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A – ATRIBUTOS DE CONFIGURAÇÃO URBANA: 

TECIDO 
(MALHA / PARCELAMENTO DO SOLO / CHEIOS E VAZIOS) 

ESPAÇOS ABERTOS 
(DESENHO URBANO / VEGETAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO / CAMINHOS DE PEDESTRES / 

MOBILIÁRIO / ESCULTURA / ADORNO / USOS) 

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

Segundo Lucio Costa, no Relatório do Plano Piloto 
de Brasília, “(...) houve o propósito de aplicar 

princípios francos da técnica rodoviária — inclusive 

a eliminação dos cruzamentos — à técnica 

urbanística, conferindo-se ao eixo arqueado, 

correspondente 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”.  

Embora o Eixão não detenha as características 
simbólicas do Eixo Monumental, sua constituição 
linear com extensos canteiros verdes e baixíssima 
ocupação, responsável por enquadramentos 
perspectivos que remetem ao conceito de cidade-
parque e à noção de cidade-rodoviária, o tornam 
elemento de essência monumental. 
Principal acesso à cidade, planejado para oferecer 
rapidez, contudo harmoniza-se com a 
tranquilidade dos setores residenciais — corta as 
Asas Sul e Norte ao longo de cerca de 14km.  
A parte central do Eixo Rodoviário (Eixão) tem três 
faixas de rolamento por sentido de tráfego, sem 
semáforos ou faixas de travessia de pedestres. Os 
Eixos leste e oeste (Eixinhos) são vias secundárias, 
também desimpedidas, para acesso às vias locais e 
quadras residenciais. 
 
 
 

Brasília foi concebida por Lucio Costa como cidade-
parque. Para tanto, a estratégia de vincular grandes 
gramados arborizados aos deslocamentos pelo sistema 
viário é fundamental. Em Brasília, os canteiros 
gramados e arborizados vinculados ao sistema viário 
assumem função ativa no sistema de espaços abertos, 
valorizando os deslocamentos e criando afastamentos 
necessários entre a escala residencial e as faixas de 
trânsito, devendo ser valorizados e preservados. O Eixo 
amplia-se nas extremidades Sul e Norte em amplas 
superfícies verdes cuja função é demarcar o limite das 
Asas e de conter o sistema viário de conexão com as 
vias W3 e L2, onde nenhuma construção deve ser 
admitida, além das já previstas no Setor Hospitalar 
Local Norte. 
A opção pelo emprego de espécies nativas do cerrado, 
associada a canteiros floridos e gramados deve ser 
mantida e reforçada. 

No interior da UP encontram-se três tipos de 
construções: os postos de abastecimento, as 
passagens subterrâneas e as estações do metrô. 
As passagens subterrâneas originais são parte 
fundamental do projeto de Lúcio Costa de levar a 
moderna via expressa até o coração da cidade. Pelas 
passagens o pedestre percorre todos os setores, sem 
confronto com o trânsito veloz. Para tanto foram 
implantadas oito passagens na Asa Sul e oito na Asa 
Norte a intervalos de 800 metros. 
Os primeiros postos de abastecimento de 
combustíveis do Eixo Rodoviário foram instalados na 
década de 1960, localizando-se no canteiro central, 
com acesso pelos Eixinhos. 
O Eixo Rodoviário Sul, na altura do Setor Comercial 
Sul, possui uma galeria subterrânea, a Galeria dos 
Estados, ligando-o ao Setor Bancário Sul, parte 
coberta e parte aberta, intensamente utilizada. 
O metrô de Brasília implantado a partir de 1992 e 
suas estações operacionais no Plano Piloto possuem 
passagens subterrâneas que dão acesso às 
superquadras 100 e 200 e aos pontos de ônibus dos 
Eixos W e L Sul, nos dois sentidos, abrigando, 
também, lojas comerciais e serviços. 
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B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço 
Tipo 

(Material / Imaterial) 
Situação 

Esfera 
(Distrital e/ou Federal) 

Galeria dos Estados  material Proposta de tombamento Distrital 

D
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C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 

Apesar da existência das passagens subterrâneas, o cruzamento do Eixão, forte barreira urbana, por pedestres tem ocasionado crescente número de acidentes fatais. 
No início da Asa Sul, as tentativas de impedir o cruzamento de pedestres com alambrados ou plantas espinhosas foram infrutíferas. Há rejeição ao uso das passagens 
subterrâneas originais, devido à falta de manutenção, iluminação e segurança, em especial, à noite. 

D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 

A pista central (Eixão) tem três faixas de rolamento por sentido de tráfego, sem semáforos ou faixas de pedestres. Os Eixos leste e oeste (Eixinhos) são vias 
secundárias para acesso às vias locais e quadras residenciais. Nos canteiros centrais, entre o Eixão e os eixinhos, a arborização cria movimento e diversidade nos 
deslocamentos. A massa de vegetação destes canteiros, com o uso crescente das espécies do cerrado é parte importante do valor que representa o paisagismo para a 
concepção de cidade-parque, de Lucio Costa. 

