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PRESSUPOSTOS DA 

PRESERVAÇÃO

• Brasília: patrimônio de todos

• Construção de Brasília: esforço de todos

• A paisagem natural e a cidade

• Brasília 50 anos: o início de uma cidade

• A complementação de Brasília



OBSERVAÇÕES INICIAIS
Todos os quase 80 diferentes setores localizados na área tombada

foram examinados e levantamentos de campo embasaram a

organização de uma tabela-resumo de cada um dos setores, com a

recuperação e registro de, entre outros aspectos:

- concepção urbanística, conforme o Relatório do Plano

Piloto, Brasília 57-85 e Brasília Revisitada ;

- GT Brasília

- Portarias do IPHAN

- recomendações da Unesco;

- planos e projetos existes pelo GDF;

- normas incidentes;

- diagnóstico, pela avaliação de: tipos edilícios, espaços

públicos, áreas livres, padrão das edificações, usos, arborização, e

aspectos relevantes;

Também serviu como fonte de consulta a extensa produção

bibliográfica existente sobre Brasília.



LOCALIZAÇÃO

Via Epia

Eixo Rodoviário

Eixo Monumental

RA I Setores Centrais



Setores Centrais



Setores Centrais

Constituído pelos Setores Bancários Norte e Sul, Hospitalar Norte e Sul, 

Comercial Norte e Sul, Autarquias Norte e Sul, Hoteleiro Norte e Sul, 

Rádio e Televisão Norte e Sul.

O Centro Urbano concebido para constituir-se na escala gregária proposta 

para a cidade é formado por setores diferenciados pelo tipo de atividades 

principais que abrigam. Configura-se como ponto referencial na paisagem 

pela verticalização de suas edificações em alturas diferenciadas, 

rompendo com a horizontalidade predominante do conjunto urbanístico 

com um todo. Os diferentes setores são separados por barreiras viárias e 

topográficas configurando um espaço descontínuo.



SCN/SCS

TIPOS EDILÍCIOS

-alturas variadas: 12 pavimentos mais 2 

sobrelojas; 

-3 pavimentos em prédios mais antigos; 

-novos prédios chegam a 15 pavimentos 

mais 2 sobrelojas.

Térreos com poucos acessos e amplas 

superfícies fechadas.



SCN/SCS

ESPAÇOS PÚBLICOS  

- ruas estreitas e com estacionamentos dos 

dois lados e mobilidade difícil; 

- passeios mal conservados, pouca 

acessibilidade;

- Nem sempre há sentido de “espaço público”, 

de convívio, direcionamento, “acessos”, 

entradas.



SCN/SCS

USOS E OCUPAÇÃO 

- Terciário diversificado.

- Promove intensa 

animação durante o dia , 

porém abandono noturno.

- Pouca atividade 

comercial relacionada 

diretamente com o 

espaço aberto

- Tendência de 

internalização das 

atividades (shoppings) 



SBN/SBS

TIPOS EDILÍCIOS

- prédios com 22 pavimentos mais térreo,  em 
plataformas com mais de 2 pavimentos abaixo 
do nível dos acessos.

- prédios isolados em lâminas retangulares com 
marquises e porticados utilizados pelos 
pedestres.

- Prédios altos, característicos do centro urbano 
de Brasília
- alguns edifícios com vários subsolos 

ESPAÇOS PÚBLICOS
- as áreas ainda disponíveis para ocupação são 

cruciais para a integração horizontal entre 
setores e edificações lindeiras.

ARBORIZAÇÃO

- apenas pequenos canteiros com arbustos: a 
construção em plataformas impede arborização 
mais intensa.



SBN/SBS

ESPAÇOS PÚBLICOS

- circulação de pedestres nas plataformas 
e sob os pilotis das edificações

- alguns pilotis com partes fechadas para 
comércio avançando sobre as áreas 
sombreadas, limitando o seu uso pelos 
pedestres

- imensas áreas utilizadas como 
estacionamento

- vias e estacionamentos rebaixados 
interrompem as possibilidades de relação 
norte/sul



SHN/SHS

Cada projeção se preocupa apenas com o 
seu território, sem preocupações com as 
relações com as soluções dadas pelos 
vizinhos, tanto em termos de tratamento 
dos espaços públicos quanto nos 
entornos. 

Espaço urbano gerado por prédios 
isolados com um acesso principal gerando 
fundos e laterais em geral feitas sem 
conexão para o espaço público e com a 
circulação de pedestres. 

Em termos de usos, comparecem além 
dos hotéis, flats e apart-hotéis, com 
função residencial. 



SDS/SDN



SDS/SDN

O projeto original previa uma ampla praça frontal aos dois prédios do Setor 

de Diversões. O vazio da rodoviária reduziu esta área. 

