do Conselho de Preservação do Patrimônio 

Cultural de Brasília e integrava a documentação da candidatura da cidade na Unesco – o Dossiê 

Brasília. Contudo, por ser entendida como de aplicação complexa e abarcar elementos fora dos 

limites geográficos de interesse da Unesco, foi preterida em favor do Decreto no 10.829/1987.

Em 1985, foi lançado o documento Brasília 57-85: do plano piloto ao Plano Piloto, que 

fez uma análise do espaço da cidade e apontou uma série de problemas, muitos deles vistos como 

desvirtuamento do projeto original.11 Esse trabalho originou, dois anos depois, o documento Brasília 

Revisitada (1987), no qual Lucio Costa reiterava os princípios fundamentais da cidade e a importância 

de conservá-los. Para tanto, fez uma série de proposições visando à preservação, à complementação, 

ao adensamento e à expansão de Brasília, na perspectiva de reduzir a pressão imobiliária sobre o Plano 

Piloto. Entre essas, destaca-se a criação de seis novas áreas residenciais (A, B, C, D, E e F) próximas ao 

Plano Piloto, que seriam implantadas nos moldes das superquadras originais, além de uma sétima, 

mais afastada, na RA do Guará (15 km do Plano), denominadas de Quadras Econômicas do Guará.

Porém, a implantação da maioria dessas áreas, propostas como manchas urbanas, não 

foi assumida pelo poder público. Concorreu para isso a existência de problemas de ordem técnica, 

política, financeira e fundiária, que demandariam ações não encaminhadas pelo governo local.

 • Área A – Bairro Oeste Sul: foi implantado e corresponde ao Bairro Sudoeste;

 • Área B – Bairro Oeste Norte: corresponderá ao Bairro Noroeste, cujo projeto urbanís-

tico já se encontra desenvolvido e deverá ser licitado em 2008;

 • Área C – Quadras Planalto: não implantada, no local manteve-se o núcleo pioneiro 

da Vila Planalto;

 • Área D – Quadras EPIA: não implantada, existe outra destinação para este local. 

Parte já está ocupada;

 • Área E – Asa Nova Sul: não implantada. Na região há uma série de condomínios 

irregulares;

 • Área F – Nova Asa Norte: não implantada. Uma parte situa-se em região de topo-

grafia bastante acentuada e ocupada por chácaras e condomínios irregulares. 

Outra parte foi utilizada para fixação e ampliação do antigo acampamento da Vila 

Paranoá;

 • Quadras Econômicas do Guará: implantada.

O Governo do Distrito Federal, ao final de 1987, promulgou o Decreto n.o 10.829/1987, 

que estabeleceu os critérios de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Conforme obser-

vado anteriormente, esse documento foi editado para cumprir as exigências legais da candidatura 

de Brasília à lista do Patrimônio Mundial. Sua autoria é de responsabilidade de profissionais ligados 

a Lucio Costa e vinculados ao Sphan/PróMemória, sendo o mesmo grupo que três anos depois 

faria a regulamentação do tombamento federal.12 

Em 1988, acatando reivindicações dos órgãos ligados à preservação de Brasília, o Governo 

do Distrito Federal instituiu uma ampla comissão para propor uma nova legislação protecionista 

10 Nessa época o Setor Sudoeste ainda não havia sido implantado.
11 Estudo contratado pelo GDF e realizado por Maria Elisa Costa e 

Adeildo Viegas de Lima, sob a supervisão de Lucio Costa.
12 CAMPOFIORITO,1990.

Figura 5 - Novas áreas residenciais propostas em Brasília 
Revisitada
Suplan/Seduma

Figura 6 - Área de proteção proposta no Anteprojeto de Lei 
de Preservação do Patrimônio Arquitetônico e Paisagístico 
do DF de 1989
Fotomontagem de Sandra B. Ribeiro, 2003

         Subárea “A” do Plano Piloto
         Subárea “B” do Plano Piloto
         Subárea “C” entorno paisagístico do Plano Piloto
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(Decreto no 11.210/1988). Essa comissão, composta por técnicos da administração local e federal, 

concluiu seus estudos no final de 1989.13 Apresentado como anteprojeto de lei, essa proposta reto-

mava o trabalho do GT/Brasília e avançava na estruturação de um sistema de gestão composto por 

um Instituto do Patrimônio Cultural, Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural e Fundo do Patri-

mônio Cultural. Contudo, esse anteprojeto não foi homologado. 

Em termos físico-espaciais, essa Comissão propôs uma área de preservação prioritária, 

formada pelo Conjunto do Plano Piloto e entorno imediato. Essa área subdividia-se em três subá-

reas – A, B e C –, com critérios específicos de proteção.

 • Subárea A do Plano Piloto: compreendia a estrutura urbana definida pelos Eixos 

Monumental e Rodoviário;

 • Subárea B do Plano Piloto: abrangendo as áreas adjacentes a este, limitada a leste 

pelo Lago Paranoá e a oeste pela DF-003;

 • Subárea C, denominada de Entorno Paisagístico do Plano Piloto: compreendia o 

Lago Paranoá, incluindo sua margem leste e indo até o divisor de águas, ou seja, a 

linha de cumeada das colinas que envolvem a cidade.

O Diário Oficial da União publicou, em 13/03/1990, penúltimo dia do governo José 

Sarney (15/03/1985-14/03/1990), a homologação do tombamento do conjunto urbanístico de 

Brasília.14 Esse ato foi assinado pelo ministro da Cultura, José Aparecido de Oliveira, que, em 

1987, como governador do Distrito Federal, havia conduzido o processo de inscrição de Brasília 

na Unesco. Na verdade, esse tombamento expressava o temor da área federal sobre um possível 

desvirtuamento urbano da cidade, após a consolidação da sua autonomia político-administrativa, 

configurada na eleição de seu mandatário e na instituição da Câmara Legislativa. O tombamento 

foi regulamentado pela Portaria do Sphan/PróMemória n.o 04 de 14/03/1990.

Se, por um lado, o tombamento fortaleceu a interferência da área federal na gestão 

urbana de Brasília, por outro trouxe ao IBPC15 um encargo para o qual não estava aparelhado para 

assumir, considerando-se que a estrutura da 14ª Coordenadoria Regional (14ª CR), responsável 

pelo Centro-Oeste, era pequena e insuficiente para responder também por Brasília.16 Na tentativa 

de superar essa dificuldade operacional, promoveu-se uma integração técnica entre a esfera local 

e a federal, que culminou com a formalização, em 1992, de um grupo de trabalho conjunto. 

Esse grupo formado por técnicos da 14ª CR/IBPC e do Departamento de Patrimônio Histórico 

e Artístico do Distrito Federal (DePHA) foi denominado de Grupo de Trabalho Conjunto (GTC)/

IBPC/DePHA. Sua atribuição era analisar os pedidos de intervenção na área tombada (Portaria do 

IBPC no 06/1992). O GTC atuou até meados de 1995 e, em vários de seus pareceres, defendeu a 

elaboração do plano diretor da área tombada.

Ainda em 1992, a Direção do IBPC revogou a Portaria no 04/1990 e editou a Portaria 

no 314/1992. Essa iniciativa teve como propósito conceder aos arquitetos Lucio Costa e Oscar 

Niemeyer a prerrogativa de realizarem, desde que aprovadas pelas instâncias competentes, novas 

edificações em áreas non-aedificandi ou institucionalmente não destinadas à edificação. Tais inter-

venções seriam entendidas como complementos ao Plano Piloto original (art. 9o, § 3o).

Em 1993, Maria Elisa Costa novamente é contratada pelo GDF para realizar um estudo 

sobre a área central do Plano Piloto. Denominado Análise da Área Urbana de Brasília: Núcleo 

Central, esse trabalho defende a concepção e a intencionalidade do projeto original e propõe uma 

série de ações para sua integração e qualificação urbana. Tais propostas não prosperaram.

13 Pelo GDF: Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico 
(DePHA); Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU); Code-
plan; Secretaria de Transportes; Caesb; Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo (Cauma); Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia (Sematec); e Procuradoria-Geral (PRG/DF). Pela área 
federal: Ministério da Cultura, representado pelo complexo 
Sphan/PróMemória/8ª Diretoria Regional e GT/Brasília, além da 
UnB. Porém, apenas o DePHA, o Cauma, a PRG/DF e a 8ª DR 
participaram efetivamente dos trabalhos. O GT/Brasília nesse 
momento já se encontrava praticamente desativado.

14 Esse ato foi republicado no DOU de 14/03/1990 para que fosse 
substituída a expressão Tombamento do Plano Piloto de Brasília 
para Tombamento do conjunto urbanístico de Brasília, cons-
truído em decorrência do plano piloto traçado para a cidade.

15 Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), órgão criado 
em substituição ao complexo institucional Sphan/PróMemória 
durante o governo Collor (15/03/1990-02/10/1992).

16 A trajetória do Iphan caracteriza-se por uma série de reformas 
administrativas. Portanto, cabe esclarecer que na época do 
tombamento de Brasília as regionais do então Sphan/PróMe-
mória (1979-1990) eram denominadas de Diretorias Regio-
nais (DRs). Brasília integrava a 8a DR. Com a criação do IBPC 
(12/04/1990), as DRs passaram a ser designadas de Coor-
denadorias Regionais (CRs). Após a extinção desse órgão 
(06/12/1994) e a recriação do Iphan, as CRs foram transfor-
madas em Superintendências Regionais (SRs). Brasília fez parte 
da 14a SR até 2000, quando então foi criada uma Gerência 
Especial para Brasília (GEB).

Figura 7 - Área de preservação proposta pelo GTC – IPBC/
DePHA em 1995
Fotomontagem de Vera Bonna Brandão, 2009
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Também em 1993 ocorre a primeira missão de monitoramento da Unesco, chefiada pelo 

arquiteto colombiano German Samper Gnecco. O relatório elaborado por esse profissional reco-

nhece que o plano de Lucio Costa e as obras de Oscar Niemeyer estão conservados. No entanto, 

aponta a necessidade de uma ação governamental que concilie a preservação da cidade com 

seu desenvolvimento. Sua preocupação era que o acelerado crescimento populacional viesse a 

comprometer a preservação da área tombada. Nesse sentido, faz uma série de recomendações, 

que também ficaram esquecidas.17

Ao final de 1995, técnicos que haviam participado do GTC apresentam o documento 

Brasília, Patrimônio Cultural Contemporâneo: Critérios de Preservação para o Conjunto Urbanís-

tico do Plano Piloto. Retomando parte dos estudos do GT/Brasília (1987) e do anteprojeto de lei da 

Comissão do GDF (1989), organizam o perímetro tombado em quatro áreas, que se subdividiam 

em subáreas, cada uma com critérios específicos de intervenção. Fora desse perímetro era criada 

uma quinta área, definida como de proteção paisagística. Esse estudo não teve desdobramentos.

Com a troca de administração no Governo do Distrito Federal, em janeiro de 1995, 

houve uma completa mudança no processo de trabalho que vinha sendo construído entre a área 

federal e a local, fato que acarretou um grande retrocesso na ação preservacionista, inclusive 

com a desativação do GTC.18 Dois fatores concorreram para isso. O primeiro decorre da mudança 

gerencial realizada em Brasília pela Presidência do Iphan, que retirou da 14ª SR o encargo adminis-

trativo de responder pela área tombada, criando em seu lugar a Comissão Especial Brasília (CEB). 

Instituída no âmbito da Diretoria de Proteção (Deprot), essa comissão estava diretamente subordi-

nada à Presidência do Iphan (Portaria no142 de 04/08/1995). Na verdade, essa atitude refletia os 

temores da área federal com as eventuais ações do governo do Partido dos Trabalhadores na área 

sob proteção histórica.

O segundo relaciona-se ao enfraquecimento político-institucional do DePHA, que com a 

criação da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU)19 e o consequente fortaleci-

mento do Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (IPDF) passou a ter um 

papel secundário sobre as ações na área tombada, visto que as discussões ficaram concentradas 

na CEB e no IPDF. Naquele momento, os principais projetos no Plano Piloto eram dirigidos pela 

SHDU/IPDF: plano diretor da área tombada, projeto orla, requalificação da área central e reforma 

da rodoviária.

Nesse intricado quadro institucional, a relação entre a área federal e a local passou a 

ser tensa, sendo as iniciativas do GDF tratadas pontualmente e em um ambiente de desconfiança 

e mal-entendidos. Com isso, volta-se a um processo de trabalho centralizado na área federal e 

com pouca interação técnica, inclusive com a interrupção das discussões sobre o Plano Diretor do 

Plano Piloto e a reabilitação urbana da área central, que, naquele momento, pareciam ser ações 

possíveis. Essa situação só começaria a mudar em meados de 1998, quando a 14ª SR reassume 

suas funções sobre Brasília (Portaria no 127, de 30/07/1998) e se reaproxima do GDF.

Essa mudança de ambiente permitiu que técnicos da 14ª SR e do DePHA, em 1999, 

realizassem em conjunto o Inventário da Unidade de Vizinhança (SQS 107, 108, 307 e 308). Esse 

trabalho identificou com os moradores impressões sobre a utilização e a valorização desse espaço. 

Também em 1999, por solicitação do Ministério Público, esse grupo, fortalecido por técnicos 

da Seduh e da RA1,20 realizou um estudo sobre as ocupações irregulares do Comércio Local Sul 

e Norte, propondo novos critérios de ordenamento para esses setores. Porém, em virtude de 

descontinuidades administrativas, esses estudos não tiveram desdobramentos.

17 GNECCO, 1993.
18 Em janeiro de 1995, o Partido dos Trabalhadores (PT), com Cris-

tóvam Buarque, assumiu o Governo do Distrito Federal.
19 A SHDU foi criada pela Lei no 1.797 de 18/12/1997. Entretanto, 

essa Secretaria, em um confuso arranjo institucional que utili-
zava a estrutura da Secretaria-Adjunta de Obras, começou a 
funcionar em 1995, desde o início do governo do PT.

20 A nova administração que assumiu o GDF em 01/01/1999 
extinguiu a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
(SHDU) e criou em seu lugar a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e Habitação (Seduh) (Lei no 2.296 de 
21/01/1999). O IPDF, que era vinculado àSHDU, foi extinto pelo 
Decreto no 21.170 de 05/05/2000.
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Ainda em 1999, a Seduh iniciou a elaboração do Plano Diretor da Área de Preservação 

de Brasília (PDAP). Para tanto, foi criado um grupo técnico executivo para conduzir os trabalhos. 

Contudo, o PDAP não foi concluído, e o grupo responsável por ele relata, em 2003, sérias dificul-

dades operacionais que estavam sendo enfrentadas na sua realização.21

Em setembro de 2000, a Presidência do Iphan transferiu a sede da 14ª SR de 

Brasília para Goiânia, quando então foi criada a Gerência Executiva de Brasília (GEB), órgão 

diretamente subordinado ao Deprot. Essa Gerência, vista como paliativo para a crise insti-

tucional que a 14ª SR vivia em relação a Brasília, teve enormes dificuldades operacionais 

e foi extinta em julho de 2002, quando, enfim, foi criada a Superintendência Regional de 

Brasília (15ª SR).

Ao final de 2001, em virtude das preocupações manifestadas pelo bureau do Comitê 

do Patrimônio Mundial sobre possíveis descaracterizações do conjunto urbanístico de Brasília, foi 

realizada uma nova missão de monitoramento pela Unesco. Em verdade, tal missão veio confirmar 

as informações prestadas pelo governo brasileiro ao bureau, em um extenso relatório técnico feito 

pelo Iphan e entregue à Unesco no início de 2001.

O resultado dessa missão foi formalizado no relatório O Estado de Conservação do Sítio 

do Patrimônio Mundial de Brasília, Brasil (Unesco, 2001), no qual foram avaliados os problemas 

referentes à preservação de Brasília e feita uma série de recomendações técnico-operacionais 

para enfrentá-los. Esse documento, mesmo admitindo a dificuldade de aplicação do conceito 

de autenticidade e de integridade em uma estrutura urbana dinâmica e em desenvolvimento 

como Brasília, reconhecia que a cidade mantinha os atributos que justificaram sua distinção como 

Patrimônio Mundial. Também discorreu sobre a realidade social, urbana e econômica em que a 

cidade se inseria, destacando sua inevitável pressão sobre a estrutura da área protegida, fato que, 

inevitavelmente, produzirá alterações na paisagem urbana.

Para enfrentar essa pressão, considera positiva a proposta de estabelecer níveis diferen-

ciados de proteção e vislumbra a possibilidade de adequações na Portaria 314/Iphan. Também 

reitera a necessidade de um plano diretor local para o Plano Piloto de Brasília que identifique e 

assegure a preservação dos valores da cidade e seja elaborado de maneira participativa.

De modo geral, a análise e as sugestões da missão da Unesco pouco diferem dos estudos 

técnicos aqui referenciados. Porém, tornam-se importantes por dois aspectos:

 • trata-se de um documento oficial da Unesco, organização soberana no processo de 

avaliação e monitoramento de bens culturais considerados Patrimônio Mundial;

 • reconhece a pertinência das análises do corpo técnico local, incorporando em seu 

relatório uma série de preocupações e recomendações feitas em estudos anteriores.

O Governo do Distrito Federal, em meados de 2002, por meio do Instituto Candango 

de Solidariedade (ICS), firmou contrato com o Icomos-Brasil para que o arquiteto Raoul Pastrana 

prestasse consultoria à Sedhu, particularmente quanto ao Plano Diretor da Área de Preservação 

de Brasília (PDAP).22 Em seu relatório (setembro de 2002) reitera a originalidade de Brasília – 

sobretudo sua condição de cidade parque – e aborda vários problemas e desafios relativos à sua 

preservação, com destaque para a relação entre a cidade e o Distrito Federal; as questões urbanas 

internas à área tombada; seu adensamento e crescimento; o espaço do pedestre na cidade, além 

de outros de caráter institucional, jurídico e fundiário. 

Pastrana detém-se na análise de três temas: o próprio PDAP; as áreas comerciais e as 

margens do Lago: áreas dos clubes. Nesse sentido, além de ressaltar a importância das orientações 

21 Para maiores informações, ver http://www.seduma.df.gov.br/
sites/100/155/ProjetosPreservacao/ProjetoPreservacao.htm#PDAP. 

22 Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especiali-
zados no 020/2002, firmado entre o ICS e o Icomos-Brasil 
(Conselho Internacional para Monumentos e Sítios). Raoul 
Pastrana é consultor da Unesco/Icomos, professor da Escola 
de La Villette de Paris e renomado especialista em preser-
vação urbana.

Figura 8 - Plano Piloto - SQS 108
Foto de Carlos Madson Reis, 2007

Figura 9 - Plano Piloto - SQS 410
Foto de Priscila S. Reis, 2007
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de Lucio Costa na resolução dos problemas da cidade, define uma série de diretrizes de ordem 

físico-institucional para enfrentá-los. Esse estudo, em que pese sua pertinência e aceitação entre 

os técnicos envolvidos com o PDAP, não gerou desdobramentos, e logo foi esquecido.

Esse pequeno panorama mostra o quanto o processo de gestão da área tombada de 

Brasília se tem realizado em um ambiente politicamente atribulado, tecnicamente confuso, insti-

tucionalmente instável e operacionalmente descontínuo e deficiente. Esses aspectos foram facil-

mente percebidos nos avanços e nos recuos político-institucionais que caracterizam essa ação 

governamental e comprometem sua eficácia técnico-operacional, bem como seu entendimento 

pela população.

Contudo, em diferentes momentos foram feitas proposições importantes para o enfren-

tamento dos desafios da preservação de Brasília, que, se efetivadas, talvez, pudessem ter dado 

um novo rumo a essa questão. Mesmo as proposições de Lucio Costa, sempre recebidas com 

entusiasmo pelo governo local, não tiveram os desdobramentos que se esperava. De outro modo, 

os estudos aqui elencados, à exceção do Brasília 57-85 e do Brasília Revisitada, propõem níveis 

de proteção distintos para a área tombada, pois reconhecem a dificuldade em tratá-la como um 

bloco monolítico e homogêneo.