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 

O Eixo Rodoviário assumiu ao longo dos anos papel ativo no sistema de espaços abertos, valorizando os deslocamentos rodoviários, amortecendo o impacto das 
autopistas em relação aos setores residenciais e valorizando a vegetação nativa de grande porte dentro do Plano Piloto. Aos domingos o Eixão se transforma em um 
parque público, os gramados passam a ser local de estar e descanso para a população. Em seus canteiros, além da função de parque, estabeleceram-se desde a 
década de 1960 postos de abastecimento de combustíveis, acessados através dos eixinhos. Tais usos, consolidados e necessários, devem ficar limitados em número e 
porte aos existentes. Nas estações do metrô e em suas galerias de transposição do Eixão devem ser instaladas atividades comerciais e institucionais para atendimento 
do usuário. 

ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

São admitidos os seguintes usos e atividades para as Estações de Metrô: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
49-H transporte terrestre; 
53-H correio e outras atividades de entrega 
56-I alimentação; 
61-J telecomunicações; 
62-J atividades dos serviços de tecnologia da informação; 
63-J atividades de prestação de serviços de informação; 
77-N aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros, apenas: 77.2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos; 
79-N agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas; 
95-S reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos; 
96-S outras atividades de serviços pessoais. 
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COMERCIAL 
47-G comércio varejista: 47.1 não-especificado, apenas: 47.13-0 de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios; 47.2 
de produtos alimentícios, bebidas e fumo, apenas: 47.21-1 de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes; 47.6 comércio 
varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos, inclusive 47.61-0 banca de revistas; 47.7 de produtos farmacêuticos, perfumaria e 
cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos; 47.8 de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados, exceto: 
47.84-9. 
INSTITUCIONAL 
84-O administração pública, defesa e seguridade social. 
 
Para posto de abastecimento de combustíveis ver parâmetros no texto desta Lei Complementar – Título III, Capítulo II, Seção II, Subseção III. 

F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

As intervenções nesta UP devem atender aos seguintes objetivos básicos: manutenção características paisagísticas existentes. Valorização do caráter bucólico 
vinculado ao sistema de deslocamento rodoviário. Projetos de redução de riscos à circulação dos pedestres, que devem ser incentivados a utilizar as passagens 
subterrâneas com segurança. Os postos de abastecimento de combustíveis devem ser controlados quanto ao porte (massa construída e altura) de forma a não 
interferirem na paisagem. Programas de requalificação arquitetônica dos postos de combustíveis devem ser propostos. 

Setor/Lote 
 

Taxa de Ocupação – TO 
 

Afastamentos e  
Recuos – AF 

Coeficiente de 
Aproveitamento – CA 

Altura Máxima da 
Edificação - H 

Taxa de  
Permeabilidade - TP 

 Ver parâmetros para Posto de Gasolina no texto desta Lei Complementar. 

OBSERVAÇÕES: 
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G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 

Vedados novos parcelamentos urbanos. 

Padrões previstos de parcelamento urbano 
Permitido 

(S/N) 
Lote mínimo 

(m²) 
Lote máximo 

(m²) 
Observações 

Novos parcelamentos N - -  

Desmembramentos N - -  

Remembramentos N - -  

H – ESPAÇO PÚBLICO: 

Brasília foi concebida por Lucio Costa como cidade-parque. Para tanto, a estratégia de vincular grandes gramados arborizados aos deslocamentos pelo sistema viário 

é fundamental. Em Brasília, essa estratégia assume função ativa no sistema de espaços abertos, valorizando os deslocamentos, criando afastamentos necessários 

entre a escala residencial e as faixas de trânsito, devendo ser valorizados e preservados. A utilização de espécies nativas do cerrado, associada a canteiros floridos e 

gramados deve ser mantida 

I – ESTACIONAMENTOS: 

Prever estacionamentos subterrâneos vinculados às estações de metrô, especialmente nas estações Terminais Asa Sul (existente) e Asa Norte (prevista). 

J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 

Devem ser construídas galerias de transposição leste-oeste, com comércio e serviço de apoio, desde as estações do metrô, à medida em que forem sendo 
construídas.  
Deve ser construída, também, galeria de transposição dos setores comercial e bancário norte. 
Devem ser revistas as passagens subterrâneas visando a resolução dos problemas apontados, conforme diretrizes estabelecidas no corpo desta Lei Complementar. 
Fica vedada a redução e/ou supressão das superfícies de canteiros para ampliação do sistema viário de veículos automotores. 

 


