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Algumas das espécies arbóreas propostas para o EMO 

Ipês-amarelos

Lofantera
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FaveiroPajeú 
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Canafístula
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Tratar o calçamento ao longo do Eixo Monumental apresenta-se como uma ação que visa consolidar
os espaços públicos da cidade, torna-se estratégico, além, de imprimir e atender a demanda
crescente dos usuários enfatizando o estado de pertencimento à cidade. O uso de espaços de
estares, por sob as árvores, é uma das propostas para a apropriação pela população.

Paisagismo,  Calçadas e ciclovia                               



Atuação na recuperação e inserção integral do calçamento, da implantação de mobiliários urbanos,
qualificando os espaços públicos da área central, integrando-os à ciclovia - modal sustentável de
transporte, além da qualificação dos espaços das paradas para transporte coletivo, com inserção de
baias, mobiliários, vegetação, fazem destas intervenções um mote para a qualificação de Brasília.

Paisagismo, calçadas, ciclovia e paradas                                SEGETH
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Ciclovias e calçadas  

Setor de Divulgação Cultural – SDC SEGETH



Simulação de paradas de ônibus com baias no EMO oeste 
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Simulação 
baias de ônibus 
“Kit” EMO oeste

Simulação com  
Vegetação 

de identidade 
nos

“Kits ponto 
de ônibus”
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Calçadas, Ciclovias e Ciclofaixas

Calçadas da Esplanada dos Ministérios Ciclovias e ciclofaixas
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A necessidade de tratar os espaços urbanos, nos seus mínimos detalhes, propiciando
o convívio qualificado nesta área era uma preocupação retratada no Relatório do Plano
Piloto e no Brasília Revisitada de Lúcio Costa.

Esplanada dos Ministérios 
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Simulação baias de ônibus EMO este - Esplanada
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Simulação 
baias de ônibus 
“Kit” EMO este

Eixo Monumental Este:
No paisagismo, a proposta
da inserção da vegetação
criando identidade, com a
inserção das palmeiras
imperiais em renques
duplos e singelos,
conforme dizeres de Lucio
Costa, e o adensamento
da massa arbórea de
destaque e sombreamento
com a predominância na
tonalidade do amarelo,
foi o partido adotado.
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Simulação da baia de ônibus com renque de Ipês-amarelos
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