Preservação do conjunto urbanístico do Plano Piloto 

Marco conceitual

Brasília, conforme definiu Lucio Costa, teve sua concepção urbanística estruturada em 

quatro escalas: monumental, gregária, residencial e bucólica. Partindo dessa premissa, sua preser-

vação tem como base conceitual a manutenção dos atributos essenciais dessas escalas, bem como 

a inter-relação entre elas. Essa atitude, amparada pelo tombamento federal, ao definir parâmetros 

de proteção voltados para o conceito urbanístico da cidade e não para artefatos e espaços já devi-

damente consolidados pelo tempo, difere das demais iniciativas nessa área e introduz novas ques-

tões no processo de preservação de bens culturais no país, particularmente quanto à aplicação do 

instituto de tombamento como mecanismo de proteção.

Outra característica desse modelo preservacionista refere-se ao fato de a cidade ser 

tratada de maneira idealizada e como uma obra de arte acabada, concentrando suas preocu-

pações na manutenção do desenho original, admitindo apenas pequenas correções. Discurso 

de difícil sustentação, pois, como se sabe, o projeto original de Brasília, desde sua premiação 

no concurso de 1957, foi bastante alterado, embora tenha mantido sua essência e configu-

ração. Francisco Leitão, ao analisar essas alterações, conclui pela “impossibilidade de se fixar 

um momento determinado quando seu detalhamento pudesse ser considerado ‘acabado’, 

‘definitivo’, ‘fechado’”.23 Ou seja, a estrutura implantada difere da forma urbana concebida 

inicialmente, e nem por isso a cidade perdeu suas qualidades, nem sua importância como 

artefato urbano singular.

Da mesma forma, trata a área de proteção como um conjunto urbano monolítico, 

homogêneo e de funcionamento harmônico, não fazendo nenhuma distinção entre seus diversos 

setores, que, por sua vez, apresentam distintas morfologias e desempenhos variados. Assim, 

setores com características urbanas e significados distintos entre si, tais como W3 Sul e W3 Norte 

e as superquadras do Plano Piloto e do Cruzeiro ficam submetidas aos mesmos princípios e crité-

rios de intervenção.23 LEITÃO, 2003.

Figura 10 - Candangolândia - área residencial
Foto de Carlos Madson Reis, 2007

Figura 11 - Cruzeiro Novo - quadra residencial
Foto de Carlos Madson Reis, 2007
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De outro modo, insiste em desconsiderar a dinâmica de uma cidade que ainda possui 

um projeto urbano inconcluso e inserido em uma realidade metropolitana marcada por fortes 

contrastes socioeconômicos, notória exclusão social e grande comprometimento ambiental, 

fatores que, inevitavelmente, interferem na sua estrutura, no seu desempenho e na sustentabili-

dade como artefato sociourbano reconhecido como de grande significado e importância. 

Marco territorial

A área sob proteção federal e inscrita na listagem da Unesco abrange um perímetro de 

112,25 km² e delimita-se a leste pela orla do Lago Paranoá, a oeste pela Estrada-Parque Indústria 

e Abastecimento (Epia), ao sul pelo Córrego Vicente Pires e ao norte pelo Córrego Bananal.

Quanto à territorialidade, as principais questões que se destacam na área tombada são:

 • grande extensão da área tombada, que, seguramente, se constitui na maior área 

urbana sob proteção histórica do mundo, fato que dificulta seu controle conside-

rando os preceitos de proteção exigidos para uma área tombada;

 • restringe a área de proteção histórica à orla oeste do Lago Paranoá, deixando de 

englobar seu espelho d’água, elemento fundamental para a composição e a ambiência 

do Plano Piloto;

 • não contempla a proteção da margem leste do Lago Paranoá nem a linha de 

cumeada das colinas que marcam o horizonte da cidade, elementos de grande rele-

vância simbólica para a composição da paisagem urbana do Plano Piloto.

 • inclui, sem nenhuma distinção, núcleos urbanos surgidos a posteriori do Plano Piloto 

e que pouco participam da composição de sua paisagem (Cruzeiro Velho, Cruzeiro 

Novo, Setor Octogonal, Setor Sudoeste e Candangolândia).

Ainda que a inclusão de novos setores no perímetro de proteção se tenha efetuado 

com a justificativa de evitar o adensamento e a verticalização excessiva, o que poderia 

comprometer a ambiência do conjunto tombado, sabe-se o quanto é controvertido manter 

essa deliberação. Pois, em verdade, faltam elementos urbanos ou históricos que justifiquem 

submetê-los a um tombamento federal e aos mesmos critérios de proteção exigidos para o 

núcleo urbano original.

Como, na prática, a atuação dos órgãos de preservação sobre tais setores é insig-

nificante, o tombamento torna-se um instrumento de controle inócuo e banalizado, o que 

compromete sua credibilidade e significado. Como exemplo, cabe citar o uso de grades para o 

fechamento dos pilotis nos edifícios residenciais do Cruzeiro Novo – algo impensável na área 

do Plano Piloto.

Mesmo o conjunto urbano diretamente decorrente do projeto original não funciona de 

forma monolítica e harmônica conforme idealizado. Ademais, a cidade ainda possui uma série 

de setores vazios que não foram parcelados e outros com visíveis sinais de esgotamento e de 

discutível desempenho urbano. Esse fenômeno torna o tombamento um ônus e traz situações 

inusitadas, tal como a proteção histórica de espaços ainda não construídos.

Portanto, após vinte anos de delimitação da área de proteção histórica, mostra-se 

evidentemente que é imperativa a sua reavaliação, no intuito de ajustar seus limites e estabelecer 

critérios de proteção/intervenção mais eficientes e específicos para cada setor da cidade, conside-

rando suas características espaciais e a importância na paisagem urbana.

Figura 12 - Limite da área tombada pelo governo federal  
e inscrita na Lista do Patrimônio Mundial
Suplan/Seduma
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Escala monumental
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Marco legal

A proteção ao conjunto urbanístico de Brasília rege-se por uma série de instrumentos 

jurídicos que definem sua preservação em três níveis operacionais: local, federal e mundial.

Nível local

No âmbito local destaca-se um conjunto normativo que se compõe de leis específicas de 

proteção histórica e de uma ampla e complexa legislação urbana.

O diploma legal local de proteção ao conjunto urbanístico de Brasília é o Decreto no 10.829/1987, 

cujo texto é praticamente o mesmo da Portaria no 314/Iphan, conforme já comentado. Esse Decreto deli-

mita a área de proteção e define os critérios de preservação da concepção urbanística da cidade. Tem 

como anexo o documento Brasília Revisitada e sua respectiva planta em escala 1/25.000.24

A legislação urbana local tem sua base jurídica na Lei Orgânica (LODF), promulgada em 

1993. Em seu Título VII, Capítulo II, art. 314, que trata da política urbana, define a manutenção, 

a segurança e a preservação de Brasília como um dos princípios norteadores da política de desen-

volvimento urbano, em função da sua condição de capital federal e Patrimônio Cultural da Huma-

nidade. Para tanto, institui uma série de instrumentos, entre os quais se destacam:

• Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (Pdot)

Constitui-se no instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e de orde-

namento territorial, definindo o macrozoneamento do território e os instrumentos de gestão. 

Também reafirma o Decreto no 10.829 e a Portaria no 314/Iphan como definidores dos critérios de 

preservação do Plano Piloto de Brasília. O Pdot foi instituído em 1992 (Lei no 353/1992) e revisado 

em 1997 (LC no 17/1997). Atualmente, passa por outro processo de revisão.

• Plano Diretor Local (PDL)

O PDL também está na LODF como um dos instrumentos básicos de ordenamento terri-

torial e de desenvolvimento urbano. Alinhado com o Estatuto da Cidade, tem como função básica 

regulamentar o uso e a ocupação do solo, devendo ser elaborado para cada Região Administrativa 

(RA). Porém, a RA de Brasília não tem plano diretor, e das RAs que integram a área tombada, 

apenas a Candangolândia conta com PDL aprovado.

• Código de Edificações do Distrito Federal

O Código de Edificações do DF, na verdade, constitui-se uma derivação do antigo 

Código de Obras de Brasília (COB), editado pela então Prefeitura do Distrito Federal em 1960. 

Foi o primeiro no Brasil a instituir a projeção como mecanismo inédito de parcelamento do solo 

e locação de prédios, artifício que se consolidou em Brasília e passou a fazer parte do reper-

tório urbanístico da cidade (FICHER et al., 2003). Concebido inicialmente como um instrumento 

normativo abrangente que sistematizava todas as regras construtivas e urbanísticas adotadas pela 

Novacap, o COB foi ao longo dos tempos se reduzindo às questões meramente edilícias. Assim, 

em cada reformulação (1960, 1967, 1989, 1996 e 1998) temas como zoneamento, setorização, 

Normas Gerais de Construção e Normas Relativas a Atividades foram sendo abolidos.

O código atual foi instituído pela Lei no 105/1998 e regulamentado pelo Decreto no 

19.915/1998. Em relação à área tombada, não estabelece nenhuma regra específica, apenas 

define que a legislação de proteção histórica tem prevalência sobre s suas disposições. Define 

24 Na verdade, esse Decreto regulamenta o art. 38 da Lei de Estru-
turação Administrativa do Distrito Federal (Lei no 3.751/1960 
- Lei Santiago Dantas), que instituía que “qualquer alteração do 
Plano Piloto a que obedece a urbanização de Brasília” depen-
deria de prévia autorização do Congresso Nacional.

Figura 13 - Plano Piloto - SQS 309/bloco residencial
Foto de Priscila S. Reis, 2007
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ainda que os projetos de intervenção nos imóveis localizados no Eixo Monumental, da Praça dos 

Três Poderes até a Praça do Buriti, serão analisados previamente pelo Iphan, pelo DePHA e pelo 

Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan).

• Normas Específicas de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo

Constituem o conjunto de normas técnicas elaboradas pela Seduma para a regulamen-

tação urbana do Distrito Federal. Evidentemente, essas normas estão submetidas às pressões 

sociopolíticas inerentes a qualquer fenômeno urbano. Por isso, possuem uma dinâmica de insti-

tuição e de vigência que as tornam passíveis de frequentes revisões, modificações e substituições 

por parte do poder constituído, o que torna essa legislação frágil e confusa.

Nesse conjunto de normas destacam-se as NGBs (Normas de Edificação, Uso e Gabarito), 

que formam o eixo principal da regulamentação urbana distrital, definindo os índices, as taxas e 

os demais parâmetros urbanísticos para cada setor da cidade e, às vezes, para lotes específicos. 

Atualmente se constituem em um emaranhado normativo estabelecido sem muito controle. Essa 

situação decorre, sobretudo, do fato de as NGBs não integrarem nenhum código urbano (plano 

diretor, código de obras, etc.). Ou seja, têm uma dinâmica que permite serem editadas ou alte-

radas a qualquer tempo, sem o controle social requerido nos códigos urbanos. Essa anomalia 

jurídica tem sido combatida pelo Ministério Público por meio da impetração de ações diretas de 

inconstitucionalidade contra esses atos.25

Nível federal

No âmbito federal, a proteção do conjunto urbanístico de Brasília é assegurada pelo Ato 

de Tombamento,26 cuja regulamentação foi feita pela Portaria no 04 da Sphan/PróMemória, de 

13/04/1990, posteriormente substituída pela Portaria no 314/IBPC, de 08/10/1992.

O primeiro aspecto que chama atenção nessa Portaria, conforme já observado, é sua 

semelhança com o Decreto no10.829/1987 do Governo do Distrito Federal, ainda que haja dife-

rença na redação de alguns artigos. Concisa, com poucos artigos e aparentemente concentrando-

se nas características essenciais da cidade, tem como objetivo primordial preservar a concepção 

urbanística de Brasília por meio da manutenção dos princípios apresentados por Lucio Costa no 

Relatório. Porém, em uma análise mais detalhada, vamos encontrar generalizações, imprecisões e 

indefinições sobre o objeto tombado que dificultam sua plena aplicabilidade. Além dos problemas 

já citados, pode-se acrescentar:

 • desconsidera a dinâmica urbana, ao manter inalterados os critérios de ocupação 

urbana da época de sua promulgação. Esse dispositivo, além de consagrar reco-

nhecidos problemas e espaços residuais sem parcelamento, tem sido ineficiente no 

controle urbano, haja vista a quantidade de normas promulgadas desde então. Esse 

fato gerou inúmeras alterações urbanas, inclusive nas superquadras, que sofreram 

grandes alterações em suas normas;27

 • não faz nenhuma menção sobre o processo decisório das intervenções no espaço 

urbano e ignora a participação da sociedade no processo de preservação de Brasília.

O Estatuto da Cidade, conforme observado, é o instrumento legal para conduzir a 

execução da política urbana no país. Portanto, concomitantemente aos preceitos do tomba-

mento federal, Brasília deve observar suas determinações, com destaque à instituição do 

Plano Diretor.

25 Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI ou Adin) tem como 
objetivo declarar a desconformidade constitucional de lei ou 
ato normativo do poder público. Para maiores detalhes, ver 
http://www.mpdft.gov.br/.

26 Publicado no Diário Oficial da União de 14/03/1990 - inscrição 
no 532 do Livro do Tombo Histórico, volume II, folha 017.

27 Para maior detalhamento, ver FICHER et al., 2003.

Figura 14 - Plano Piloto - SQS 108/bloco residencial
Foto de Carlos Madson Reis, 2007

Figura 15 - Cruzeiro Novo/bloco residencial
Foto de Carlos Madson Reis, 2007



Brasília 1960 2010

233

Nível mundial

A Resolução da 11a Reunião do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco determina a 

inscrição do conjunto urbanístico do Plano Piloto de Brasília na listagem dos bens considerados 

Patrimônio Cultural da Humanidade (07/12/1987). A inédita distinção de um artefato contem-

porâneo foi justificada em dois dos critérios de seleção adotados na Convenção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural: obra-prima do gênio humano (i) e exemplo excepcional de conjunto 

arquitetônico, decorrente dos princípios urbanísticos da Carta de Atenas (iv).28

A decisão da Unesco constitui-se um importante reconhecimento do significado do conjunto 

urbanístico de Brasília para a história mundial. No entanto, trata-se somente de uma distinção hono-

rífica e simbólica, sem nenhuma interferência na sua gestão, pois esta é responsabilidade do governo 

brasileiro. À Unesco cabe monitorar a conservação da autenticidade e da integridade observando os 

critérios de inscrição para avaliar a manutenção ou não desse título. Eventualmente, pode até parti-

cipar ou contribuir financeiramente em algum projeto específico de intervenção.

Marco institucional

As principais características do processo de preservação do conjunto urbanístico de 

Brasília relacionam-se à instabilidade, à fragilidade, à deficiência, à precariedade e à desarticu-

lação da estrutura institucional diretamente responsável por essa atividade. Parece concorrer 

para essa situação, em cada instância decisória (federal e local), a baixa prioridade política desse 

setor, que luta para inserir suas ações na agenda de governo e se fazer ouvir na formulação da 

política urbana. 

Resumidamente, pode-se descrever o papel das instituições diretamente vinculadas ao 

processo de preservação do conjunto urbanístico de Brasília da seguinte forma 

Nível federal

Iphan – Criado em 1937, constitui-se no órgão superior da hierarquia institucional 

responsável pela preservação de bens culturais no país, cabendo-lhe a deliberação final sobre 

as intervenções em áreas históricas protegidas pelo governo federal. Trata-se de uma autarquia 

integrante da estrutura do Ministério da Cultura (MinC), cuja atribuição é identificar, proteger, 

preservar e divulgar o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no âmbito definido no art. 216 da 

Constituição. Sua atuação ampara-se no Decreto-Lei no 25/1937, que organiza a proteção desse 

patrimônio, sendo o tombamento o principal mecanismo de ação.

Presente em Brasília desde a inauguração da cidade, em 1960, sua ação realiza-se atual-

mente por meio da Superintendência Regional do Iphan (15ª SR), que tem jurisdição sobre o 

Distrito Federal. Porém, à semelhança das demais SRs, possui recursos limitados e uma estrutura 

técnico-operacional pequena, muito aquém de seus encargos e responsabilidades.

MPF – O Ministério Público Federal é um dos ramos do Ministério Público da União 

cuja incumbência é defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e 

individuais indisponíveis. Atua na observância dos princípios da política urbana, zelando pela 

obediência ao Estatuto da Cidade e pelo cumprimento da legislação de proteção do Patrimônio 

Histórico Nacional. Por não pertencer a nenhum dos três Poderes da República, possui auto-

nomia administrativa e funcional. Nessa perspectiva, torna-se um órgão importante no processo 

de preservação e de gestão urbana, pois pode interpelar qualquer dos três Poderes para fazer 

cumprir a legislação vigente.

Figura 16 - Eixo Monumental
Foto de Priscila S. Reis, 2007

28 LEVI-STRAUSS, 1997.
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Nível local

Seduma – A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente tem 

como atribuição coordenar e executar a política de desenvolvimento territorial e urbano. Trata-

se de uma instituição criada no bojo da reforma administrativa empreendida pelo governo que 

tomou posse em janeiro de 2007. Na verdade, a Seduma veio substituir a Secretaria de Desenvol-

vimento Urbano e Habitação (Seduh), extinta nessa reforma (Decreto no 27.591/2007), que por 

sua vez havia sido instituída em 1999 (Decreto no 2.296/1999) em substituição a Secretaria de 

Habitação e Desenvolvimento Urbano, criada em 1997 (Lei no 1.797/1997).

Em 2000 a Seduh já havia passado por uma reestruturação que, entre outras coisas, lhe 

havia concedido a competência de responder pela proteção da área tombada, atribuição que, até 

então, era do Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico do Distrito Federal (DePHA). Para 

tanto, naquela ocasião, foi criada em sua estrutura a Subsecretaria de Urbanismo e Preservação 

(Sudur), que, por meio de uma pequena unidade – Diretoria de Preservação de Brasília (Dipre) –, 

respondia pelas ações na área tombada (Decreto no 21.288 de 27/06/2000).

Inicialmente, a transferência das atribuições do DePHA para a Seduh gerou grande 

expectativa para o fortalecimento das ações preservacionistas, pois, em princípio, signifi-

caria a inserção direta da questão patrimonial no órgão responsável pela política urbana e, 

por conseguinte, a integração dessas atividades. Todavia, essa expectativa não se confirmou, 

e o que se viu foi uma diluição das ações de proteção histórica nas atividades da Seduh, 

agravada pelo fato de a estrutura da Dipre não ter conseguido o respaldo necessário para 

cumprir suas atribuições.

Essa questão tende a se agravar, considerando que a Dipre foi extinta e que na estru-

tura da Seduma não foi criada nenhuma unidade específica para responder por essas atribui-

ções. Portanto, no momento, o Distrito Federal convive com uma espécie de vácuo técnico-

administrativo sobre a preservação da área tombada, haja vista que esse tema se diluiu de vez 

na estrutura da Seduma, e a DePHA, por seu lado, não tem mais essa atribuição nem recursos 

para tal empreitada.

DePHA – A Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico do Distrito Federal constitui-se 

em uma unidade diretiva da Secretaria de Estado de Cultura. Sua trajetória institucional tem-se 

caracterizado por freqüentes reestruturações e por uma fragilidade institucional e administrativa 

que lhe impõe grandes obstáculos para desenvolver suas atividades e se afirmar como o órgão 

protagonista no processo de preservação de Brasília.

