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Desde muito tempo tem sido tarefa difíci 1 a busca de soluções aos
problemas de Brasília - Plano Piloto, não só no que diz respeito à
complementação em projetos como na definição ou alteração de uso do solo
e respectivas normas de edificação. A maior dificuldade encontrada está,
justamente, na busca do ponto de equi 1 íbrio entre o que é essencial do
plano pi loto de autoria do Dr. Lucio Costa e, portanto, inalterável, e
as soluções que deve a Administração propor, no atendimento às aspirações
e demanda da comunidade local. No trato diário com estes problemas é que
pudemos identificar a importância das questões que não constam
consol idadas em documento algum. Porisso a busca frequente da Secretaria
de Viação e Obras, através do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e
da Diretoria Técnica da TERRACAP, à consultoria do Dr. Lucio Costa,
constatamos, no decorrer destes cinco últimos anos, que várias questões
importantes relativas ao plano pi loto, por" não estarem expl ícitas no
documento inicial, ficam à mercê de interpretações diversas, inclusive
motivo de se conclamar o artigo 38 da Lei 3.751, de 13 de abril de 1960,
que diz "qualquer alteração no Plano-Piloto, a que obedece a urbanização de Brasília,
depende de autorização em lei federal.".
Embora a lei 4.545, de 10 de dezembro de 1964 tenha instituído o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo com a atribuição de:

a) orientar os planejamentos urbanísticos e arquitetônicos, com apoio nos
órgãos próprios da Secretaria de Viação e Obras;

b) opinar sobre os projetos de urbanismo e arquitetura a serem executados
na área do Plano Pi loto;

c) coordenar iniciativas diretamente relacionadas com o interesse
urbanístico do Distrito Federal;

d) exercer outras atribuições que lhe forem cometidas;



A responsabilidade do trabalho no trato dos problemas urbanos do Plano
Piloto é ainda maior por ser não só a Capital do País, mas, sobretudo,
por ser a concretização de uma concepção urbanística significativa.

Na busca de soluções acertadas, procuramos o ponto de partida: regi strar,
do ponto de vista do autor do plano piloto, aquilo de essencial que deve
ser preservado, e ao mesmo tempo avaliar o que era intencional mas que,
hoje, exige nova postura.





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 Brasílis.

O trabalho, feito com proficiência e sensibilidade por quem de direito e
cujo teor subscrevo - com a ressalva de acentuar, tal como nele já
consta, que a implantação de novas quadras estará condicionada à previa
I iberação das áreas retidas pela UNB e do reforço das estações de
tratamento originariamente instaladas -, resultou num vaI ioso documento
não só para aqueles que terão a responsabil idade de prosseguir na tarefa
de encaminhar a evolução controlada da cidade, tendo em vista o
pensamento que a gerou, como tamb~m para melhor entendimento dos
usuários que nela vivem e transitam.

De fato, este check-up urbanístico revela que a concepção original
v in g ou, e que J a p e sa r d e c e r tos v íc io s c o n g ê n itos e das ma "l_e Ia s
advindas do desconhecimento das verdadeiras intenções do plano e de
consequentes erros na sua interpretação, a saudável constituição
orgânico-estrutural da cidade teórica proposta e a força das idé ias aI
contidas, garantiram-lhe singularidade e vida perene.



o URBANISTA DEFENDE SUA CAPITAL
(Lucio Costa, 1967)

- \~
Fruto embora de um ato dCliberado de \'onta-

de e cóm:mào. Brasilia P.20 é \1m gesto gTJtuito de
\'aidarle pessllal ou polílica. à moda da Renascen-
r.a. Illas o C'Jroamento de um grande csfôrço cole-
tivo CIO \'i·a.a ao desen\'ol\'im~lHo nacional - side-
rurgia. peHúleú. L:nragens. atllu-t"snadas. indústria
:1ll101ll01,ilísril"a. (:onsrrução naval; corresponde as-
sim à cha\'e de unia abóbada e. pela singularidade
da sua concepçãu uruaníslica e da sua expressão ar-
quill:IÔnica, lc<.temunha 3 ma(Urirla,~: inlelectual
do puvo que a conct."bt."lI.po\-u t."nlãu emptnhado
na cOIISlrtlçãu de um IJÔ\'U Brasil. voltado pua o
futllTo e já senhor do seu destinu.