Conic apresenta forte caráter gregário em que pese  o péssimo estado de 

conservação

O Conjunto Nacional foi descaracterizado pela alteração dos luminosos

Pouca integração dos pedestres com os setores culturais e a Esplanada



SDS/SDN

Problemas de conexão com os setores 

lindeiros

Inadequação de letreiros e luminosos

Mau estado de conservação dos espaços 

abertos e semipúblicos



PFR

Projeto alterado com a redução da área de praça 

superior

Os usos foram alterados com a transferência de parte 

das atividades para a Estação Rodoferroviária.

Estrutura em mau estado de conservação. Tratamento 

pouco amigável para o pedestre, no nível superior, com 

grandes distâncias a serem percorridas a pé.



PFR

Falta de integração do equipamento com a 

Esplanada dos Ministérios

Necessidade de melhorias internas



ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS



ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS



ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - EMI

Tipos Edilícios:

- Edifícios principais dos ministérios: 9 pavimentos mais térreo

- empena cega voltada para o Eixo Monumental

- a parte ao norte apresenta 3 edifícios ministeriais a mais do que ao sul, que é 

interrompido pela Catedral e o Museu.



ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Áreas Livres:

De dois tipos:

1 – canteiro central do Eixo Monumental com extenso gramado livre, 

desocupado, sem grandes grupos arbóreos e assim deve permanecer.

2 – pequenos “pátios” entre os prédios dos ministérios, a serem tratados como 

praças, de uso intenso, pequeno comércio de lanches, estares muito 

sombreados, estacionamentos



ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Padrões das Edificações:

- conjunto uniforme neste aspecto, bem mantidos (alguns em 

recuperação) entretanto ocorrem quiosques sem padronização 



ESPLANADA DOS 

MINISTÉRIOS
Observações, aspectos marcantes:

- Setor consolidado, “pronto” , tombado.

- Reforçar a qualidade do passeio frontal aos ministérios, que faz a 

articulação entre eles, com pavimentação, arborização , valorização  

e manutenção das perspectivas.



EIXO MONUMENTAL OESTE e PRAÇA MUNICIPAL

Extremidade oeste do Eixo 

monumental, apresentando:

- Memorial JK

- Memorial dos Povos Indígenas

- Catedral Rainha da Paz

- amplo canteiro gramado no centro do 

eixo.



EIXO MONUMENTAL OESTE e PRAÇA MUNICIPAL

Área ao longo e no canteiro central do Eixo Monumental, entre o Setor de 

Difusão Cultural e Eixo Monumental 3, com Praça do Buriti e prédios da 

administração do Distrito Federal.



EIXO MONUMENTAL OESTE e PRAÇA MUNICIPAL

Usos

- Tribunal de Contas do Distrito Federal

- Palácio do Buriti – arquitetura de referência

- Câmara Legislativa do Distrito Federal

- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

- Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Praça de caráter metropolitano

Acesso privilegiado para os deslocamentos a Oeste



SETOR DE DIFUSÃO CULTURAL

Parte do Eixo Monumental, entre a Praça Municipal e a Esplanada da Torre

- Centro de Convenções  como bloqueio no canteiro central

-Risco de proliferação de novas construções dentro do canteiro

- falta de percursos claros e adequados para o pedestre, sobretudo entre a 

Funarte e o Clube do Choro



ESPLANADA DA TORRE

Setor com função ao mesmo tempo simbólica e gregária, pela 

presença da Torre de TV e a Feirinha de Artesanato



ESPLANADA DA TORRE

Vista geral da Plataforma da Torre da TV

Vista posterior, com a área de 

implantação da nova feira de artesanato



ESPLANADA DA TORRE - ETO

- Parte do canteiro central do Eixo Monumental ocupado pela Torre da TV e a nova

Feira de Artesanato.

- Contem um dos marcos visuais mais fortes do Plano Piloto – a Torre da TV, projeto

de Lúcio Costa – referência espacial e local de onde é possível visualizar todo o

Plano Piloto, a partir do seu mirante

- Em fase de implantação a nova feira de artesanato a oeste



SETORES CULTURAIS SUL E NORTE



SETORES CULTURAIS SUL E NORTE

- Equipamentos Culturais de caráter

nacional, recentes e já tombados

- Arquiteturas com forte identidade

própria mas pouco relacionadas entre

si e com os demais prédios da

Esplanada



SETORES CULTURAIS SUL E NORTE

- Ao nível do pedestre difícil relacionamento entre os SCTS e SCTN

- Tratamento dos espaços abertos árido, de difícil permanência



PRAÇA DOS TRÊS PODERES



PRAÇA DOS TRÊS PODERES

Inserção posterior de elementos diversos na face leste, originalmente 

desimpedida em direção do cerrado



PRAÇA DOS TRÊS PODERES

- Restauração do piso e dos monumentos

-Presença de estacionamento de 

automóveis junto à face leste. 

- utilização da arborização para minimizar 

o impacto dos anexo no conjunto da praça



Obrigado