Criada em 1975, como uma pequena divisão da antiga Secretaria de Educação e 

Cultura, passou por várias reformas e denominações. Em 1999, já como Departamento, sofreu 

uma reformulação que reduziu bastante suas atribuições e estrutura. Em 2000, com uma nova 

reestruturação, passou a se denominar Diretoria e deixou de responder pelo conjunto urbanístico 

do Plano Piloto. Em 2001, com a aprovação do novo Regimento Interno da Secretaria de Cultura, 

suas atribuições foram outra vez alteradas. Atualmente, por força regimental e com uma reduzida 

equipe técnica, tem-se limitado a uma atuação secundária no processo de preservação do Plano 

Piloto, tratando apenas dos monumentos tombados pelo governo local.

Administrações Regionais – Constituem as administrações das Regiões Administrativas 

(RAs) que compõem o Distrito Federal – as antigas cidades-satélites. As RAs não têm autonomia 

político-administrativa e são dirigidas por um administrador regional nomeado pelo governador. 

Além de representarem o governo nessas localidades, têm como atribuições aprovar e fiscalizar a 
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implantação de projetos de arquitetura, emitir alvarás de obras e de funcionamento, bem como 

fiscalizar o uso e a ocupação do solo. A aprovação dos projetos urbanísticos e as alterações na 

legislação urbana de iniciativa das RAs são submetidas à aprovação da Seduma.

CLDF – A Câmara Legislativa do Distrito Federal foi criada em função da autonomia polí-

tica obtida pelo Distrito Federal na Constituição de 1988. Foi implantada em 1991 e compõe-se 

de 24 deputados. Por suas prerrogativas constitucionais e caráter político, seu funcionamento e 

deliberações atendem a uma lógica própria e a uma sistemática independente.

MPDFT – O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é um organismo integrante 

da estrutura do Ministério Público da União e exerce suas funções nas causas de competência do 

Tribunal de Justiça e dos Juízes do Distrito Federal e Territórios.

PR/DF – A Procuradoria da República no Distrito Federal é um organismo integrante da 

estrutura do Ministério Público Federal e oficia perante os Tribunais Regionais Federais.

A esse conjunto institucional somam-se dois órgãos colegiados vinculados à Seduma:

Conplan – O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal foi criado 

pela Lei Orgânica Distrital como o órgão superior do Sistema de Planejamento do Distrito Federal 

(1993). Sua instituição deu-se pela Lei Complementar no 17/1997, que criou o Plano de Orde-

namento Territorial do Distrito Federal (Pdot). É presidido pelo governador e compõe-se de 13 

conselheiros natos e 13 indicados, dos quais dez são representantes da sociedade civil.

Conpresb – O Conselho de Gestão da Área de Preservação de Brasília constitui-se em 

um órgão deliberativo de primeira instância vinculado ao Gabinete do Governador e presidido por 

este (Lei no 3.127/2003). Sua atribuição é avaliar, responder e propor as ações e as intervenções 

na área tombada de Brasília. Compõe-se de 14 membros, sendo quatro representantes natos do 

poder público (três locais e um federal) e dez membros representantes da sociedade civil.

Porém, por conta da reestruturação administrativa do Distrito Federal, associada à revisão 

do Pdot, são previstas alterações nesses conselhos. O Conplan, que com o novo Pdot se transfor-

mará no Conselho Distrital de Política Urbana (CDPU), já reiniciou suas atividades com a nomeação 

de novos membros (Decreto no 28.133 de 12/07/2007). O Conpresb não foi reativado.

Considerações finais

Ao longo do texto, buscou-se fazer uma leitura crítica do processo de preservação do 

conjunto urbanístico do Plano Piloto de Brasília, argumentando-se que este se realiza de maneira 

confusa, descontínua, institucionalmente instável e operacionalmente precária. Essa situação 

decorre, em grande parte, dos inúmeros problemas de ordem conceitual, institucional, territorial 

e legal que têm caracterizado essa atividade, conforme se tentou relatar.

Na perspectiva de se alcançar outro patamar técnico-operacional para o desenvol-

vimento dessa atividade em Brasília, parece não haver dúvidas sobre a premência de revisão 

do modelo de preservação adotado. Para tanto, é imprescindível fortalecer e fazer respeitar 

a ordem urbanística e estabelecer instâncias democráticas de deliberação, de forma que se 

possa construir e praticar uma política urbana mais consequente, com maior responsabili-

dade social e ambiental e que, efetivamente, venha contribuir na melhoria da qualidade dos 

espaços urbanos, na qual a preservação assuma seu lugar no ordenamento e na valorização 

da cidade e deixe de ser tratada como mero capricho estético voltado para si mesmo e despro-

vido de função social.
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Contudo, não se está advogando em favor da imutabilidade do Plano Piloto de Brasília. 

Mesmo porque, é sabido que a cidade assumiu uma feição distinta do seu desenho original. 

Tampouco se defende uma ação preservacionista ortodoxa para Brasília, que, presa a um ideal 

legalista e formal, ignore a dinâmica de uma cidade tão jovem, cujo projeto está inconcluso.

Nesse sentido, torna-se imperativo estabelecer novos marcos de gestão para gerir as 

ações na área tombada, para se conduzir de maneira mais democrática e eficiente seu processo 

de preservação e de desenvolvimento urbano. Para tanto, em observância ao Estatuto da Cidade, 

parece-nos que o Plano Diretor da Região Administrativa de Brasília – ou da área tombada – é o 

instrumento juridicamente e tecnicamente adequado para concretizar tal intento.
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Realidades e potencialidades  
das paisagens de Brasília

dos mitos fundadores esquecidos à  
invenção de um patrimônio mundial1

Jane Monte Jucá

Resumo

Observando o projeto original de Brasília e a cidade 

implantada por esse plano, percebemos uma dimensão 

singular: a natureza do sítio – a vegetação, o céu,  

sua amplidão e seu horizonte – atravessam o espaço aberto 

da cidade. Seu plano, adaptando o desenho a esse quadro 

natural, assimila a grande extensão do país e fixa  

seus limites, respondendo a um desafio antigo e constante 

do território brasileiro. Esses aspectos sugerem um projeto 

de paisagem subjacente ao plano original de Brasília, 

com os espaços abertos – os “vazios” – expressando 

uma de suas características mais genuínas. Lucio Costa, 

materializando e valorizando no projeto da capital do país  

o sublime desse vazio e sua capacidade de emocionar  

o olhar, revela as “razões da paisagem” do Brasil.  

Essas também foram as razões dessa invenção  

tão concreta que nomeou de “cidade-parque”.  

No entanto, críticas reprovam seu desenho muito aberto 

até o vazio, sob a justificativa de falta de urbanidade.  

Ora, não são precisamente os espaços abertos  

que dão sentido a sua urbanidade, como mostra o estudo 

de sua paisagem? Essas reflexões oferecem oportunidade 

de repensar certezas, conceitos e, sobretudo, preconceitos 

quanto a essa concepção urbana verdadeiramente 

renovadora: cidade-parque, Brasília não é essencialmente 

uma cidade-paisagem? 

1 Resumo da tese de doutoramento em geografia Les realités et 
potentialités des paysages de Brasilia : des mythes fondateurs 
oubliés a l’invention d’un patrimoine mondial, de Jane Monte 
Jucá. Ecole de Géographie, Panthèon-Sorbonne, Paris I, em 
2005, sob orientaçâo de Yves Luginbühl e co-orientação de 
Pierre Donadieu. 

Abstract

Brasilia’s original project and the city built according to it 

witness an original dimension: the nature of the site  

crosses the city’s open space. The plan proposes,  

with its nature frame, a representation of the country’s 

wide extensions and sets its limits, in the scale of urban 

composition, possibly as a response to an old challenge 

consisting of adapting the territorial occupation  

to the nature landscape. In this context, the comprehension 

and the visibility of the city, which are offered by its space 

and by the volumetric composition of the urban scales, 

give to the city the aspect of a monument. These aspects 

suggest a project of landscape underlying Brasilia’s original 

planning with open – “empty” – spaces, which expresses 

one of its most genuine characteristics. Therefore,  

Lucio Costa reveals Brazil’s “landscape reasons” by adapting 

and valorizing the sublime of this emptiness through  

the city’s scales and its capacity of thrilling our sight upon 

the country’s capital city. These were also the reasons that 

led to the invention of a new urban category, named  

“park-city”. Nevertheless, critics disapprove his design  

for being too open – extending to the emptiness – claiming 

that it lacks urbanity. But aren’t the open spaces the ones 

that give a meaning to the city’s urbanity, as shown in  

the study on its landscape? These considerations offer  

an opportunity to question some preconceived certainties, 

concepts, and above all, prejudgments concerning this truly 

innovative urban conception: as a park-city, isn’t Brasilia  

a landscape city?

Foto do Acervo Seduma



Realidades e potencialidades das paisagens de Brasília: dos mitos fundadores esquecidos à invenção de um patrimônio mundial

240

Embora Brasília seja a primeira obra contemporânea inscrita na lista do Patrimônio 

Mundial pela Unesco,2 diversas críticas desfiguram esse valor. De fato, seu projeto e sua 

construção ficaram no centro de um conflito de representações: de um lado, um ponto de 

convergência e de desenvolvimento possível da construção de um projeto social e de identi-

dade nacional; de outro, em contraposição, uma progressiva resistência contra sua concepção 

urbana, acentuada com sua realização no Planalto Central e com os anos mais difíceis da 

ditadura militar (1968-1972).

Esse conflito de representações pode ser observado na leitura de algumas fotos, no jogo 

de grande beleza cênica, com diferentes planos arquitetônicos, e na percepção da capital como 

cidade vazia e fria. Dessas fotos, podem-se depreender o ser humano perdido em meio ao espaço 

aberto e a superposição de linhas de diversos monumentos, servindo para afirmar a frieza da 

vastidão do concreto e do espaço.

Tal crítica possivelmente confundiu e embotou o coração de muitos brasileiros, compro-

metendo o sentido e a compreensão da estrutura da cidade, bem como a dos espaços abertos 

como aspectos constitutivos e representativos de sua concepção. Esse sentido é também compro-

metido pelo tratamento indevido desses espaços, que passam a ser considerados primeiramente 

repressivos e, depois, residuais, causadores de insegurança, de falta de urbanidade, de exclusão 

social; por isso, são denominados pejorativamente de “vazios”, referências da cidade que se bana-

lizaram, banalizando-a por seu turno.

Lucio Costa, sugerindo um recuo, parece reagir a essas críticas, valorizando poetica-

mente – “artealização” (artialisation3) – o significado de vazio.4

Da proposta do plano piloto resultou a incorporação à cidade do imenso céu do planalto, 

como parte integrante e omnipresente da própria concepção urbana – os “vazios” são 

por ele preenchidos; a cidade é deliberadamente aberta aos 360 graus do horizonte que 

a circunda.5

De fato, observando atentamente o projeto original e o que foi implantado, sentimo-nos 

tocados pela onipresença do céu no vazio da cidade, o que é assegurado e assinalado pela trans-

parência e pela leveza dos monumentos. É, certamente, nesse espaço que se encontram a origem 

e a expressão de sua monumentalidade. 

Por sua vez, com a abertura do espaço ao horizonte, intensificada pela declividade do 

sítio, amplia-se, nessa “capital aérea”, um sentido de monumentalidade, pois a cidade assimila, 

daqueles, a força sublime6 que nos perturba ou emociona pela “[...] paisagem em largura, de 

qualquer lado infinita”.7 Trata-se, pois, de um elemento que, nesse plano, foi urbanisticamente 

adequado à cidade, por meio de diferentes escalas. Portanto, entendemos que essa adequação 

não se faz por meio de barreiras de edifícios, mas sim pela permeabilidade espacial distintiva 

de cada escala, que define e caracteriza os respectivos limites e o da própria cidade, em um 

conjunto só (Figura 1).

Nesse contexto, os espaços mais densos de edificações são colocados em relação aos 

menos densificados da borda do lago e de seu entorno imediato. São aspectos assim que, nesse 

jogo entre espaços abertos e edificados, garantem a criação de diferentes ambiências, abrindo 

livre espaço ao acesso dos habitantes. Ao mesmo tempo, permitem que o olhar se estenda, por 

entre e através de árvores e edificações, para o amplo horizonte formado pelas chapadas que 

contornam a cidade e evocam a imensidão do país. 

Figura 1 - Vista aérea de Brasília: cidade-parque 
Foto de Facó, 2003

2 Reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a área preservada e 
tombada, respectivamente em nível distrital e federal, abrange 
o núcleo urbano original implantado segundo o plano piloto 
de Brasília e suas expansões imediatas. Neste trabalho, deno-
minamos Brasília a cidade construída de acordo com o plano 
piloto concebido por Lucio Costa.

3 Palavra utilizada por Montaigne. Segundo Alan Roger, é a 
“dimensão estética que se avalia, parece, pela distância do 
olhar” (ROGER, 1997, p. 27 – tradução livre).

4 Vazio: adj. e n.m. (1762, do latim vacuus). Que nada contém. 
Por extensão, o que não é ocupado. [...] Essas definições do 
termo têm conotação negativa quando se observa a tendência 
ocidental de encher os vazios. No Japão, [...] são tanto os vazios 
da habitação quanto os cheios que constroem o espaço habi-
tado. O vazio não seria em si um valor? [...] (DONADIEU; BOIS-
SIEU, 2001, p. 359 – tradução livre). 

5 COSTA, 1987.
6 Sentimento despertado pela imensidão do espaço, que a alguns 

encanta e a outros aproxima da vertigem ou da angústia da 
perda de si (MONTE JUCÁ, 2005, p. 220). 

7 Contrastes, poesia de João Cabral de Melo Neto (1920-1999). 
In: SCHETTINO, Marco Paulo Fróes. Espaços do sertão. Disser-
tação de Mestrado, Departamento de Antropologia, Instituto 
de Ciências Humanas, Universidade de Brasília, 1995.
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Os aspectos da cidade, fundamentais a sua concepção, expressam-se de forma para-

doxal nas palavras de Lucio Costa, na conclusão do Relatório do Plano Piloto de Brasília, e teste-

munham toda sua modernidade. A cidade resulta, diz ele, da “[...] harmonia de exigências de 

aparência contraditória. É assim eficiente, acolhedora e íntima. É ao mesmo tempo derramada e 

concisa, bucólica e urbana, lírica e funcional”.8

São características que, compreendidas como princípios, ganham sentido com o estudo 

da paisagem, o que nos levou a construir esta argumentação: Brasília, cujo inventor, Lucio Costa, 

nomeou de cidade-parque, teria, em sua origem, um projeto de paisagem. Esse plano institui uma 

nova categoria urbana, na relação da estrutura aberta e edificada com a natureza do sítio e desfaz 

o oxímoro “paisagem urbana”,9 associado à cidade tradicional de grande adensamento. Embora 

consideremos que a sensibilização da paisagem se realiza, também, por meio de evocações afetivas 

e simbólicas, o fato de a abertura de Brasília garantir a entrada do céu e do horizonte em seu espaço 

permite afirmar que esses traços ultrapassam aquele paradoxo conceitual. Brasília cidade-parque 

revela-se, então, pela apreensão de sua paisagem e apreensão de si própria como paisagem. 

Assim, para entendimento da cidade por meio da análise de sua paisagem, objeto deste 

trabalho, o aporte teórico10 que corresponde, em complexidade, a essa concepção urbana engloba 

o estudo de sua materialidade e de suas representações. Visando a uma pesquisa a partir de seus 

próprios fundamentos, adotamos, como leitmotiv, o Relatório do Plano Piloto de Brasília, assim 

como depoimentos e documentos de autoria de Lucio Costa. No Relatório, a concepção da cidade 

é descrita com grande força poética e “lógica simbólica”; uma composição cuja representação 

subentende o valor da paisagem dessa categoria urbana. 

No começo deste trabalho, a ausência de explicitação do projeto como paisagem – 

comum à época – e as numerosas críticas contra Brasília marcaram a incompreensão de seu 

traço espacial. Diante disso, iniciamos nossa reflexão questionando a “motivação da paisagem” 

(motivation paysagère11), o que nos levou, consequentemente, ao aprofundamento das razões da 

cidade-capital. 

Nessa perspectiva, Brasília coloca-nos em interface tanto com parte da história da ocupação 

do Brasil quanto com o sentido de ocupação para o mundo moderno. A visão desse paradoxo 

implica o alcance do significado urbano e paisagístico da cidade, em permanente ameaça.

Na exposição da pesquisa sobre a paisagem de Brasília, objeto da tese Les realités et 

potentialités des paysages de Brasilia: des mythes fondateurs oubliés a l’invention d’un patri-

moine mondial, encontram-se no volume sobre a cidade-parque estudos relativos à materia-

lidade dessa categoria urbana, que abrange: mitos esquecidos, princípios estruturadores e a 

invenção do patrimônio. No volume sobre a cidade-paisagem, são feitas interrogações sobre 

a cidade-parque, a partir das potencialidades de sua percepção como paisagem. Respectiva-

mente, tais estudos abordam:

 • arqueologia da paisagem, verificando as premissas da ocupação histórica do Brasil e 

do sertão, tendo o vazio como princípio e estratégia de ocupação do território;

 • motivação da paisagem, com análises dos relatórios geográficos para a escolha do 

sítio, do Relatório do Plano Piloto de Brasília, da filiação urbanística, e a experiência 

profissional de Lucio Costa;

 • estudo do plano urbano como projeto de paisagem, verificando o lugar material, 

assim como os princípios urbanos e de preservação;

8 COSTA, 1991. p. 92.
9 Alguns teóricos da paisagem afirmavam ser a presença do 

horizonte um motivo fundamental para a construção sensível 
da paisagem, considerando a expressão “paisagem urbana” 
um oxímoro, por reunir palavras contraditórias, uma vez que 
o adensamento da cidade tradicional não permite a entrada do 
horizonte.

10 Com base em Augustin Berque, Pierre Donadieu, Yves Luginbühl. 
11 Quando a paisagem habita somente os sentidos, não sendo 

nomeada nem explicitada por manifestações paisagísticas – 
descrição literária, jardins (a partir da teoria de Augustin Berque).
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 • experiência sensível da paisagem, analisando a “artealização” dos espaços da cidade 

e sua percepção, por meio da experiência sensível e afetiva dos habitantes.

Esse caminho pareceu pôr em questão as próprias “razões da paisagem” (raisons du 

paysage)12 do Brasil, cuja apreensão se tornou um dos desafios neste estudo. Com base nisso, as 

abordagens anteriormente enumeradas foram desenvolvidas da seguinte forma:

Arqueologia de uma paisagem ou protopaisagem a inventar

No Relatório do Plano Piloto de Brasília, Lucio Costa expõe, em três momentos, o processo 

de concepção do risco13 original da cidade, o qual denominamos “percurso de criação” (Figura 2). 

No primeiro deles (Figura 2: croqui 1), o cruzamento dos eixos, gesto primário de Brasília, repre-

senta o nascimento do plano da cidade. O valor mítico desse símbolo, relacionado com o rito de 

fundação das cidades,14 sugere centralidade e tomada de posse do território.

Em diversos mapas antigos (séculos XVII e XVIII),15 para incitar a ocupação das terras no 

interior do país, o sertão,16 a localização de pedras preciosas, minérios e depois um lago – nascente 

de diferentes rios – curiosamente coincidiam com a linha de Tordesilhas.17 Alguns desses mapas 

designavam as terras portuguesas no continente americano pelo nome Brasíliae. Assim, a história 

da ocupação do Brasil parece, quase dois séculos depois, propor este lugar como centralidade 

ideal, e o nome,18 como reafirmação do país por meio de sua nova capital.

Aqui, às estratégias de ocupação de terras junta-se a implantação de pequenas cidades, 

conforme estabelecido por Portugal, a qual foi acelerada no século XVIII pelo Marquês de Pombal,19 

com o objetivo de explorar minérios e definir, oficialmente, a fronteira do país, diante da profun-

didade das entradas pelo sertão. 