Assim. a ntil melros de alrirude e a mil quilô-
metros du Riu de Janeiro, os IJrasileiros. não olJ~-
lante a fama de comodistas e indult."nles. construi.
sam. em tres anos. a sua no\'a capital. E se foi ("om-
lruída em tão pouco tempo. foi precisamente para
assegurar.lhe a irrc\'cnibilidade apesar das mud;m-
's"i1S de administração e de go\'êrno. E de fato já re-
'iistiu. nos seus sete anos de ~:\:isl~l1cia. a qualro no-
"OS presidellles e vários prefeitos e a acontecimentos
de ordem política e militar imprevislOs. prova da
sua boa constilllição.

Mas é .natllTal que Brasília tenha os seus pro-
blemas. que são em verdade ai contradições e os
problemas do próprio país ainda em vias de desen-
volvimento nãu inltgradu, oude a tradição recente
de UllIa econom ia agrária esnJ\'agista e lima indus-
trialização tardia não planejada deixaram a marca
lenaz do pauperi~l1lo. A simples muda~lça da capi-
tal nãu poderia resulver estas l'()lHradições funda-
mentaid'l tantu mais que poderosus intcrêssc=s ad-
quiric\os-uc!:\eficiam.se cêsse Slf11w.q IICJ de "(HlUml/-

lia nônica" que. na periferia da cidade. já readqui-
riu os seus direitos.

Contudo. apesar dêsses problemas de ordem po-
lítica. economica e social - aos quais se vieram jun-
tar agora outros de nawreLl instituciollal -. a ver-
dade é que Br..lsilia existe onde há poucos anos só
\:avia deserto e sulidãu; a verdade /: que a ciebue j:l.
é acessível dus pontos cxtremos du país: a vcruade
é que a vida brota e a atividade se articular ao 1011-
gu des~as nuvas vias: a verdade I: que seus'hauilan-
les s<iídaptJIII au estilo nú\"Ude vida que ela enseja.
e que as crianças são felizes. lemhrança que Ihes
marcará a vida para sempre; a verdade é que lIIes-
mu ?quC:les que vi\'l:J1I em condições anormais na
perifcria senlem·se ali lIIe1hnr que dantes; a verda-
de é que sua nrquitetura. dt'spujada e nlgu austrata,
Se insere com naturalidade no di:t-a·dia da vida pri-
,-ada e :ldministrJtiva. o que confere à cid:lde um
caráter irreal ~ Jlli'g~nerij que é o seu atr:iti\'o e o
seu encanto; a verdade. finalmente. i: que llr2sília
l: \·erdadelr.lmente capital e não cidade de provín'
cia. uma \"Cl qué por sua eSl-ala e inte:lç50 ela ji
correspónde. apesar de lôdas as SlIas cdiciências
atuais. à gTandeza e aos destinos du pais.

A cidade foi. de faro. connuida em fL:nç50 d~! I
três escalas diferent.es: a escala ~()Ieri~'a ou monu- ~
menlal, a escala cOlldl:wa ou restdennal e a e<.c:t!:l il\

,·one« '" ada ou I;' eg;cia: u jógu d •• ,"' ",s <.e, Ias\
f: que lhe ~?rj o carilc:r própriu dtfinitivu. ~o mo-
rnemo, e~sa terceira escala. que ('urn')pulltle- 30 ('t'n-
Iro sucial e de dÍ\'er~õcs. ou seja. au coração da ci-
dade. nâ •.• existe .. Localizada au lungo da cx~cns~
platafurma. no cruzamento dos eixos Tlxiu\'iário e
munumental. cumpõe·se de dui~ enquadramc\ltO'i-



cdificados de 250 por 100 metros ~ cinco andares ca·
da um. destinados a escritório:; p:H3 profi5sões libe-
rais. representações comerci:lÍs. etc .. com cafés e res-
taurantes no rés-da-chão. ligados entre si por gale.
rias e terraços em contato dircto cmn a p:<ltaforma
e com vista livre para a Esp:anada dos ~linisté:ioL
No interior dêsses enqlladramelHus estão os leatros.
cinem:ts e pequen:ts lojas. coniuntu ês!~ st."rvico par
um duplo sistema de ruelas e pracinhas para p~des-
tres U:1 cunstruidos no lado Sul). acessíveis ao trá-
fego de automóveis e ônibus pela referida platafor-
ma e aos caminhões de serviço pelo exnerno opos-
to. em nível inferior_