Para ocupar a imensidão dessas terras, o “vazio” –parece-nos – foi escolhido como 

princípio, e os planos de tais aglomerações, segundo as ordenações reais, foram definidos caso a 

caso em sua implantação. Com isso, as cidades em formação testemunhavam a adequação dos 

referidos planos às características do sítio, seja quando adotavam o desenvolvimento do urba-

nismo europeu, a exemplo de Cazalvasco (cidade localizada no atual Estado de Mato Grosso), com 

passeios e praças abertas sobre os rios), seja quando se observava o traçado linear de pequenas 

cidades ditas espontâneas do Brasil, que seguiam o curso d’água ou de estradas.20

De 1750 a 1800, quando as fronteiras são, grosso modo, definidas nos termos atuais, 

já sem a representação explícita do lago,21 parece delinear-se um centro que, entretanto, resta ser 

ocupado. A decadência das minas e a queda do Marquês de Pombal certamente interromperam 

essa estratégia de ocupação. No início do século XIX, Saint-Hilaire22 observa o declínio da região 

central, e, no começo do século XX, Lévi-Strauss23 constata a quantidade de diferentes tipos de 

pequenas aglomerações, denominadas por ele de “reino urbano”. Instáveis, essas aglomerações 

cedem ao modelo urbano que impõe certa modernidade, embora não como vocação de estra-

tégia de ocupação, mas sim em razão de um desenvolvimento anárquico. 

No início do século XX, institui-se uma nova estratégia de ocupação, a “Marcha para o 

Oeste”,24 com deslocamento de uma fronteira interna para reduzir um espaço vazio agora “nega-

tivo” – o sertão. Este, diante de inúmeras modificações geográficas, passou pejorativamente a 

significar “lugar de atraso”. Prolongamento da implantação de Goiânia, em 1932, capital planifi-

cada do Estado de Goiás (após a experiência de Belo Horizonte, em 1897), a nova capital do país 

torna-se, então, motivo de entrada nesse território vazio.

12 Representações que traduzem a visão de mundo de um povo 
(segundo Augustin Berque).

13 Risco: antiga palavra portuguesa para designar projeto, 
desenho (COSTA, 1995, p. 139). Na obra de Lucio Costa, 
constitui-se em viés condutor do desenvolvimento de uma 
obra aberta, coletiva e da preservação de sua concepção 
(MONTE JUCÁ, 2005, p. 142-145).

14 As referências cardeais de fundação da cidade são: o cruza-
mento do «cardo» e do «decumeno» romano.

15 Essas cartas eram produzidas, geralmente, com base em relatos 
e enriquecidas pela imaginação do cartógrafo.

16 Considerada, primeiro, uma região de grande extensão, o 
sertão alimentava o imaginário por sua imprecisão geográfica. 
No fim dos séculos XVII e XVIII, essas terras se inscreviam em 
um programa de planificação de cidades, fazendo parte de 
uma estratégia de definição de fronteiras: um espaço não utili-
zado, mas já territorializado (FONSECA, 2002, p. 4 a 6; MONTE 
JUCÁ, 2005, p. 20-55).

17 Meridiano traçado em 1494 a 370 léguas a oeste do Cabo 
Verde, que separava o território português, a este, do território 
espanhol, a oeste. Esse meridiano passava aproximadamente a 
oeste da foz do Rio Amazonas e a este do Rio da Prata.

18 O nome Brasília é atribuído, por muitos, a José Bonifácio, 
evocado por Lucio Costa na abertura e no fechamento do Rela-
tório do Plano Piloto de Brasília. 

19 Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), primeiro-
ministro de D. José I, governa Portugal de 1750 a1777. Algumas 
fontes supõem a existência, durante o governo do Marquês de 
Pombal, em 1761, de uma primeira idéia de transferência da 
capital para o interior do país (CRULS, 1894-1995, p. II) e da 
corte de Portugal para o Brasil.

20 A planificação de cidades no sertão, segundo Delson (1997), 
abriria um campo de expansão de novas expressões culturais, 
partindo do sertão em direção à costa. Algumas imagens estão 
dispostas em MONTE JUCÁ, 2005, p. 42.

21 A associação de uma centralidade com uma região de nascentes 
das principais bacias seria importante na formação das fronteiras 
do país e nos estudos de sítio da nova capital. A Estação Ecoló-
gica das Águas Emendadas seria portador dessa referência histó-
rica e simbólica.

22 Naturalista francês, Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853) 
percorre diferentes regiões do Brasil durante cinco anos, no 
começo do século XIX, escrevendo diários de viagem com 
relatos e descrição dos costumes e das paisagens brasileiras.

23 Claude Lévi-Strauss (1908), filósofo e antropólogo belga, 
percorre o Brasil nos anos 30 do século passado, época de 
desenvolvimento urbano acelerado, começo da industriali-
zação, escrevendo Tristes trópicos (1955).

24 Programa governamental de Getúlio Vargas (MONTE JUCÁ, 
2005, p. 20-55).
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Mas, ao mesmo tempo, a concepção de Brasília também deve ser vista como parte 

do percurso de uma geração que pensava um projeto de identidade para o Brasil. Alguns dos 

elementos desse projeto eram a conquista e a valorização do espaço do sertão, de sua natureza e 

de sua produção material, considerada, então, primitiva e selvagem. O objetivo era integrá-lo (o 

Brasil) à cultura erudita, por meio de diferentes movimentos criativos e artísticos.

Lucio Costa participava desses movimentos, com grupos de intelectuais e de artistas 

que buscavam respostas para a natureza da modernidade deste território continental, o Brasil. 

O “vazio”, que de fato “não é o vazio do nada”,25 parece lhe oferecer possibilidades para uma 

nova proposta de ocupação, e ele plantou essa idéia no coração do país. Compôs a cidade com a 

vastidão do espaço territorial, dado perturbador que encanta a uns e provoca a recusa daqueles 

cujo olhar prefere cidades invadidas pelo “progresso” e pelo “urbano” (urbain26).

Essas reflexões, que visam ao projeto de construção de uma identidade do país e que se 

realizam pelas vanguardas culturais nacionais e internacionais, são entendidas, no entanto, como 

ruptura de tradições. Para além disso, a concepção de Brasília é um salto criativo, com a propo-

sição de uma espacialidade que, passando pela releitura de nossas tradições e pela “largueza” 

de nossas dimensões territoriais, assimila novas exigências sociais e tecnológicas. Tal elemento, na 

base da “motivação da paisagem” da construção da capital, é atribuído por Lucio Costa, talvez, à 

“própria grandiosidade do cenário americano”, tal como declarou nos estudos sobre a evolução 

da casa portuguesa no Brasil.27

Motivação da paisagem do Plano Piloto de Brasília

Em um segundo momento do “percurso de criação” (Figura 2: croqui 2), o cruzamento 

dos eixos adapta-se à declividade do terreno, e a definição da forma urbana é realizada pela trian-

gulação dos rios, numa representação que ganha significação tanto simbólica como geográfica. 

Tal representação sugere como fontes de pesquisa da “motivação da paisagem” os relatórios 

geográficos do Plano Piloto de Brasília e a verificação da filiação urbanística desse plano, o que 

passa pela experiência profissional de Lucio Costa. 

Em relação ao sítio, vale lembrar que, na historiografia oficial, a transferência da capital 

foi prevista em 1789, por ocasião da Inconfidência Mineira, e definida na Constituição Republi-

cana de 1892, após a qual foram realizados estudos geográficos e diferentes projetos. 

Entre os estudos geográficos, distingue-se a Missão Cruls, cujos relatórios, elaborados 

em 1894 e 1896, são importantes pelo sentido histórico e pela minúcia científica: trata-se da 

primeira descrição do sítio da nova capital.28 Um dos naturalistas da equipe, Glaziou,29 que tinha 

vivido por trinta anos no Brasil e possuía larga experiência em projetos de parques e de jardins 

na então capital federal, Rio de Janeiro, sintetizando em sua “Notícia” as diferentes pesquisas 

realizadas pela equipe de naturalistas da Missão Cruls, localiza o sítio da futura capital neste inco-

mensurável espaço e assinala a construção de um lago: 

Enfim, de jornada em jornada, estudando tudo [...], cheguei a um vastíssimo vale 

banhado pelos rios [...]. A vista panorâmica das colinas circunvizinhas, […] de incompa-

rável esplendor […], prendendo no mesmo lugar o espectador, maravilhado, mais majes-

tosa ainda se tornaria com tão grande lençol d’água banhando-lhes a base, vivificando 

todos os contornos e deleitando a vista.30

Figura 2 - Percurso de criação: croquis 1 e 2
COSTA, Relatório PPB

25 Expressão utilizada pela arquiteta Christina Jucá. 
26 Define a extensividade da urbanização no território.
27 COSTA, 1995. p. 458.
28 Missão confiada a Louis Ferdinand Cruls (Diest, 1848 - Paris, 

1908), naturalista e diretor do Observatório Astronômico do 
Rio de Janeiro. Essa missão estuda e demarca a localização 
da nova capital sobre uma zona de 14.400 km², denominada 
quadrilátero Cruls.

29 Auguste François Marie Glaziou (Lannion, 1833 - Bordeaux, 
1906).

30 CRULS, 1896. p. F-12.
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Nessa “Notícia”, Glaziou, traduzindo as “razões da paisagem” a ser construída, não 

deixa de evocar a força natural do sítio, assim como o talento e a sensibilidade que deveria ter o 

futuro arquiteto da capital: 

Graças ao poder do Governo da União, auxiliado pelo bom senso e o talento de profi-

cientes arquitetos, que saberão aproveitar as belezas naturais desses lugares e harmo-

nizá-las com suas obras de arte, espero que, num futuro próximo, veremos erguer-se a 

cidade modelo projetada e, do intimo do coração, almejo o raiar desse faustoso dia.31

No entanto, sem a oficialização do sítio sugerido pela Missão Cruls meio século mais 

tarde (1954), cinco áreas foram estudadas e descritas em relatório por novo grupo de pesquisa 

geográfica, a Missão Belcher.32 Em 1955, um dos sítios foi escolhido por uma comissão gover-

namental, em resposta à decisão da construção da capital por Juscelino Kubitschek. A escolha 

do sítio castanho confirma aquele apontado pela Missão Cruls em 1896, assinalando sua excep-

cionalidade e, desde o princípio, a importância da paisagem natural na construção de uma 

cidade-capital.33 

Quanto a Lucio Costa, sua experiência, seu percurso profissional e suas posições teóricas 

e éticas traduzem um arquiteto que representa uma síntese de pesquisas e reflexões sobre o patri-

mônio histórico com paralelas investigações e realizações de obras modernas. Ele utiliza essa expe-

riência na proposição de seus projetos, reagindo ao que chamou de perda da “paisagem nativa” 

de nossas cidades e que compreendemos como expressão das razões dessa paisagem. 

Em uma de suas proposições, o Parque Guinle, construído em 1948, no Rio de Janeiro, 

Lucio Costa prenuncia a ideia da superquadra de Brasília. Observam-se, em diferentes fotos 

(Figura 3) desse conjunto, edifícios residenciais sobre pilotis dispostos entre a vegetação do 

parque, mostrando um forte contraste com o adensamento de construções em seu entorno. 

Assim, embora esse projeto siga igualmente a tendência de abertura espacial do tecido urbano34 

adotada pelos Ciams,35 observa-se que a relação da cidade com a natureza do sítio se realiza de 

maneira diferente. É o que se vê na proposição de Le Corbusier para o Rio de Janeiro em 1936, e 

que, provavelmente, pode ter impressionado Lucio Costa pela força telúrica. 

No projeto de Brasília, ciente dos estudos geográficos, Lucio Costa estende a abertura ao 

sítio, proposta no Parque Guinle, ao conjunto da cidade e inventa uma nova categoria urbana, a 

“cidade-parque”. Nela, ele ultrapassa suas referências, precisando e ampliando a ideia da “cidade 

no parque” de Le Corbusier. Essa proposição é sugerida na passagem do segundo para o terceiro 

momento do “percurso de criação” (Figura 2: croqui 2): a área urbana triangular, superpondo os 

eixos, propõe a estrutura de uma cidade limitada, cujo parcelamento é aberto sobre o sítio. 

No terceiro momento, na leitura do risco original, a cidade apresenta-se em toda a sua 

significação histórica, definindo-se em espessura aérea e urbana. Observando essa representação, 

parece evidente que Lucio Costa busca imprimir à criação de Brasília uma continuidade do genius 

loci 36 e da história da cidade. A leitura da forma linear do projeto, além de evocar referências à 

história urbana, sua disposição ao longo do eixo norte-sul, que segue a curva da massa d’água, 

assinala o ponto de vista e a característica de nossas cidades coloniais. 

Ela orienta, ainda, a representação da cidade sobre seu eixo leste-oeste, tal como os 

antigos mapas com planos de cidades históricas. Nessa representação, a posição de entrada no 

território sensibiliza sua condição de cidade como capital e sugere, com esse plano, regras de 

ocupação das terras do interior. 

Figura 3 - Parque Guinle, projeto de Lucio Costa, Rio de Janeiro
Foto de Nelson Kon

31 CRULS, 1896. pp. F-12, F-13.
32 Na área de 50.000 km², denominada de retângulo Belcher 

– que compreendia uma grande parte do quadrilátero Cruls 
–, cinco sítios foram selecionados e considerados favoráveis à 
implantação da nova capital: vermelho, castanho, amarelo, azul 
e verde, sendo o sítio castanho o escolhido.

33 São várias as referências sobre a força e a expressão estética 
da natureza nos relatórios e a participação nas duas missões 
geográficas, de profissionais sensíveis à paisagem, ligados a seu 
planejamento e projeto.

34 A abertura das cidades anuncia-se com Haussmman, por meio 
da reforma urbana, para implantação de infraestrura nas cidades 
medievais, mas também com novas concepções urbanas, sejam 
essas expansões (tal como a ensanche de Cerda, em Barcelona), 
sejam novas proposições de cidades (tais como a cidade indus-
trial de Garnier; a cidade-jardim de Howard; a cidade linear de 
Soria y Mata; a cidade-parque de Lucio Costa).

35 Os CIAMs, Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, 
ocorreram de 1929 a 1956.

36 Trata-se da força anímica que habita os elementos da natureza 
e dá, ao lugar, sua característica excepcional. A excepciona-
lidade do genius loci, aqui, relaciona-se com os aspectos da 
beleza e da monumentalidade do sítio.
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Assim, para bem examinar os princípios da cidade-parque que guardam essa perspectiva 

histórica e urbana, delimitamos como terreno de estudo a área da cidade situada entre o Lago 

Paranoá e os parques lineares – Parque da Cidade e Burle Marx –, que se estende ao longo da 

Asa Norte e da Asa Sul. Trata-se do espaço urbano que guarda a concepção original do Relatório 

(Figura 4), embora deslocado sobre seu eixo leste-oeste em direção ao lago, como recomendado 

pelo júri do Concurso do Plano Piloto de Brasília. 

Representadas, igualmente, nesse momento do “percurso de criação” (Figura 2: croqui 2), 

encontram-se as escalas urbanas,37 como diferentes ritmos espaciais de composição que demarcam 

e preservam o risco original de Brasília. Elas são identificadas nos distintos jogos de cheios e vazios, 

de volumetrias edilícias, de tratamento vegetal que, estruturando diferentes ambiências, ganham 

identidade fisionômica e social e potencializam a percepção da cidade-parque como paisagem. 

Nessa configuração, pode-se descrever:

 • Com o risco original ganhando significação cerimonial, a escala monumental é 

estruturada na linha de declividade natural do terreno de maior alcance visual 

(Figura 5) por um parque linear em terraplenos – Eixo Monumental –, no qual 

se dispõem diferentes monumentos e palácios. É um ordenamento que garante 

visuais livres entre si e de grande profundidade sobre o lago e as chapadas, 

criando, segundo Lucio Costa, “espaços adequados à escala do homem” e 

permitindo “o diálogo monumental”.38 

 • Em torno da ampla curva do Eixo Rodoviário, em contraponto ao Eixo Monumental, 

constitui-se o espaço íntimo que convida à contemplação da escala residencial. Nela, 

as superquadras com edifícios sobre pilotis, delimitadas por densa faixa arborizada 

e intercaladas por edifícios mais baixos nas entrequadras – com comércio e serviços 

de vizinhança –, garantem ritmo e coesão a tal conjunto, marcando a linearidade 

em torno do lago e a horizontalidade escalonada da cidade.

Figura 4 - Brasília: delimitação do terreno de estudo 
Foto de Facó, 2003

37 As diferentes estruturas urbanas e as respectivas ambiências, 
descritas no Relatório do Plano Piloto de Brasília, são deno-
minadas escalas pela primeira vez por Lucio Costa, em 1961 
(COSTA, 1962, p. 344-345). 

38 COSTA, 1995. p. 291.
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 • A escala gregária, em torno da Plataforma Rodoviária – cruzamento dos eixos –, 

constitui o centro da cidade, “um espaço assim propício ao encontro e de impor-

tância vital [...] para a concepção da cidade”.39 Com parcelamento próximo ao da 

densidade dos centros tradicionais, essa escala caracteriza-se simbolicamente pela 

verticalidade de seus edifícios. Destacando-se na silhueta da cidade, marcadamente 

horizontal, distingue-se do Congresso Nacional e da Torre de Televisão. Esses são 

marcos referenciais e simbólicos da capital que identificam a composição de Brasília 

a partir de todas as suas entradas. 

 • A escala bucólica, limitando a cidade no conjunto com as demais escalas, é cons-

tituída, prioritariamente, de áreas livres de edificações e densamente arborizadas, 

cuja manutenção é fundamental para o estabelecimento da relação visual entre 

cidade e entorno. A partir da cidade, a vegetação leva o olhar ao amplo espaço e ao 

horizonte que a circunda. Essa estratégia, largamente empregada no planejamento 

de parques, é inclusive apresentada por Lucio Costa para a preservação da Praça dos 

Três Poderes (Figura 6). 

Por sua vez, vista do entorno, essa área arborizada, livre de edificações em altura,40 é 

essencial para ressaltar a silhueta da cidade, destacando sua condição de monumento. Dessa 

posição, é evidente como o verde da vegetação continua atravessando a cidade, partilhando seus 

vazios com o céu. Essas características fundamentais para a cidade-parque destacam a impor-

tância da vegetação como elemento estruturador de sua composição urbana.

Cabe destacar, igualmente, a importância da Plataforma Rodoviária do Plano Piloto, que 

integra e participa de todas as escalas, marcando o lugar de cruzamento dos dois eixos de Brasília. Seu 

lugar é cuidadosamente realçado do centro gregário pela referência lateral dos setores de diversão, 

pouco verticalizada, e pela transparência de sua arquitetura, através da qual é possível visualizar a 

continuidade do Eixo Monumental. Seu valor arquitetônico é concebido em três níveis diferentes de 

usos e percepções, o que acompanha seu significado simbólico. Como lugar de passagem, de chegada 

e de partida, aberta então a uma pluralidade de significações, a Rodoviária é freqüentada por todos os 

habitantes do Distrito Federal, sejam pedestres, sejam usuários de transportes públicos e individuais.

Nesse contexto, é mister insistir na ênfase dada por Lucio Costa aos limites da cidade e 

a esta como monumento. Notemos como o limite estabelecido pela composição entre a escala 

bucólica e as outras escalas “se faz sentir na passagem, sem transição, do ocupado para o não-

edificado”.41 Essa característica, que exprime a condição de capital na citação “a praça fica no 

extremo da cidade; a cidade ali acaba”,42 suporta a mesma lógica da expressão “passagem, sem 

transição”, que distingue os limites arborizados entre a escala bucólica e a residencial. Nas super-

quadras dessa escala, os edifícios de seis andares destacam-se da vegetação, inventando uma 

nova forma de morar e evidenciando a importância das áreas habitacionais na proposta do Plano 

Piloto. Essa é uma “causa” dos modernistas a ser celebrada na cidade-parque e que deveria ser 

promovida por sua condição de cidade-capital.

Assim, essa categoria urbana que, na relação com o sítio, minora a ruptura entre cons-

trução e natureza – cujos elementos a circundam e a atravessam –, ao mesmo tempo, em sua 

composição, adequa essa relação a um significado simbólico que eleva a condição humana. Com 

isso, Lucio Costa alcança o sentido de monumentalidade, realizando o que Frank Lloyd Wright não 

percebeu em Washington quando disse: “Tudo isto é imperial e militarista. A democracia ainda 

não construiu” [sic].43 

39 COSTA, 1987.
40 Assinalamos que as edificações em altura, apresentadas na 

Figura 9, encontram-se inseridas na área de preservação 
proposta para a Praça dos Três Poderes (Figura 6), desvirtuando 
as características da escala bucólica.

41 COSTA,1987.
42 COSTA, apud TAMANINI, 2003. p. 242.
43 COSTA, 1962. p. 280.

Figura 5 - Escalonamento do Eixo Monumental: silhueta 
destacada pela colina que forma o horizonte de Brasília
Foto de Monte Jucá

Figura 6 - Área triangular de preservação da Praça dos Três 
Poderes, área non-aedificandi, proposto em Brasília 57-85 
(COSTA, 1985)
Foto de Monte Jucá, 2005, p. 209

Hoje, parte dessa área encontra-se parcelada, com edifícios, 
realizados ou a serem construídos, que impedem a visão da praça 
e ameaçam seu valor simbólico. 

At - Área de tombamento
A - Área de preservação
B - Área de proteção
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O projeto de paisagem

Uma vez mostrados os motivos que compõem a cidade-parque – vazio, horizonte, 

paisagem nativa e escalas urbanas –, procuramos compreender, nesta etapa do estudo, como o 

lugar material do projeto de Brasília constrói suas entidades urbanas com base nesses motivos e 

potencializa a percepção da paisagem.

Para entender a importância dos espaços abertos e a expressão desse vazio na cons-

trução da cidade-parque, assim como o sentido de sua urbanização, utilizamos – por sua filiação a 

um só tempo urbana e paisagística – a “praça” e o “parque” como entidades representativas do 

plano da cidade.44 A essas, são agregadas parcelas, suas edificações e o tratamento vegetal dos 

espaços abertos, os quais consolidam a fisionomia de seu conjunto.

Observando, por exemplo, a Praça dos Três Poderes como entidade básica desse Plano 

Piloto, as parcelas são as projeções das construções de seus palácios, que se colocam em interface 

recíproca com a cidade que os domina, acima, e as áreas naturais – representadas pelo espaço 

bucólico, o lago e o horizonte de chapadas – sobre as quais se debruça, como mirante. Nessa 

Praça, localizada na extremidade leste do Eixo Monumental, o espaço aberto promove a relação 

entre a cidade e a natureza do sítio, incluindo essas entre seus monumentos e aclamando-as como 

parte da cultura, numa evocação às cidades tradicionais no Brasil.

A superquadra constituiria uma outra praça. Nela, as projeções de edifícios sobre pilotis 

são dispostas livremente, sendo garantida sua coesão interna pela arborização dos espaços abertos 

e, em seu conjunto, pelos limites do cinturão verde densamente arborizado. Uma vez pública a 

propriedade do solo, a livre circulação de pedestres em seu espaço é assegurada e estende-se 

aos pilotis, que devem manter-se abertos, criados para uso público. Essa permeabilidade igual-

mente garante a visualização do entorno imediato. Tais aspectos, fundamentais à cidade-parque, 

“abrem” a noção de quarteirão tradicional (îlot urbain), substituindo os limites, impostos por 

muros e edifícios, pelas árvores do cinturão verde; cria-se a superquadra (Figura 7), que conside-

ramos quadra paisagística (îlot paysager). 

O Relatório determina a implantação do cinturão verde antes mesmo da construção da 

superquadra; prescrição inovadora para a época, para garantir o ordenamento, a legibilidade e o 

ritmo desse conjunto na cidade. Em um corte transversal, observamos como a vegetação destaca 

o alto dos edifícios de seis andares nas superquadras para, em seguida, numa inversão, envolver os 

edifícios de menor altura em sua massa vegetal a leste e a oeste (respectivamente as superquadras 

400 e as quadras 700), preservando a composição volumétrica de sua concepção original. 

Essa composição escalonada, que se estende a toda a cidade, é construída, ao mesmo 

tempo, pelo perfil dos edifícios entre a vegetação e pelo caimento natural do terreno, trabalhado 

em terraplenos em direção ao lago. É a escala residencial colocada em evidência, mas em seguida 

integrando-se à escala bucólica pelo verde e à monumental, desta se destacando pela posição da 

Praça dos Três Poderes sobre uma acrópole, ressaltada pelo Congresso Nacional. É a solução por 

meio da qual Lucio Costa demonstra sua compreensão sobre o conceito moderno de urbanismo, 

ao qual ele se havia referido dez anos antes da concepção de Brasília, na seguinte citação: 

Monumentalidade que não exclui a graça, e da qual participarão as árvores, os arbustos 

e o próprio descampado como complementos naturais [...] que se estende da cidade aos 

arredores e à própria zona rural, é, precisamente, a abolição do “pitoresco”, graças à 

incorporação efetiva do bucólico ao monumental.45 

Figura 7 - Superquadra, uma entidade urbano-paisagística
Foto de Silvio Cavalcante/DePHA

44 Nesta análise, a referência foi o artigo de Cláudio Gomes 
(1970).

45 COSTA, 1995. p. 257.
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De fato, trata-se da vegetação como elemento fundamental à estruturação e à compo-

sição dos espaços abertos da cidade-parque. Sua presença nas diferentes entidades urbanas é 

garantida pela continuidade dos vazios entre os cheios e pelo predomínio da natureza pública do 

solo sobre a propriedade privada.46 

Nos espaços mais íntimos e arborizados da superquadra, apropriados para ativi-

dades contemplativas, essa configuração espacial proporciona vistas parciais que chamamos 

de “pequena paisagem”. Por vezes, com o corpo em movimento, por causa da abertura da 

vegetação e do escalonamento do terreno, surgem “paisagens variadas”. Estas resultam 

da mescla de pequenas paisagens a grandes visuais, os quais denominamos “grande 

paisagem”. Essa é uma percepção própria dos espaços monumentais. Além disso, a profun-

didade visual é garantida pelos espaços bucólicos, que proporcionam, ao olhar, grandes 

extensões e panoramas. 

As críticas, contudo, combatem a forma desse parcelamento e a tipologia original. 

Considerando suas construções como objetos isolados, não se compreende que esses edifí-

cios adquiram sua significação na relação com o tipo adequado de vegetação, que é um 

elemento de coesão entre edificações, estruturador do conjunto urbano. Assim, no processo 

de implantação da cidade, sem a apreensão das áreas abertas como partes constitutivas 

de seu parcelamento e necessárias à percepção de sua paisagem, diferentes “soluções” 

foram somadas ao projeto original, aproximando-se do loteamento tradicional, tais como 

os Setores de Grandes Áreas. Esse “fechamento” é agravado por invasões que obstruem as 

passagens existentes, tornam-se becos inseguros e impedem o livre acesso dos pedestres 

ao lago e aos parques. 

Posteriormente, espaços que se conformavam como projeções ou áreas aedificandi 

sem cercamento foram redefinidos como lotes urbanos, como áreas destinadas a igrejas nas 

entrequadras institucionais da Asa Norte e da Asa Sul. É o caso, por exemplo, da “Igrejinha” 

Nossa Senhora de Fátima, que passou da regra à exceção (Figura 8). O fechamento desses 

espaços cria quadras com extensões superiores a 250 m, forçando os pedestres a grandes 

caminhadas. 

Enfim, fica evidente, para a qualidade de vida, a importância da manutenção 

das variáveis diversamente relacionadas – permeabilidade entre cheios e vazios, volume-

tria edilícia e vegetal –, que geram diferentes ambiências e definem as escalas urbanas.  

A “escala”, diferente da “proporção”, além de ser um critério de mensuração, introduz 

um significado sensível e cultural nos espaços urbanos. A preservação de Brasília, tomando 

como principal diretriz as escalas, sem inibir sua renovação edilícia, garante a manutenção 

de seus princípios na diversidade de suas composições e ambiências, nos edifícios ou no 

conjunto edilício de valor arquitetônico e simbólico e na continuação do risco original na 

cidade.

Desse modo, a escolha das escalas, como fundamento da preservação da cidade de 

Brasília, renova duplamente os critérios patrimoniais, tanto do Brasil quanto da Unesco. Primeiro, 

por assegurar a dinâmica da cidade pela renovação de suas edificações, desde que mantido seu 

risco e suas significações simbólicas; segundo, por elas já estarem instituídas como princípio no 

próprio plano original da cidade. Além disso, fica demonstrada a existência de critérios para a 

preservação tanto material como imaterial da cidade já no projeto original, o que o instituto do 

tombamento só veio destacar e confirmar.

Figura 8 - Modificações do parcelamento:  
parcela e sistema viário

46 Trata-se do principal traço distintivo da cidade-parque com 
relação à cidade-jardim.
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As representações de valorização da cidade

Além da implantação in situ do plano, a cidade, para ser compreendida como paisagem, 

deve ser “artealizada” ou valorizada in visu. Constatamos, nesta pesquisa, que as entidades urba-

nizadas e os espaços construídos de acordo com o plano, importantes para a valorização da 

cidade, são, em geral, mal preservados. 

Pode-se citar, por exemplo, a má conservação de diversos jardins de Roberto Burle Marx, 

assim como a falta de manutenção e de valorização de praças e mirantes. Falta ser explorada a 

continuidade de percursos na cidade-parque, com passeios e ciclovias entre seus jardins, monu-

mentos e diferentes entidades urbanas, para promover o respectivo conhecimento e o sentimento 

de identidade da população. 

Inclusive, a exploração de parques-praças-mirantes é natural em uma cidade aérea e 

fundamental para a construção de sua imagem pela população. São várias as áreas a serem explo-

radas sobre as chapadas que circundam a cidade, algumas já citadas na literatura, localizadas 

em suas entradas. Em grande parte são de fácil adequação, como os terraços que se encontram 

diante da Embaixada do México ou entre os Setores Bancário e de Autarquias Norte, em vias de 

descaracterização pela construção deste último setor. 

Um monumento de grande valor simbólico a ser resgatado é a Praça dos Três Poderes. 

Sua representação gráfica, formada pelo terrapleno triangular, é praticamente ausente da 

planta de Brasília e confundida com seu foyer-mirante, área pavimentada retangular a leste. 

Suas características de praça aberta e “sobrelevada sobre a campina” gradativamente são 

ameaçadas pela obstrução, tanto da vegetação quanto dos edifícios construídos na escala 

bucólica. Além desses, há propostas de edificações laterais em altura, algumas muito próximas 

de seu muro de arrimo. Tais obstruções fecham a vista da Praça em direção ao lago e às 

chapadas no entorno, bem como desses sobre sua área, marcada pelo Congresso Nacional 

(Figuras 9 e 10). 

Deve-se, igualmente, chamar a atenção para as obras de arte, evidenciando 

o espaço público como um lugar que as coloca ao alcance de toda a população. Essas 

obras – de Oscar Niemeyer, de Athos Bulcão e de Alfredo Ceschiatti, entre outros – são, 

sobretudo, encontradas nos espaços monumentais. Várias são as expressões valorativas da 

cidade (realizadas por grupos de artistas), não devidamente exploradas na construção do 

imaginário da população. Citamos como exemplo a leitura da superquadra, realizada pelo 

grupo Cabeças, que reconheceu seu valor de recriação de nossas tradições e denominou-a 

“quintal coletivo”. 

Nota-se, ainda, que Brasília não é suficientemente fotografada, nem constitui tema de 

filmes que a valorizem, nem de obras literárias que a destaquem. Foi inclusive abordado, em 

diferentes entrevistas, que a menção de Brasília em letras de músicas seria somente entendida 

por quem habita na cidade, o que retarda sua valorização e identificação pelo resto do país. 

Destaque-se, entretanto, o ensaio fotográfico Homem e Espaço, de Luís Humberto. Esse fotó-

grafo, já nos anos 1970, valoriza – “artealiza” – detalhes como o concreto, a terra vermelha, 

as trilhas nos gramados e o próprio fato de a cidade ser capital (Figura 11), motivo de críticas 

negativas a Brasília.

O que pareceu paradoxal, porém, foram as entrevistas com a população, que, 

diante de fotos apresentadas, reconheceu a paisagem de Brasília. Sua percepção da cidade 

Figuras 9 e 10 - Vista do Congresso Nacional a partir do 
Pontão (Lago Sul) bloqueada por edifícios de mais de 12 
metros de altura e simulação com vista livre graças aos 
edifícios imersos na vegetação da escala bucólica, conforme 
plano original 
Foto de Monte Jucá, 2005, p. 286 
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encontrava-se aguçada à época da pesquisa – novembro de 2001. Diante de ameaças 

de perda do título de patrimônio da Unesco, encontrando-se os delegados do Icomos47 

na cidade para inspeção, uma campanha informativa veiculava, em jornais e televisão, a 

história da construção de Brasília. Na imprecisão de seus sentimentos, esses habitantes 

guardavam uma certeza: “Brasília é uma cidade diferente, mas urbana”. Identificavam em 

suas descrições uma cidade-parque, mas sem informações, na grande maioria, de viverem 

numa cidade assim nomeada. E suas expressões revelavam a força de motivos paisagísticos 

do plano: “[...] em Brasília, eu aproveito sempre o horizonte em meu caminho; é uma 

terapia oferecida pela cidade [...]”.48 

À época, igualmente, a população expressou sua percepção sobre as potencialidades 

dos espaços vazios com a sinalização da falta de urbanização adequada e da sensação de perda 

gradativa dessa espacialização por invasões de todo tipo (construções, veículos). Reconhecemos a 

importância da campanha informativa, mas atribuímos também o mérito dessa percepção à força 

do plano urbano e do paisagismo, consolidados na cidade. Fica claro, assim, o direito da popu-

lação à paisagem, garantido pela concepção da cidade.

De toda forma, nesta pesquisa, apontamos a necessidade de meios de difusão 

contínua para fazer com que Brasília seja reconhecida e valorizada e para que a partici-

pação da população possa ser exercida de forma consciente. Por sua vez, é necessário que os 

gestores reconheçam os princípios da cidade-parque e seu valor paisagístico, afastando-se de 

decisões equivocadas no planejamento e na gestão pública, sem o alcance da riqueza urbana 

e patrimonial que Brasília representa.

 Nesse contexto, vale lembrar a observação de Le Corbusier: “É o plano que é gerador. 

Tanto pior para aqueles a quem falta imaginação!” (C’est le plan qui est le générateur. Tant pis 

pour ceux à qui manque l’imagination!).49 Sem uma urbanização condizente, a falta de percepção 

administrativa alcança muitos habitantes, pois toca na qualidade do espaço quotidiano da cidade 

e, assim, em seu sentido, não mais se reconhecendo Brasília.

Figura 12 - Esquema perceptivo e operatório do projeto de paisagem (segundo BOUTINET, 2001): 

Observação: no quadrado laranja, as fases ainda necessárias para que Brasília seja percebida como paisagem.

Fonte: MONTE JUCÁ, 2005, p. 371

Figura 13 - Abertura e intimidade, entrequadra 102-103
Foto de Monte Jucá

47 Conselho Internacional de Monumentos e Sítios.
48 MONTE JUCÁ, 2005. p. 352.
49 LE CORBUSIER, 1923. p. 35.

Figura 11 - Motivos de Brasília (Setor Bancário)  
que o olho do fotógrafo soube “artealizar” apud 
HERMUCHE, 2003
Foto de Luís Humberto
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Figura 14 - Abertura e civismo: Congresso Nacional,  
7 de setembro de 2005
Foto de David Jucá

Figura 15 - Brasília, Superquadra SQS 203, composição entre 
arborização e edificações: releitura das “razões  
da paisagem” do Brasil
Foto de Monte Jucá

Conclusão

Tomando emprestado de Boutiner50 o esquema do percurso (Figura 12), para que o 

plano se revele como paisagem, pode-se dizer que o Plano Piloto se achando, grosso modo, já 

implantado, a paisagem própria ao projeto urbano deve ainda ser dinamizada por uma urbani-

zação adequada in situ e pela situação final, a “artealização” in visu. A percepção da paisagem de 

Brasília, expressão de uma cidade-parque, deve então ser despertada. 

Um processo de desvalorização, com fortes críticas à sua concepção urbana, contribui, 

certamente, para dificultar a percepção da força da cidade como paisagem. Isso, em parte, 

por interesses que preconizam o adensamento e a extensividade do “urbano” no território, 

defendida por teóricos e profissionais da prática do planejamento; em parte, também – ficou 

claro nesta pesquisa –, pelo desconhecimento do contexto de sua construção em relação à 

sua significação histórica como cidade-capital. Ainda é preciso acrescentar a ignorância sobre 

a significação de seu espaço e o sentido de sua monumentalidade, aspecto que Lucio Costa 

soube tão bem conceber quando harmonizou a força sublime da natureza do sítio com sua 

invenção urbana. 

No projeto de Brasília, optou-se por uma entidade urbana a um só tempo cidade e 

parque. Seu parcelamento – caracterizado pela abertura e o verde de seu espaço, no jogo com 

a parcela, a condição pública da terra, a volumetria edilícia – busca solucionar, segundo Lucio 

Costa, um desafio antigo do urbanista: o da conciliação entre as esferas do público e do privado. 

Construiu-se, assim, uma outra urbanidade, na qual o indivíduo tem um lugar no espaço coletivo 

(Figuras 13 e 14). 

O vazio, proporcionando um sentido de monumento à cidade-capital, ofereceu a possi-

bilidade de uma proposição de projeto segundo a vocação moderna própria do Brasil. Modernos, 

Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx, Athos Bulcão e tantos outros souberam compor 

e valorizar essa obra aberta – o Plano Piloto de Brasília.

Se observarmos outras cidades históricas brasileiras inscritas na lista do Patrimônio 

Mundial, como Olinda, onde o verde está presente entre as edificações, veremos que a 

classificação de Brasília ultrapassou a leitura puramente urbana da cidade (Figura 15). Essa 

classificação visa a preservar, na nova categoria de cidade, a essência da “paisagem nativa” 

brasileira, alcançando as próprias razões dessa paisagem. Enfim, a cidade, que teve por 

princípio a ocupação do imenso território, apresenta uma solução que, pondo às claras as 

“razões da paisagem” do Brasil, concebe uma cidade aberta, mas limitada, que se constrói 

com a natureza do sítio. 

E tal é a sua potencialidade criativa que, passados cinquenta anos, sua espacialidade 

continua a projetar sua modernidade no tempo. A cidade-parque revela-se, agora, um modelo de 

ecocidade, um paradigma de sustentabilidade urbana capaz de mitigar problemas socioambien-

tais próprios das cidades adensadas.

No entanto, verificamos, nesta pesquisa, que não se construiu a compreensão de 

Brasília, nem como cidade-parque – categoria urbana – e muito menos como paisagem. Trata-

se, porém, de uma apreensão fundamental para que a dinamização da cidade e a expansão da 

aglomeração urbana do Distrito Federal ocorram respeitando seus princípios fundadores. 

Estejamos, portanto, atentos para “salvar a ideia” de Brasília, cidade que, coerente com 

a vocação e com a continuidade histórica da ocupação de nosso território, oferece um salto auda-
50 Boutiner (2001, p. 75), em seu esquema, adota a teoria de 

artialisation, de Alain Roger.



Realidades e potencialidades das paisagens de Brasília: dos mitos fundadores esquecidos à invenção de um patrimônio mundial

252

cioso e criativo de concepção urbana; uma paisagem que se gera com o cosmos, cidade viva e 

elo insubstituível na evolução da teoria urbana e da paisagem, patrimônio plenamente brasileiro 

ofertado à humanidade.
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Os blocos residenciais das superquadras  
do Plano Piloto de Brasília

Sylvia Ficher
Francisco Leitão

Geraldo Nogueira Batista
Dionísio Alves de França

Resumo

As superquadras de Brasília oferecem uma oportunidade 

ímpar para se examinar em detalhe um determinado tipo 

arquitetônico: o prédio de apartamentos. Sua extensiva 

concentração na cidade já seria pretexto suficiente  

para estudá-lo em relação tanto aos paradigmas fundadores 

da arquitetura e do urbanismo funcionalista que 

informaram sua configuração quanto suas transformações 

mais recentes.