fosse foco urbano de conge~djo Cai deliberada·
mente concehidu para f:ller cU:1!rapunto ao~ esp;1~os
desafogarlos e serentjs das superquadras residcllciais
ao IOllgo do eixo rodoviário. e a cri:.tção desl~s qua·
dras. que se queriam elJloldurJdas po. uma dt."1lS3
taixa verde de árvores de pone. cbjctiwu. inici:JI-
merúe. articular a eKala residencial à mOIlUITi~nL.\1.
a fim de garantir a unidade da eSlrl!tlIra urbana.

Cada conjunto de 4 dess;ls SIIperquac\rJs tem
acesso comum âs \'i:ls de tr~~cgo local. contíguas ao
eixo rodod:irio. e comtitui uma ;ire;} de \·i.:il~hallça
com us seus complementos indispens;ívcis - c~colas
prim;iria:l e secund~ria, comércio. dulJ~. etc. - en-
Irusandu-~e assim ulllas às outras em lôda a exten·
são do referidu eixu. Propunha o planu pilôto -
esta era a sua caranerístÍLa Ill:tis impurtante <.l.1
prulllo de \'iSla social - rellnir em {';lda UIIl:t (\estas
áreas de vizinhanças as várias categurias ecunôl:liC:1S
que constituem. nu regime vigeme. a s:xie.-!ade, :l

lim de evitar a estr:lIificação da cicl::de e:n Lainoi
ricos eb:lirros poi.>res. Lamcmi .•eflDente, éstc as·
pecto fundamental da concepção urbanística de Bra-
sília ainda não pôde ser realizado. De uma paqe o
"Ca\so real ismo" da mental iClade imobiliária insis-
tiu em vender tôdas as quadras a pretcxto de tor-
nar o empreendimento aUlOfinanciável; de outra

parte. a abstração utópica só admitia um mesmo pa-
drão de apartamentos, como se a sociedacle atual já
lôsse sem c1asscs. E assim, a oportunidade de um]
solução verdadeiramente racional e huma na, para a
época, se perdeu _ A feliz criação do I3anc~ Nacional
de Habitação pareceu, a princípio. inicia ti\'a c:tpaz
de corrigir esta Calta de visão. mas até 110je nada
se Cêz; muito pelo cuntráriu. persiste a incompreen.
são e. como conseqiiênria. a dispersão per iCérica em
detrimento do plano original. Qucm tr~ba\ha em
Brasili/I deve morar em Brasilia e não a 20 km de
distância nas "pseudocidi\des satélites". As verda-
deiras cidades·satélites deveriam vir depo is de com·
pleta a área melropolitana e não assim. antes. nu-
ma antecipação irracional.

A ênfase dada ao eixo rodoviário-residencial é
outra particularidade de Brasilia; normalmente a
escala generosa c a técnica impecável das auto·es-
lradas se detêm às pürt3S da cidade. diluindo·se nu-
ma trama de avellidJs e ruas que se cruzam. Em
Brasilia a auto·estrada conduz ao própr ia coração
da cidade e pru~segue de um extrr.mo a~ outro nos
dos sentidos. norte-sul, leste-oeste ~em perd:t
de ilan, porque: a aplicação melropolitana da téc-
nica rodov iá ria dispensa sinal izaç;io e garante onu-
xo normal do tráfego urbano principal. Ao passo
que nas qUõ.ldrasu motorista, advertido pela própria
modalidade restr!tiva do acesso, reduz instintiva-
meOle a marcha e o carro se incorpora com natu-
ralidade - por assim diLer, "domesticado" - à vida
familiar culid~ana. Quanto ao sistema secundário
de: serviço (a W3 faria parte dêsse sistema) o plano
previa a necessidade de sin:tlização. mas sempre r~-
duzida ao mínimo indispensável.

Por outro lado. os níveis diferentes das vias Ia-
lerais dêsse eixo rodo\'i:hio. a 5113ligciT~ CUT\JtIlTJ
grõldaliva e' li falu dI: ele se:-:.:(bptal~ n;-t :lia ~ une.
ao declive e aclive da topugralia.1t.>cJ.1, LUlllriLuem
pJra animar a seqüência. das gr'ah~des m:lssas edifi·



cadas. estnllllras sôlt:\s do chão e de gabarito inten-
cionalmente b:lixo (6 andares). a fim de contrastar,
por sua contida horizonta~idade. com o centro ur-
bano.