São analisadas as relações entre a forma arquitetônica  

do edifício e uma inovadora modalidade de posse da terra 

– a “projeção” –, na qual o pavimento térreo permanece  

de domínio público. Na maior parte dos casos,  

suas consequências explicitam e mesmo denunciam  

tensões e conflitos entre uma concepção urbanística 

socializante e uma estrutura social caracterizada  

por forte segregação espacial.

Com base nas mudanças na legislação urbanística e edilícia 

da cidade, foi possível traçar um quadro das substantivas 

transformações morfológicas havidas nos blocos 

residenciais. A análise avança no sentido de identificar 

como as mudanças nessa tipologia – notadamente  

sua desastrada implantação – contribuíram para a perda 

dos atributos que conferem urbanidade à superquadra.  

Isso fica patente nas mudanças legais que ampliaram  

a extensão de garagens subterrâneas ou que induziram  

o aumento expressivo das áreas e dos volumes edificados  

e, consequentemente, da densidade populacional.

Tal panorama deixa evidente a inadequação dos atuais 

instrumentos de preservação do conjunto urbano do Plano 

Piloto, os quais privilegiam bem mais as intervenções  

que afetam a dimensão cosmética em detrimento  

de elementos estruturantes de sua concepção. 

Abstract

Brasilia’s superblocks offer a unique opportunity to examine 

in detail a given architecture type: the apartment building. 

Its extensive concentration in the city would already be 

excuse enough to study it, regarding both the founding 

paradigms of functionalist architecture and urban design, 

which have informed its configuration, and the more recent 

transformations it went through.

The relations between the architectonic shape  

of the building and an innovative way of land possession 

– the “projection”, in which the ground floor is kept under 

public domain – are also analyzed. In most cases,  

its consequences explicit, and even denounce, tensions  

and conflicts between a social urban conception  

and a social structure characterized by strong  

spacial segregation.

From the scenario of the changes in the city’s urban design 

and edile legislation, it was able to draw a picture  

of the remarkable morphologic transformations  

that occurred with the residential buildings. The analysis 

gives a step forward when identifies how the changes 

on this typology – notably its maladroit implantation 

– contributes to the loss of attributes which give urbanity 

to the superblock. This is evident in legal changes that have 

broaden the extension of underground parking garages  

or that have induced the expressive growth of built areas 

and volumes, and as a result, of population density.

Such scenery makes it evident the inadequacy of Plano 

Piloto’s heritage site current preservation instruments, 

which privilege the interventions that affect the cosmetic 

dimension much more than the structural elements  

of its conception.

Foto de Daniela G.Goulart.
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Figura 1 - SQS 108, blocos D e H
Foto de Francisco Leitão e Dionísio Alves de França (todas as fotos 
deste capítulo são destes dois autores)

O uso de empenas cegas e de cobogós ocultando as fachadas de 
serviço eram uma exigência legal, posteriormente abolida.

Ao se considerar as soluções urbanísticas distintivas de Brasília, aquela de maior sucesso 

e mais consagrada em termos de organização físico-espacial é encontrada, sem dúvida, em seu 

principal setor residencial, nas chamadas “superquadras”. Grandes quarteirões de 280 m x 280 m 

cada, distribuídos ao longo das Asas Sul e Norte e servidos por acessos em cul-de-sac, as super-

quadras são constituídas por prédios de apartamentos – os “blocos residenciais” – e, “num desdo-

bramento da própria casa,... tal como ocorre nos quarteirões de bairros [...]”,1 por escolas, igrejas 

e equipamentos comunitários, além de instalações comerciais e de serviços em seu entorno. Um 

exame em maior detalhe de suas características permite identificar aqueles elementos constitu-

tivos que as tornaram um êxito urbanístico, ainda que do ponto de vista social continuem sendo 

uma resposta onerosa e elitista, a poucos acessível.

Em termos de dimensões, há dois grupos principais de blocos residenciais. Aqueles das 

superquadras 100, 200 e 300 têm, em geral, térreo, seis andares e cobertura, sendo o térreo 

sempre em pilotis. Já os das superquadras 400 – em que não são obrigatórios elevadores e gara-

gens, sendo assim de construção mais barata e contribuindo para a diversificação socioeconômica 

dos moradores de Brasília recomendada por Lucio Costa2 –, possuem no máximo térreo, três 

andares e cobertura, sendo o térreo em pilotis. Reforçando o caráter popular dessas quadras, 

nos primeiros anos da implantação do Plano Piloto nelas foram construídos inúmeros prédios de 

apenas três pavimentos, com o térreo fechado e ocupado também por apartamentos conhecidos 

como “blocos JK”.

Naqueles tempos pioneiros, a iniciativa de construção dos blocos residenciais era 

de responsabilidade da Novacap,3 a qual se valeu inicialmente dos institutos de previdência 

de diversas categorias, como servidores públicos, comerciários, bancários e industriários, 

então as únicas entidades com experiência na construção habitacional em larga escala no 

país. Como a demanda por moradias seria sempre muito superior à capacidade de oferta, a 

Novacap viu-se forçada, ainda antes da inauguração da cidade, a recorrer a outras institui-

ções públicas, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e mesmo a empresas 

privadas, como a Coivanca.4

Quanto à arquitetura dos blocos residenciais, é extremamente comum a repetição de 

projetos, de tal modo que podem ser encontrados prédios idênticos em diferentes superquadras.5 

Ainda que em vários projetos repetidos tenham sido introduzidas alterações pontuais, como cores 

ou materiais de acabamento diferentes, várias quadras, como a SQS 308, têm todos os seus 

blocos seguindo uma mesma linguagem; na SQS 207 há tão-somente uma variação das dimen-

sões dos blocos segundo os diferentes tamanhos de apartamentos, enquanto que na SQN 206 

todos os prédios são idênticos.

A repetição generalizada de projetos ajuda a explicar certos erros observáveis na 

implantação de vários blocos, tais como desajustes acentuados com o entorno imediato ou o 

emprego de quebra-sol em fachadas não insoladas. É também um dos fatores determinantes 

– juntamente com o predomínio de uma arquitetura de orientação racionalista, característica 

das décadas de 1950 e 1960 – da homogeneidade visual de Brasília, tendo permitido que alguns 

poucos profissionais possuíssem uma presença marcante em sua configuração. Desse modo, 

Eduardo Negri, na condição de arquiteto da Caixa Econômica Federal, foi o responsável por 

uma centena de blocos edificados nas décadas de 1960 e 1970.6 Com a acelerada ocupação da 

Asa Norte na última década, o arquiteto Manoel Duarte tem se destacado com seus inúmeros 

projetos para a iniciativa privada.

1 “O arquiteto e a sociedade contemporânea” (1952). In: COSTA, 
1962, p. 230-231.

2 “A gradação social poderá ser dosada facilmente atribuindo-se 
maior valor a determinadas quadras...”, cabendo à “Compa-
nhia Urbanizadora prover dentro do esquema proposto acomo-
dações decentes e econômicas para a totalidade da população” 
(GDF, 1991, p. 28-30).

3 Empresa estatal criada para administrar as obras da nova capital 
(Lei no 2.874, de 19 de setembro de 1956), a Novacap atual-
mente integra a administração do Distrito Federal e é respon-
sável por seus parques e jardins.

4 FRANÇA, 2001, p. 13.
5 Tal prática foi adotada para diversos tipos de edifícios ainda 

no período heróico da Novacap, fruto de uma economia de 
escala permitida pela relativa semelhança em planta das áreas 
a serem edificadas. Apesar de já ter causado conflitos legais 
entre empreendedores e arquitetos, dado o aproveitamento 
indébito de projetos, ela é corrente até hoje mesmo em obras 
particulares.

6 Seus projetos são conhecidos por siglas referentes aos dife-
rentes tipos (A-8, A-9 e assim por diante) e podem ser encon-
trados em diversas quadras, como as SQS 202, 111 e 314, e a 
SQN 302 (FICHER; BATISTA, 2000, p. 141).
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Figura 2 - SQN 209, bloco B
 

Códigos de obras

Assim como ocorre com as demais edificações do Distrito Federal, a definição e o controle 

das características dos blocos residenciais são feitos por meio de normas urbanísticas estabelecidas 

por diferentes órgãos administrativos e reunidas de tempos em tempos em um Código de Obras. 

Até o presente, estiveram em vigor três desses códigos, de 1960, 1967 e 1989, valendo atual-

mente o de 1998.

O primeiro Código de Obras7 foi aprovado poucos meses após a inauguração de Brasília, 

quando a Novacap ainda detinha poderes quase absolutos sobre sua gestão urbana. Este reunia 

regras então vigentes, estendia a aplicabilidade de decisões especificas a algum projeto ou setor 

para outras situações e dava estatuto legal a soluções que vinham sendo adotadas, iniciando uma 

mecânica – presente em todos os demais códigos – de consolidação e generalização de normas e 

de legalização a posteriori de situações de fato. 

Para o parcelamento do solo e a locação de edifícios, o Código introduziu um artifício 

inédito na legislação urbanística brasileira em vigor até hoje: a “projeção”. A projeção define o 

perímetro que o edifício nela localizado deve ter “em projeção” – ou seja, o perímetro máximo 

em que devem estar contidas as suas fachadas –, apresentando a grave deficiência de não estar 

amarrada ao nível real do terreno. No caso específico dos blocos residenciais de superquadras, o 

Código de 1960 concedia aos proprietários de projeções – diferentemente do que ocorre com 

lotes ou frações ideais – o direito de construção apenas “acima” do andar térreo, cuja superfície 

deveria permanecer aberta, como servidão pública franqueada aos transeuntes.

Além desse uso público do térreo (expresso no Código pela interdição de seu fecha-

mento para além de vestíbulos e quadros de medidores), outras especificações – como a exigência 

de áreas de serviço vedadas por elementos vazados ou o impedimento de “formas arquitetônicas 

especiais” – indicam uma intenção de uniformização formal dos blocos com o intuito de dificultar 

a sua percepção como entidades singulares e privilegiar a identificação da superquadra como a 

unidade morfológica por excelência.

O Código de Obras de 19678 foi editado durante a ditadura militar, em um período 

em que as obras de Brasília voltavam a ser tocadas com vigor.9 Adotado quando começava a 

ser significativa a construção de prédios residenciais dirigidos para o mercado imobiliário, esse 

Código permitia uma maior participação de empreendedores privados na configuração do espaço 

urbano. Por exemplo, caso todas as projeções residenciais de uma superquadra pertencessem 

a um único proprietário, o Código admitia a apresentação de um projeto urbanístico alterna-

tivo àquele oficialmente estabelecido, respeitada a ocupação máxima nele prevista.10 Por outro 

lado, algumas de suas normas já apresentam indícios do processo de “gentrificação”11 do Plano 

Piloto em geral – e dos blocos residenciais das superquadras em particular –, decorrente da polí-

tica precocemente adotada de criação de subúrbios dormitórios para abrigar as populações mais 

pobres (as chamadas “cidades-satélites”) e da consequente demarcação de um cordão sanitário 

de mais de 10 km de largura ao redor da cidade. Bons indicadores dessa tendência são a exigência 

de vestíbulos social e de serviço separados e com elevadores diferentes (exceto nas quadras 400), 

a proibição de apartamentos com área inferior a 40m2 e a obrigatoriedade de entradas social e de 

serviço independentes nos apartamentos de mais de 70m2.

O Código de Obras de 198912 foi elaborado sob a influência de alguns eventos momen-

tosos. Em 1987, Brasília – entendida como o Plano Piloto – havia sido incluída no Patrimônio 

7 Decreto da Prefeitura do Distrito Federal no 7, de 13 de junho 
de 1960: “Aprova a consolidação das normas em vigor para as 
construções em Brasília”.

8 Decreto da Prefeitura do Distrito Federal ‘N’ no 596, de 8 de 
março de 1967: Código de Edificações de Brasília (RA I) e 
Normas Complementares.

9 O regime militar (1964-1984) foi um importante fator na 
consolidação da nova capital federal, cuja conclusão não havia 
sido prioritária nos dois governos anteriores, dos presidentes 
Jânio Quadros e Jango Goulart (FRANÇA, 2001, p. 6-7).

10 Aproximando-se da proposta original de Costa, que não trazia 
indicações quanto ao número de blocos e à sua distribuição no 
interior da superquadra.

11 Termo técnico do campo da preservação, designa o fenômeno 
de substituição de populações de rendas inferiores por popula-
ções de rendas superiores induzida pela valorização imobiliária 
e/ou simbólica de porções urbanas consideradas de valor artís-
tico ou histórico

12 Código de Obras e Edificações (COE), 1989; como o seu texto 
não apresentava a redação legislativa de praxe, foi republicado 
em 1990 com novo formato.
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Figura 3 - SQS 106, bloco B

O tratamento das fachadas com brise-soleils e cobogós é uma 
característica marcante dos primeiros blocos.

Cultural da Humanidade pela Unesco,13 a qual exigiu a adoção de medidas para a preservação 

de sua concepção original.14 Naquele mesmo ano, Lucio Costa apresentou a proposta Brasília 

Revisitada,15 com recomendações para a preservação, o adensamento e a expansão da cidade. 

Com a promulgação da nova Constituição em 1988, o Distrito Federal adquiriu autonomia polí-

tica, o que levou à criação de uma Câmara de representantes eleitos, com poderes para estabe-

lecer políticas de uso e ocupação do solo. Dada a importância atribuída à listagem da Unesco 

e a aprovação das sugestões de Costa, o Código de 1989 incorporou na íntegra os textos do 

Decreto no 10.829/198716 e do Brasília Revisitada, não apresentando o formato legislativo de 

praxe. Por seu lado, a nova Câmara aprovou em 1993 uma Constituição própria do Distrito 

Federal,17 a qual tornou obrigatória a elaboração periódica de planos diretores. Assim, Brasília 

passava a ser objeto do controle urbanístico tanto de órgãos federais como distritais, em uma 

coabitação nem sempre das mais harmoniosas.18

O Código de Obras de 199819 foi o primeiro a ser submetido ao Poder Legislativo 

local e já mostra o alinhamento da política brasileira ao neoliberalismo, com uma evidente 

diminuição da máquina administrativa que se reflete na desregulamentação de diversas áreas 

da vida pública até então controlados pelo Estado. Editado, paradoxalmente, quando o Distrito 

Federal era governado por um partido de esquerda, suas características mais marcantes são 

a redução de requisitos e a simplificação de procedimentos para a aprovação de projetos. As 

exigências relativas à qualidade arquitetônica foram quase inteiramente abolidas, mesmo para 

projetos a serem edificados naqueles setores considerados de maior carga simbólica, anterior-

mente examinados pelo Cauma.20

Ademais, a matéria e a estrutura dos diferentes códigos também variam bastante. Os 

Códigos de Obras de 1960 e 1967 são mais abrangentes e incluem tanto disposições edilícias 

quanto urbanísticas. Além de especificações de caráter genérico a serem obedecidas qualquer 

que seja o tipo de edificação e de exigências de ordem construtivas para cada setor, eles contêm 

– à maneira de um plano diretor – disposições de zoneamento relativas a usos, taxas de uso e 

ocupação do solo. Os Códigos de 1989 e 1998 são bem mais sumários e tratam, quase exclusiva-

mente, de questões relativas às edificações.

A partir do Código de 1989, foi adotado um novo formato na legislação, consubs-

tanciado em três tipos de normas: Normas Gerais de Construção (NGCs); Normas Relativas a 

Atividades (NRAs); e Normas de Edificação, Uso e Gabarito (NGBs). As NGCs tratam de aspectos 

a serem obedecidos em todas as construções ou serviços, tais como processo para a aprovação 

de projetos, determinação dos profissionais habilitados a elaborar projetos, procedimentos para 

instalação de tapumes, prazos e vigências de alvarás, etc. As NRAs definem os critérios vincu-

lados às atividades a serem desenvolvidas na edificação, independentemente de sua localização, 

estabelecendo parâmetros para lojas, clubes, hotéis, auditórios, etc. Por fim, as NGBs definem 

índices, taxas e demais parâmetros urbanísticos para cada setor ou lote específico. Como as 

NGBs não fazem parte do corpo dos códigos, podem ser editadas e revistas independentemente 

deles. A lógica que levou a tal exclusão foi o entendimento de que as alterações de parâme-

tros urbanísticos são por demais dinâmicas para aguardar revisões dos códigos; por sua vez, 

como as NGBs são mais facilmente alteráveis, seu conteúdo deixou de ser objeto do mesmo 

grau de controle que se verificava nos códigos anteriores a 1989. Esse é o caso da NGB-11/89, 

que define as normas para habitação coletiva no Plano Piloto e Cruzeiro – contemporânea do 

Código de 1989, mas dele apartada. 

13 Graças à pressão exercida junto a ela por determinado setor 
da inteligência brasileira – liderado pelo então governador José 
Aparecido (1985-1988) –, temeroso de que a redemocratização 
do país, em razão do processo constituinte então em anda-
mento, acarretasse alterações nas disposições do projeto de 
Lucio Costa.

14 O que seria feito, em nível federal, com o tombamento de 
Brasília como Patrimônio Nacional pelo Instituto Brasileiro 
do Patrimônio Cultural (IBPC), atual Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) (Portaria Regulamen-
tadora no 04/1990, posteriormente alterada pela Portaria 
Regulamentadora no 314/1992), e, em nível local, pelo 
Decreto no 10.829/87.

15 COSTA, 1987.
16 Decreto Distrital, de 14 de outubro de 1987, que estabeleceu 

as diretrizes e as normas para a preservação do Plano Piloto.
17 Lei Orgânica do Distrito Federal, de 8 de junho de 1993.
18 Divergências desta ordem verificavam-se desde a promulgação 

da Lei Santiago Dantas (Lei no 3.751, de 13 de abril de 1960), 
que dispôs sobre a administração do DF. Essa lei havia atribuído 
as deliberações urbanísticas no DF a agentes externos à sua 
administração – inicialmente a uma comissão específica do 
Senado e, já no âmbito do GDF após 1969, ao Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU), posterior Conselho de Arqui-
tetura, Urbanismo e Meio Ambiente (Cauma) e atual Conselho 
de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan). Mais 
ainda, introduziu uma visão estática do Plano Piloto, como algo 
a ser mantido sem alterações, postura que seria reforçada pelo 
regime autoritário.

19 Lei no 2.105/1998, regulamentada pelo Decreto no 19.915, de 
17 de dezembro de 1998: Código de Edificações do Distrito 
Federal.

20 No caso de residências nos setores de habitações isoladas, os 
projetos não são obrigatoriamente submetidos à análise pelo 
GDF quanto ao cumprimento dos parâmetros arquitetônicos e 
urbanísticos vigentes.
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Em decorrência da mecânica de consolidação de normas e de legalização de soluções 

já em uso, são comuns os prédios que apresentam características não previstas no código em 

vigor à época de sua construção, mas que seriam adotadas em códigos subsequentes. Para efeito 

do presente trabalho, serão consideradas as disposições vigentes à época de cada Código. Ou 

seja, quando nos referirmos a um determinado Código, estaremos nos referindo ao conjunto de 

normas vigentes quando de sua edição, ainda que dele não façam parte. Tome-se, por exemplo, 

a ocupação do térreo dos blocos de habitação coletiva: ela é regida pela Lei no 2.046/1998, 

enquanto o Código foi aprovado pela Lei no 2.105/1998, ambas, porém publicadas no mesmo 

volume, intitulado Código de Edificações do Distrito Federal. 

Por tais razões, não é tarefa fácil encontrar blocos residenciais que correspondam estri-

tamente às exigências estabelecidas em cada um dos Códigos de Obras. Para superar essa difi-

culdade, ao invés de ser analisado o rebatimento das normas em exemplares representativos 

de cada código, será mais proveitoso mostrar como cada um dos códigos – juntamente com as 

normas que o complementam – trata determinados elementos, como densidade populacional da 

superquadra; projeção; andar térreo; garagem; pavimento-tipo; fachadas e cobertura – e as suas 

consequências para a configuração dos blocos residenciais.

Densidade habitacional

Pouco abordada na análise urbanística de Brasília, uma questão importante para 

o entendimento do bloco residencial – afetando o número e a área de seus apartamentos 

– é aquela da densidade de moradores nas superquadras. Pelo Código de 1960, a previsão 

máxima era de 3.500 habitantes. Considerando-se estimativas demográficas atuais, que situam 

a dimensão das famílias brasilienses em torno de 3,7 pessoas,21 teríamos um teto de 950 aparta-

mentos por superquadra. Os códigos subsequentes são omissos quanto a parâmetros de densi-

dade; contudo, o cômputo vigente para o aproveitamento da área da projeção admite que uma 

única superquadra possa chegar a ter 1.584 apartamentos, o que resultaria, hipoteticamente, 

em uma população de cerca de 5.860 habitantes, com um incremento populacional de quase 

70% em relação ao primeiro Código.

Apesar de apresentar alguns inconvenientes, como a demanda por mais vagas para 

automóveis22 e uma crescente conversão de áreas verdes em estacionamentos, a densidade 

mais alta de certas superquadras vem contribuindo para amenizar os efeitos da configu-

ração rarefeita do Plano Piloto23 e ampliando a possibilidade de acesso a um produto raro 

e caro – a moradia em superquadra –, atenuando a segregação espacial já tão acentuada 

no Distrito Federal.

De qualquer modo, a densidade habitacional varia bastante de superquadra para 

superquadra.24 Como os equipamentos que complementam os blocos residenciais tendem 

a oferecer serviços condizentes com o perfil de suas respectivas clientelas, a cidade possui 

hoje territórios com perfis socioeconômicos bastante diferenciados entre si. Por exemplo, 

as superquadras localizadas no centro da Asa Sul – em especial aquelas mais antigas e com 

apartamentos, em média, maiores – são mais tradicionais e possuem uma maior proporção 

de idosos;25 as superquadras do final da Asa Norte, onde predominam apartamentos 

pequenos, de um ou dois dormitórios, começam a constituir uma vizinhança com atributos 

típicos de um singles’ district. 

21 “Coletânea de informações socioeconômicas” (CODEPLAN, 
1997). In: GDF, 2000.

22 Brasília apresenta altos índices de motorização em relação ao 
restante do país. Dados da Codeplan mostram que em 1997 
apenas 13,66% das famílias residentes no Plano Piloto não 
possuíam automóvel, enquanto 42,12% possuíam um auto-
móvel, 30,78% dois automóveis e 13,44% mais de dois auto-
móveis. 

23 Ver, a respeito, KOHLSDORF, 1975, e HOLANDA, 2002.
24 Entre os casos pesquisados, o maior número de apartamentos 

foi encontrado nos Blocos A, B, G e H da SQN 216, com 144 
apartamentos cada (24 por andar). Quanto ao número total 
de apartamentos por superquadra, esse varia muito, de apenas 
288 na SQS 111, passando por 432 na SQS 304, 642 na SQS 
410, 864 na SQN 312, até 1.092 na SQN 216.

25 O caso das escolas-classe das SQS 106 e 107 ilustra bem os 
efeitos da mudança no perfil etário. Dimensionadas para 
atender as crianças das respectivas superquadras, ambas foram 
fechadas devido à baixa demanda e suas dependências abrigam 
hoje órgãos do GDF.

Figura 4 - SQS 106, bloco B
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Projeção e endereçamento urbano

A organização interna das superquadras não precisa obedecer a um padrão.26 Cada 

uma foi implantada segundo um projeto urbanístico próprio, contendo o traçado das vias e a 

distribuição das projeções. Contudo a adoção do sistema de projeção acabou por induzir uma 

grande uniformidade e quase todas as 120 superquadras do Plano Piloto apresentam um arranjo 

de volumes ortogonais27 dispostos perpendicularmente entre si e distribuídos em uma área predo-

minantemente ajardinada.

A forma prevalecente nas projeções dos blocos residenciais é um retângulo, porém são 

encontradas projeções com perímetro quadrado e, mais raramente, irregular. Nas quadras 100, 

200 e 300, as projeções têm, em geral, 12,5 m x 85 m; uma alternativa comum é a justaposição 

de duas projeções para formar um “bloco duplo”, obtendo-se um retângulo de 12,5 m x 170,0 

m. Nas quadras 400, suas dimensões variam mais de bloco para bloco, mas resultando sempre 

em áreas inferiores a 1.000 m2. Como visto, o Código de 1967 permitiu que o proprietário de 

todas as projeções de uma superquadra apresentasse um novo projeto de urbanização; foi o que 

ocorreu na SQS 207, onde todos os blocos têm planta em H ou em cruz e foram dispostos a 45o 

em relação ao perímetro da quadra.

O endereçamento no Plano Piloto reflete esta organização. Seguindo a sugestão 

de Lucio Costa,28, foi atribuída uma sigla a cada superquadra – SQS para aquelas ao sul do 

Eixo Monumental e SQN para aquelas ao norte – e um número de três dígitos: o primeiro 

indica a localização da superquadra em relação ao Eixo Rodoviário-Residencial (quadras 100 

e 300 a oeste e quadras 200 e 400 a leste) e os dois últimos a localização em relação ao 

Eixo Monumental, como coordenadas em um gráfico; a cada bloco foi atribuído uma letra, 

a cada apartamento um número, cujo primeiro dígito indica o andar. Como resultado, tem-

se endereços como SQN 103, Bloco K, ap. 607 ou SQS 415, Bloco T, ap. 210. Apesar da 

simplicidade desse esquema, a má lógica adotada nas placas de sinalização (que só servem 

para quem está de carro e adentrando a quadra) não ajuda o pedestre a encontrar um 

determinado bloco.

Andar térreo

Nada exemplifica melhor o processo de gentrificação dos blocos residenciais do que as 

alterações paulatinamente introduzidas pelos códigos no que se refere ao uso e ao fechamento do 

andar térreo – no linguajar local conhecido simplesmente por “pilotis”, em um curioso exemplo 

de sinédoque. Como já apontado, os requisitos do Código de 1960 induziam a integração desse 

andar com suas adjacências. Em quadras de implantação mais antiga, fica evidente que o térreo 

foi concebido menos como um espaço privativo do prédio e mais como um prolongamento das 

áreas ajardinadas, de tal modo que, em alguns deles, as passagens de veículos chegam mesmo a 

cruzar o térreo.

Com o Código de 1967, foi autorizado o fechamento, ainda que necessariamente 

descontínuo, de até 40% do térreo para uso do próprio bloco; daí em diante, o rol de atividades 

permitidas foi sendo ampliado:

26 Ao contrário de suas áreas comerciais que são sempre iguais, 
ainda que aquelas da Asa Sul sigam um modelo e aquelas da 
Asa Norte um outro.

27 Em geral as quadras 100, 200 e 300 possuem 11 blocos resi-
denciais (na SQS 109 há apenas cinco) e as quadras 400, vinte 
blocos.

28 “Quanto à numeração urbana, a referência deve ser o eixo 
monumental, distribuindo-se a cidade em metades Norte 
e Sul; as quadras seriam assinaladas por números, os blocos 
residenciais por letras, e finalmente o número do apartamento 
na forma usual, assim, por exemplo, N-Q3-L ap. 201. A desig-
nação dos blocos em relação à entrada da quadra deve seguir 
da esquerda para a direita, de acordo com a norma” (GDF, 
1991, p. 32-34).

Figura 5 - SQS 202, bloco A

O emprego de painéis geométricos de azulejos nos pilotis foi 
muito frequente nas primeiras décadas. Reformas recentes nos 
pilotis tem substituído, um tanto insensatamente, os elementos 
originais por outros de gosto classicizante.
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Código de 1967 vestíbulos
apartamento de zelador
dependências para faxineiros
depósito de lixo
dependência para medidores

Código de 1989 vestíbulos
apartamento de zelador
dependências para faxineiros
depósito de lixo
dependência para medidores
guaritas
compartimento para guarda de bicicletas
salão de festas, caso não haja na cobertura

Código de 1998 vestíbulos
apartamento de zelador
dependências para faxineiros
depósito de lixo
dependência para medidores
guaritas
compartimento para guarda de bicicletas
salão de festas, mesmo quando haja outro na cobertura

As crescentes possibilidades de fechamento do térreo vêm induzindo a realização de 

extensas reformas em blocos mais antigos, com vistas à valorização imobiliária dos apartamentos.29 

Muitas dessas reformas não guardam qualquer coerência com a linguagem arquitetônica original 

dos prédios, caracterizando-se pela aplicação, nem sempre ponderada e circunspecta, de mate-

riais considerados nobres, como mármores, granitos, cerâmicas esmaltadas, vidros temperados, 

etc. A adesão ao historicismo pós-moderno, em voga desde os anos 1980, vem fazendo estragos 

apreciáveis, em especial com a remoção um tanto insensata de painéis de azulejos decorativos ao 

gosto do abstracionismo geométrico típico da década de 1950, substituídos por pinturas texturi-

zadas e cornijas de gesso. A fúria é tal que nem mesmo as obras do conceituado artista plástico 

Athos Bulcão têm escapado da destruição sumária.

Concebido inicialmente como prolongamento dos jardins (excelente para abrigar jogos 

infantis em dias chuvosos), o térreo vem sendo tratado cada vez mais como espaço cenográfico, 

verdadeira vitrina para a sofisticação de seus apartamentos. As transformações envolvendo o 

seu tratamento e a delimitação de seu entorno imediato com jardins diferenciados e cercas vivas 

ajudam a estabelecer fronteiras mais nítidas entre o público e o privado no interior das superqua-

dras, processo que expressa anseios individuais e coletivos que bem poderiam ser objeto de um 

interessante estudo sociológico.

A essas transformações somam-se as mudanças no tratamento plástico dado aos 

próprios pilotis. Em um primeiro momento, não se distinguiam por um excessivo formalismo, 

sendo tratados como meros pilares de seção quadrada, retangular ou circular ou como lâminas 

trapezoidais. Desde a década de 1970 – talvez como contraponto para a repetição e regularidade 

dos volumes dos blocos – pode-se perceber que grande esforço criativo passou a ser dispensado 
29 Por ironia, os blocos JK são desvalorizados no mercado imobi-

liário justamente por terem o térreo fechado, sem pilotis.

Figura 5a - SQS 210, bloco C
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a esses elementos que ganharam, assim, um papel de destaque na expressão arquitetônica. São 

formas complexas e escultóricas de todo tipo: troncos de pirâmide, lâminas vazadas, pilares com 

seção em cruz, etc. Alguns exemplos são particularmente extravagantes, como os pilotis do Bloco 

A da SQS 311. De meados da década de 1980 em diante, começaram a ser privilegiadas – tanto 

em blocos novos quanto em reformas de antigos – soluções adaptadas do repertório clássico, com 

pedestais, capitéis, cornijas, etc., porém marcadas pela desatenção às proporções típicas daquela 

linguagem e pelo evidente descompasso com o caráter do edifício como um todo.

Além do seu gradual fechamento, fatores de outra ordem também comprometem a 

integração do andar térreo com as áreas verdes. Como sabido, o arcabouço do Plano Piloto é 

estruturado por duas grandes vias de circulação, o Eixo Monumental e o Eixo Rodoviário-Resi-

dencial. Para melhor se adaptar à topografia, este último foi traçado acompanhando as curvas de 

nível, de tal modo que as vias no sentido norte/sul têm pouca declividade. Por sua vez, os terrenos 

destinados à implantação das superquadras apresentam uma declividade mais acentuada no 

sentido oeste/leste. Assim, as projeções transversais às curvas de nível têm desníveis expressivos; e 

apesar das especificações da legislação quanto ao seu tratamento paisagístico, tais desníveis nem 

sempre são bem resolvidos, em razão do pouco aproveitamento pelos projetistas do pilotis como 

elemento de ajuste do bloco ao chão.

A desarticulação entre andar térreo e seu entorno seria acentuada com o requisito de 

garagens em subsolo, exigidas desde o Código de 1967 (e examinadas em maior detalhe mais 

adiante). Como as normas preveem uma área mínima de abertura para a sua ventilação, a solução 

mais comumente adotada – inclusive ainda antes da edição daquele Código – foi a elevação do 

piso do térreo em relação ao solo, por vezes em alguns metros. Em conjunção com a obrigatorie-

dade das garagens, foi autorizada a localização de suas rampas de acesso externamente ao bloco 

– o que requer a construção de muros de contenção laterais – e a ocupação em subsolo para além 

do perímetro da projeção – o que resulta no afloramento de grandes lajes, muitas vezes sequer 

pavimentadas e muito menos ajardinadas. As consequências são visíveis por toda parte: trincheiras 

e paredões que interrompem os percursos e tornam os pilotis mero requisito burocrático.

Diante dos problemas de segurança causados por escavações e afloramentos, ao invés de se 

coibir a sua execução, o Código de 1989 adotou apenas um paliativo: a determinação de que “junto 

às rampas da garagem, e também quando existir desnível entre o piso do pilotis e o terreno natural, 

é obrigatória a colocação de elementos de proteção e rampas para acesso de deficientes de loco-

moção”. O resultado tem sido o cerco com gradis de boa parte do perímetro do térreo, principalmente 

quando – aproveitando-se da ausência de uma clara locação da projeção em relação ao chão ou do 

afloramento de garagens – é possível construí-lo inteiramente acima do nível natural do terreno.

Garagem

Como o Código de 1960 não fazia referência a garagens, a maioria dos blocos cons-

truídos nos primeiros anos não conta com tal conforto. Modelar dessa fase é o projeto dos 

blocos da SQS 108 (1957), atribuído a Oscar Niemeyer e amplamente repetido. Em algumas 

superquadras, como as SQS 110, 206 ou 208, sua inexistência era suprida já no projeto urba-

nístico original com a construção de garagens cobertas inteiramente na área pública, mas tal 

prática não é mais autorizada; em outras encontram-se soluções heterodoxas, como as gara-

gens vinculadas e parcialmente em superfície dos Blocos A e B da SQN 312.

Figura 6 - SQS 202, bloco F

Figura 7 - SQN 406, bloco B

Na concepção de Brasília, os pilotis são considerados como uma 
extensão do espaço público. Os de seção circular das SQN 405/6 
mostram um belo diálogo com os fustes das árvores.
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A exigência de garagem em subsolo foi introduzida pelo Código de 1967, na proporção 

de uma vaga para cada três dormitórios, porém opcional para as quadras 400. Com o Código de 

1989, o número de vagas passou a ser de uma vaga para cada três ambientes de permanência 

prolongada (salas ou quartos). O Código de 1998 alterou novamente o critério: atualmente é de 

uma vaga por apartamento com menos de oito compartimentos de permanência prolongada, 

e duas vagas por apartamento com oito ou mais compartimentos de permanência prolongada. 

Alguns exemplos ilustram tal progressão:

Endereço Ano No de vagas

SQS 108 1957 0

SQS 103, Bloco K 1966 52

SQS 204, Bloco C 1967 50

SQS 211, Bloco D 1973 52

SQN 311, Bloco I 1998 102

SQN 109, Bloco A 2000 108

À medida que foi sendo aumentado o número de vagas exigidas, ampliava-se também a 

possibilidade de ocupação da área pública em subsolo e, consequentemente, a ocasião para serem 

feitos afloramentos, trincheiras e taludes. Enquanto que pelo Código de 1967 era permitido um 

avanço de até 150% da área da projeção, pelo Código de 1989 tal proporção passou para 155%. 

Em ambos, esse avanço não poderia ocorrer sob áreas non-aedificandi30 e ruas, e nem ultrapassar 

a metade da distância de projeções vizinhas. Quando do Código de 1998, o qual manteve o 

limite de 155%, já havia sido suprimida a proibição de avanços sob áreas non-aedificandi e ruas.31 

Tal supressão traz alterações para a configuração paisagística da superquadra que já podem ser 

observadas naquelas com blocos de construção mais recentes, como a SQN 214, uma vez que as 

opções para o plantio de árvores de grande porte sobre lajes de concreto são bastante limitadas.

No que se refere a entradas e saídas de garagens, o Código de 1967 não impedia a 

ocupação em superfície da área pública adjacente ao bloco para rampas de acessos. Essa alter-

nativa é muito conveniente para as incorporadoras, uma vez que tal liberalidade com o espaço 

público disponibiliza mais área para garantir as vagas necessárias e permite evitar a construção 

de mais pavimentos em subsolo, o que elevaria o custo total de um prédio e poderia – segundo a 

argumentação das empresas imobiliárias – inviabilizá-lo comercialmente.

Inicialmente, a localização dos acessos de garagens era definida nas plantas oficiais de 

urbanismo. A adoção de uma lógica funcionalista, em detrimento de considerações imobiliárias, 

mostrou-se particularmente problemática nos blocos duplos para os quais foram previstas uma 

única entrada e uma única saída. Como, nesse caso, a garagem é comum a dois condomínios 

diferentes, os imbróglios operacionais são constantes por causa de disputas envolvendo funcio-

nários, despesas de manutenção ou furto de automóveis. Hoje, tal situação pode ser evitada, 

uma vez que decisões anteriores ao Código de 1998 permitiram que as incorporadoras alterem 

a posição dos acessos segundo suas conveniências, como pode ser observado em Blocos da SQS 

116. Infelizmente, porém, as alternativas escolhidas nem sempre são as melhores do ponto de 

vista dos pedestres.

30 Áreas de vinte metros de largura que rodeiam cada super-
quadra, foram estabelecidas no Relatório do Plano Piloto para 
“garantir a ordenação urbanística mesmo quando varie a 
densidade, categoria, padrão ou qualidade arquitetônica dos 
edifícios, e ... oferecer aos moradores extensas faixas sombre-
adas para passeio e lazer, independentemente das áreas livres 
previstas no interior das próprias quadras” (GDF, 1991, p. 28).

31 A permissão foi dada pelo Decreto no 18.333, de 18 de junho 
de 1997, “até o limite máximo de 5,00 m (cinco metros) line-
ares,[...] exclusivamente para aquelas projeções que comprovem 
a impossibilidade técnica de constituírem o subsolo de forma 
diversa”.

Figura 7b - HIGS 714, bloco D

Figura 8 - SQN 214

Sucessivas alterações na legislação têm possibilitado  
a desarticulação do pavimento pilotis com o espaço público.
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Pavimento-tipo

Se a evolução da ocupação do térreo ilustra o processo de individuação e gentrificação 

do bloco residencial, aquela de seu pavimento-tipo conta uma história de sucessivos ganhos 

imobiliários. Um bloco típico das quadras 100, 200 e 300 construído nos primórdios de Brasília 

possui 48 apartamentos; um bloco típico construído hoje, em uma projeção oficialmente de iguais 

dimensões e com o mesmo gabarito de seis pavimentos, pode alcançar até 96 apartamentos. Os 

esquemas abaixo auxiliam a compreender os mecanismos introduzidos pelos diferentes códigos 

que permitiram tal milagre da multiplicação das áreas.

O esquema A mostra a projeção típica, com 12,5 m x 85,0 m; dada a sua largura e a 

exigência pelo Código de 1960 de que as fachadas laterais dos blocos fossem cegas, naqueles 

prédios em que foi obedecida esta última exigência, em geral há apenas dois apartamentos por 

prumada, e estes são, na nomenclatura local, “vazados”.32 Contudo, a partir do Código de 1967 

– que permitiu a construção de blocos com até oito apartamentos por prumada e não trazia restri-

ções a aberturas nas fachadas laterais –, os apartamentos também podem ser “não vazados”.33 

O esquema B mostra a mesma projeção com as torres de circulação vertical do bloco locadas em 

área pública; solução corrente desde o início da implantação do Plano Piloto, foi regulamentada 

também pelo Código de 1967, e seus apartamentos podem ser “semi-vazados”.34

No esquema C já aparecem as sacadas, com até 2 m de balanço para além da projeção; 

adotadas na prática, seriam regulamentadas em 1975 pela Decisão no 21/75-CAU, a qual expres-

samente excluiu suas áreas do cômputo da área máxima de construção. O Código de 1989 refe-

rendou as sacadas (mantendo suas áreas fora do cômputo) e estendeu a aplicabilidade da deno-

minada “compensação de área”35 – ou seja, a área das reentrâncias criadas na projeção devido a 

poços de ventilação e iluminação passou a poder ser compensada em seu perímetro em balanço 

de até um metro – conforme indicado no esquema D.

Ainda neste Código, foi autorizada a compensação da área total de circulações verticais 

situadas no interior da projeção para além de seu perímetro. Uma vez que circulações verticais 

internas liberam uma superfície mais extensa para fachadas e, consequentemente, possibilitam 

outras alternativas de organização em planta das unidades, essa medida facilitou ainda mais sua 

disposição longitudinal dois a dois, reforçando a tendência ao desaparecimento dos apartamentos 

vazados e contribuindo para a diluição da oposição tradicional frente/fundos. Como as sacadas 

vinham sendo fechadas com esquadrias, vidro ou outros materiais, o Código de 1998 legalizou a 

situação de fato e permitiu que áreas previstas para sacada fossem incorporadas aos ambientes 

lindeiros já na etapa de projeto. A combinação de tais permissões resulta no esquema E.

Fica explicado assim como as dimensões do perímetro do pavimento-tipo foram sendo 

alteradas, passando dos originais 12,5 m x 85,0 m até alcançar os atuais 18,5 m x 91,0 m, e como 

projeções iguais podem abrigar blocos tanto com 48 apartamentos de 84m2, quanto com 96 

apartamentos de 72 m2, garantindo um aumento de área útil da ordem de 70%. Por outro lado, 

todas essas alterações normativas findaram por esvaziar completamente o entendimento do que 

é a projeção.

Não menos espantosas são as regras por meio das quais o GDF calcula a área construída 

dos apartamentos. Há dois tipos de cômputo: a Área Total Edificada (ATE) não inclui as áreas de 

garagens, sacadas e circulações verticais externas, e serve para verificar o cumprimento dos índices 

de ocupação vigentes; e a Área de Aproveitamento Total da Construção (AATC) inclui todas essas 

32 Ou seja, apartamentos que têm aberturas nas duas fachadas 
longitudinais do bloco.

33 Ou seja, apartamentos que têm aberturas apenas em uma das 
fachadas longitudinais do bloco.

34 São aqueles apartamentos que dão diretamente apenas para 
uma fachada longitudinal, mas que pelo lado oposto têm aber-
turas para uma circulação horizontal que se estende ao longo 
do bloco e é aberta para a outra fachada longitudinal.

35 No caso dos blocos residenciais de superquadra, a compen-
sação de área foi introduzida na legislação pela Decisão no 
39/1976-CAU, que trata tão-somente da aprovação do projeto 
de um bloco específico.

Figura 9 - Evolução das condições de ocupação dos blocos

Área das sacadas

Compensação de área - áreas diminuídas

Compensação de área - áreas acrescidas

Projeção original
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áreas e serve para o cálculo de impostos. Ou seja, a incorporadora utiliza áreas que não adquiriu 

para construir um bloco e os compradores dos apartamentos pagam esta conta, anualmente, em 

seu Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Trata-se de um jogo de faz-de-conta, no qual os 

vencedores são sempre as empresas imobiliárias e a arrecadação de impostos.

Fachadas

Em razão da exigência de fachadas laterais cegas pelo Código de 1960, nos blocos 

residenciais mais antigos há uma evidente diferenciação de fachadas, com uma fachada 

de “frente”, uma de “fundos” e mais duas laterais estreitas, onde podem haver, quando 

muito, pequenas aberturas para ventilação. Como na “frente” dos apartamentos ficam 

compartimentos nobres, tais como salas e quartos, e nos “fundos”, ficam cozinha, área de 

serviço, dependências de empregados e, eventualmente, mais quartos, o tratamento arqui-

tetônico finda por expressar esse caráter diferenciado: na fachada de “frente” é comum 

o pano de vidro, com ou sem brise-soleil; para a dos “fundos”, há a preocupação em 

ocultar as atividades menos valorizadas ali desenvolvidas. O resultado é uma forte oposição 

frente↔fundos.

Em atendimento ao disposto no Código de 1960 – "As áreas de serviço deverão ter 

elementos vazados que as protejam da visibilidade externa e impeçam a colocação de roupas 

para secar nos peitoris [...]" –, nesses blocos também é sistemático o emprego dos chamados 

"cobogós".36 Na Brasília dos primeiros anos foram empregados com tal entusiasmo que muitos 

prédios têm suas fachadas dos fundos completamente revestidas por cobogós, camuflando inclu-

sive janelas de dormitórios. E pode-se encontrar alguns casos sui generis, como o Bloco A da SQS 

114, que possuiu as duas alternativas – frente e fundos – lado a lado em uma mesma fachada; ou 

a SQS 205, na qual quase todos os blocos têm suas fachadas principais voltadas para o exterior 

da quadra, de tal maneira que ao se adentrá-la vê-se quase que apenas grandes superfícies de 

elementos vazados.

A partir das disposições do Código de 1967, em um processo que se intensificaria após 

a edição do Código de 1989, iria surgir o bloco “dupla face”, no qual os apartamentos quase 

sempre não são vazados e já não se observa a clara distinção entre frente e de fundos. Em compa-

ração com os primeiros blocos, é como se os prédios construídos segundo tais disposições fossem 

constituídos por dois blocos unidos longitudinalmente, cada um voltado para um lado. Se para os 

apartamentos essa nova possibilidade não foi necessariamente das mais positivas, uma vez que 

não permite a ventilação cruzada, trouxe efeitos positivos para o cenário urbano, graças à diluição 

da oposição frente↔fundos.

Há ainda outras normas, introduzidas pelo Código de 1989, que diferenciam as fachadas 

dos blocos mais recentes, como a permissão para a instalação de jardineiras ou elementos decora-

tivos com balanços de até 40 cm ou a autorização para a ocupação de parte do andar de cober-

tura com comodidades de lazer. Enquanto a primeira dessas medidas leva a uma maior articulação 

do plano das fachadas, a última medida – analisada em maior detalhe na sequência – produz dife-

renças de outro teor: ela permite o deslocamento para cima das instalações técnicas localizadas na 

cobertura, resultando em blocos mais altos – enquanto um bloco construído em 1957 tem cerca 

de 23 m de altura, um bloco construído em 2000 tem cerca de 28 m – e, portanto, em fachadas 

com áreas bem maiores e proporções bem diferentes.

36 De uso corrente na arquitetura brasileira, tanto vernácula como 
erudita, os cobogós são elementos vazados – de cimento ou 
argamassa, em geral com as dimensões de um tijolo comum 
– empregados para a ventilação e a iluminação natural de 
cômodos. Sua denominação deriva do nome de uma empresa 
fabricante do Recife (PE), a Cobogó (SEGAWA, 1988, p. 21). 
Alguns autores gostam de ver no cobogó uma reinterpretação 
contemporânea de um componente tradicional da arquite-
tura colonial luso-brasileira, o “muxarabiê”. Introduzido na 
Península Ibérica durante a ocupação moura, o muxarabiê é 
uma sacada fechada por treliças de madeira. À semelhança da 
“gelosia” – aportuguesamento de jalousie, palavra francesa 
que designa esse tipo de fechamento e significa, muito apro-
priadamente, “ciúmes” –, está para a arquitetura assim como a 
burka para o vestuário: permite ver sem ser visto.

Área das sacadas

Compensação de área - áreas diminuídas

Compensação de área - áreas acrescidas

Projeção original
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Ocupação da cobertura

A ocupação das coberturas dos blocos residenciais tem sido alvo de acalorados debates 

envolvendo vários setores da comunidade, desde agentes do governo, incorporadoras e preser-

vacionistas até a população em geral, com grande repercussão na mídia. A questão central é: em 

que medida tal ocupação – que de fato representa a possibilidade de se construir mais um pavi-

mento, o famigerado “sétimo andar” – representa um desrespeito à concepção original de Lucio 

Costa para o Plano Piloto?

Antes de entrar neste aspecto específico, é necessário recuperar alguns antecedentes da 

solução adotada por Lucio Costa no bloco residencial. Ela é subsidiária dos famosos “cinco pontos 

da arquitetura moderna”37 – pilotis, planta livre, janela horizontal, fachada livre e cobertura-jardim 

– que sustentavam o ideário corbusiano à época de sua introdução no Brasil ao longo dos anos 

1930 e iriam se tornar característicos da produção arquitetônica modernista brasileira. No caso de 

coberturas-jardim, a justificativa ostensiva para o seu emprego foi sempre e justamente o ganho 

de mais um pavimento, para criar uma área de estar ao ar livre. Ou seja, desde o ponto de vista 

doutrinário, a ocupação da cobertura é coerente e legítima.

Por sua vez, as disposições do Relatório do Plano Piloto são sumárias: “Gabarito máximo 

uniforme, talvez seis pavimentos e pilotis”.38 Ou seja, o que foi apresentado como princípio 

central, como um parti-pris do projeto, é a recomendação de um número máximo de andares 

para os blocos e não a indicação de um número específico de andares.39 Mas deve ser notado, 

no que tange à uniformidade de alturas, que nenhum dos Códigos de Obras estabeleceu uma 

altura máxima para os blocos e, obviamente, prédios com o mesmo número de andares podem 

ter alturas diferentes. 

Até o Decreto no 3.253, de 21 de maio de 1976, aprovando a Decisão no 28/76-CAU, a 

ocupação das coberturas era autorizada tão-somente para equipamentos técnicos, como caixas 

d’água e casas de máquinas. Com ele, passou a ser permitida a ocupação de até 40% de sua 

área, observado um recuo mínimo de 2,50 m do perímetro da projeção – note-se, do perímetro 

da projeção e não do perímetro da laje de cobertura do pavimento inferior –, e sua utilização para 

comodidades de lazer, como salão de festa, estar, reunião e jogos, sauna, piscina, jardins, terraços, 

além de equipamentos técnicos, tudo isso com pé-direito máximo de 3,0 m. 

O Código de 1989 manteve parte desse entendimento e critérios, porém a altura máxima 

passou de 3,0 m para 4,0 m, não computados caixas d’água, casas de máquinas e equipamentos 

para aquecimento solar. Quanto ao afastamento mínimo de 2,50 m, este passou a ser computado 

em relação à laje de cobertura do pavimento inferior e não mais em relação ao perímetro da 

projeção.40 O Código especificava, também, que no perímetro da laje de cobertura do pavimento 

inferior poderia haver mureta de proteção com altura máxima de 1,50 m, a qual, somada à altura 

das grades, não poderia ultrapassar 3,00 m. Por fim, deixava explícito que partes da área das 

coberturas não poderiam ser incorporadas a unidades do andar inferior, e que, caso fosse feito 

salão de festas na cobertura, não poderia ser feito outro no térreo. 

Argumentando-se que a utilização das coberturas poderia frear um fechamento mais 

extensivo do térreo – o que não iria ocorrer na vida real, uma vez que a proibição de salões de 

festa no térreo caso já houvesse outro na cobertura não sobreviveu, sendo anulada por uma errata 

editada pouco tempo depois –, a ocupação das coberturas até aqui não despertava grandes polê-

micas, mesmo que já resultasse, de fato, na construção de um sétimo pavimento. A base legal que 

37 “Les 5 points d’une architecture nouvelle” (1926). In: LE 
CORBUSIER, 1937. p. 128-129.

38 GDF, 1991, p. 28.
39 Tanto assim que para as quadras 400 foi estabelecido um 

número inferior de pavimentos e as SQS 308 e 114 são tidas 
como paradigma de qualidade para uma superquadra e seu 
paisagismo, apesar de possuírem alguns blocos com apenas 
quatro andares sobre pilotis.

40 Graças à NGB 11/89, que é omissa sobre esse ponto.

Figura 10 - SQN 209, blocos B e G

Um acréscimo considerável de área construída foi ganho devido a 
mudanças na legislação, como demonstrado no bloco à esquerda 
(2002) quando comparado ao da direita (fim dos anos 1980).

Figura 11 - SQS 203, bloco G

Em contraposição à simplicidade geométrica dos blocos, os pilotis 
assumem formas escultóricas.
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criava tal pavimento já estava estabelecida, no entanto as consequências da adoção do perímetro 

da laje de cobertura do pavimento inferior para fins de definição do perímetro da cobertura ainda 

não se haviam tornado visíveis em realizações de fato.

As reações contrárias surgiram com a permissão, presente no Código de 1998 – mas 

vigente há mais tempo, em razão de decisões que afetavam blocos específicos, posteriormente 

estendida a todas as situações pela Lei no 2.046, de 4 de agosto de 199841 –, para a incorpo-

ração parcial das coberturas, privativa dos apartamentos localizados no pavimento inferior, ainda 

que não podendo constituir unidade autônoma. Apesar de permanecer a exigência de recuo 

mínimo, tornaram-se comuns as reformas nesses apartamentos para o acréscimo de puxados, 

churrasqueiras ou estufas que atingem o perímetro do bloco. Tal padrão de ocupação é criticado, 

sobretudo por seus resultados heterogêneos, uma vez que cada proprietário executa suas obras 

com caráter próprio e materiais diferenciados, sem maiores preocupações com o conjunto arqui-

tetônico.

Mais complicado e interessante é o caso da ocupação da cobertura que vai além do 

perímetro da projeção – alcançando o perímetro da laje do pavimento inferior – feita já no projeto 

arquitetônico original pela repetição da solução de fachada dos andares inferiores, em especial 

do desenho das sacadas. O que ocorre nesse caso é a evidente expressão na fachada do maior 

número de andares do bloco. Essa situação aparece nos projetos em que já foi adotada aquela 

alteração sutil do texto legal, a qual faz com que o andar da cobertura seja mais visível, partici-

pando da volumetria principal do bloco e, portanto, perdendo seu caráter secundário, que pouco 

interferia na apreensão da altura total de cada prédio.

Pode-se argumentar que tal alteração da legislação é inadequada, uma vez que estende 

as compensações de área que afetam os andares-tipo também para o andar da cobertura. Por 

sua vez, acarreta o rompimento definitivo do entendimento do que seja a projeção – iniciado já 

com a autorização para a construção de sacadas –, uma vez que esta deixou de estabelecer um 

perímetro máximo para se tornar uma figura imaginária, virtual.

Daí a achar, como querem alguns, que a concepção de Costa está sendo desrespeitada 

vai uma certa distância, uma vez que esse julgamento acarretaria a inclusão da “projeção” entre 

seus elementos essenciais, ainda que ausente do Relatório. Pior ainda é considerar a concepção 

do Plano Piloto extremamente frágil, a ponto de ser passível de descaracterização pelo mero acrés-

cimo de um andar aos blocos residenciais.

De qualquer modo, o problema do sétimo andar poderia ser facilmente resolvido com 

a exigência da manutenção do perímetro da projeção na planta do andar de cobertura, indepen-

dentemente do perímetro do pavimento-tipo, para garantir a preservação do efeito visual de seis 

andares – estratagema adotado em inúmeras cidades mundialmente aclamadas por sua grande 

beleza, como Veneza, Paris e Londres. Contudo, tal alternativa, apesar de louvável, não deve 

ser entendida como defesa intransigente de um artifício legal – a tal projeção –, o qual nem se 

mostrou tão bom como parecia à época de seu estabelecimento. Basta uma análise superficial 

do tecido urbano de Brasília para se constatar como tal artifício foi extremamente nocivo à sua 

qualidade, gerando descontinuidades de implantação e problemas de acessibilidade impossíveis 

de ocorrer em uma cidade com o sistema tradicional de parcelamento do solo em lotes.

O mais curioso nessa polêmica é a atuação de alguns defensores de uma interpre-

tação ortodoxa da concepção de Brasília. Apesar de sempre se manifestarem contra alterações 

cosméticas – como a instalação de placas em estabelecimentos comerciais e de outdoors de 41 Essa lei foi incorporada em sua íntegra ao Código de 1998.

Figura 12 -SQN 214, blocos E e G

Os subsolos voluntariamente aflorados dos blocos mais recentes 
resulta em grandes barreiras ao tráfego de pedestres e maltratam 
a paisagem urbana das superquadras.

Figura 11a - SQS 210, bloco C
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propaganda ou a ocupação de áreas verdes por restaurantes e bares – e serem particularmente 

veementes no caso do sétimo andar,42 nunca demonstraram igual fervor quando das sucessivas 

alterações na legislação, as quais proporcionaram os meios para o expressivo aumento dos 

volumes edificados nas superquadras, este sim de consequências bem mais sérias para a quali-

dade do espaço urbano.

Os blocos residenciais hoje

Após a introdução de tantas variações legais, nada menos surpreendente do que o fato 

de os blocos mais recentes diferirem significativamente de blocos mais antigos; e diferirem de 

modo facilmente discernível, mesmo pelo olhar mais desatento, desde sua implantação até seu 

volume, acabamento e cor. Deixando de lado questões secundárias de gosto, pode-se perceber 

que as principais transformações qualitativas são resultantes das alterações introduzidas nas deter-

minações quanto ao pavimento-tipo e à garagem. Como as primeiras afetam diretamente a volu-

metria do bloco, os mais novos são bem mais encorpados; como as segundas afetam sua implan-

tação, observa-se uma desassociação crescente entre o bloco e seu entorno imediato.

Assim, existem hoje duas categorias principais de blocos residenciais com características 

distintas e bem marcadas. Os blocos antigos em geral têm feição de lâminas horizontais em que 

predominam componentes retilíneos e ortogonais, fachadas de vidro, elementos de quebra-sol 

e coberturas planas, sendo representativos da arquitetura brasileira dos anos 1950; na maioria 

deles, os apartamentos são vazados ou semivazados. Já os blocos recentes são mais recortados – 

eventualmente com detalhes curvos – e possuem um maior efeito de cheios e vazios; por causa do 

advento das sacadas, neles predominam os componentes “pesados”, reduzindo as superfícies de 

vidro e desfavorecendo sua percepção como volumes puros. Seus apartamentos em geral não são 

vazados, a exceção ocorrendo naqueles blocos com menor número de unidades, em que as áreas 

são bem superiores. Devido à expressão das coberturas nas fachadas, são também mais altos.

No que se refere ao agenciamento das superquadras, aquelas de ocupação mais recente, 

quando comparadas com as mais antigas, não têm a mesma amplidão – uma vez que a proporção 

espacial entre vazios e cheios é menor – e seu terreno perdeu em termos de continuidade – uma 

vez que a extensão de afloramentos e de taludes para ajuste de garagens em subsolo é maior. 

O que se pode desejar, a esta altura, é que seja adotada uma política de tratamento paisagístico 

em sentido amplo e retomada a arborização intensiva, menos por razões de ordem estética ou 

sentimental quanto à uniformidade do conjunto urbano do que pelo entendimento de que ainda 

são esses elementos que dão sustentação à qualidade urbanística da superquadra.

Figura 13 - SQN 215, bloco B

Bloco com coberturas privativas ampliadas por seus moradores.

42 Estas são as três reclamações mais comumente feitas quando 
se trata da preservação do Plano Piloto, como exemplifica 
a matéria de jornal “Tombamento da cidade ameaçado” 
(FEITOZA, 7 fev. 2003, p. 11).
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