Quanto à parte administrativa e coletiva da ci-
dade, ou seja. o seu eixo monumental, ela se car.lC·
(erila por diferentes níveis escalunados: 1) o terre-
no agreste - 2) o terra plano triangular onde a5sen-
tam os três podêres autônomos da democracia, es-
paço tratado com a largueza e o apuro de uma "Ver-
salhes ,do povo" - 3) a Esplanada dos ~[j:1istérios
e o setor cullllral - 4) a grande plataforma no cru-
zamento em 3 níveis dos eixos da cidade e onde será
comtruído o centro urbano referido acima - 5) o
terreiro "da tôrre de TV. fste escalollamemo em pIa-
tôs sucessivos decorre dos movimenlOs de terra im-
POSIOSpelo extenso cone em níveis diferentes, e
assim reincorpora ao urbani.s~o contemporâneo
uma tradição milenar.

'Normalmente. urbanizar consiste em e,riar con·
dições para que a cidade aconteça, com o tempo e o
elemento surprêsa intervindo; ao p?sso que em Bra-
sília tratava·se de tomar posse do lugar e de lhe im-
por - à maneira dos conquistadores ou de Luiz XIV
- uma estrutura urbana capaz de permitir, num
~uno lapso de tempo. a instaltl~ão de uma Capital.
Ao contrário das cidades que se confurnlam e se
ajustam à paisagem. no cerrado deseno e de encon·
tro a um céu imemo. como em pleno mar, a cidade
criuu a paisagem.

Embora ainda se trate de um arquiptlago ur"
bano - o centro da cidade não existe e há vazios
por t6da pane -:- todo brasileiro, mesmo aquêles
que habitam as metrópoles do Rio c São Paulo. ao
chegar a Brasilia. já tem, vcrdadeUamente. a sensa·
,ão de estar na su:' capital. ~ que a intenção de se'
rena dignid<lde está ali pres"ente. A ordenação geo-
métrica das quadras e a largueza dos espaços no eixo
monumental "permitiram integrar os "velhos" prin,

cipios corbusiã:1os "da cidade radiosa e a lembrança
das belas perspectivas de Paris em um todo orgâni.
camente aniLUlado. A Praça dos Três Podêres. pra·
ça aberta à maneira da Concórdia. é a única praça
con~emporãnea digna das praças tradicionais.
. . No que concerne àsua expressão arquitetõnica,
Brasilia obedece •• um conceito ideal de purez:!.
plistica. o~de a intenção de elegãncia - firme e de,·
poja':a - est:i. sempre presente. Embora se tTate
de :.Jr.::J cunu:pç:1u fo:-m:.tl li\TC e, neste sentido,
oposta ao conceito e:.uit:\l":1elllê estrutura.l de Ncrvi,
por exemplo. c embora tenha sufrido reslrir6es m:Jis

, I

ou menos preconcebidas da parte de cenos cri[i(l)~
desconhccedores do texto o riscos originais. Brasí-
lia. tanto por sua planificação como por sua arqui-
tetura, corresponde a uma realidade e a uma sen-
!-ibilidade brasileiras. e assim representa - con-
quanto de filiação intelectual francesa - uma con·

. tribuição válida nativa que o tempu consolidará.



II José Bonifácio, em 1823, propõe a transferência
da Capital para Goiás e sugere o nome de BRAS fLIA.

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 justif icar-me.

Não pretendia competir e, na verdade, não concorro -
apenas me desvenci lho de uma solução possível, que
não foi procurada mas surg~u, 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 qual idade de mero consultor.
E se procedo assim candidamente é porque me amparo num
raciocínio igualmente simplório: se a sugestão é
válida, estes dados, conquanto sumário~na sua
aparência, já serão suficient~s, pois 'r'é~velarãoque,
apesar da espontaneidad~ original, ela fai, depois,



intensamente pensada e resolvida; se o nao e, a
exclusão se farâ 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 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 deI iberado 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 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 imbuido 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 ~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 )



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 extraordinária é o simples fato de sua existência, de ter surgi do do
nada uma cidade-capital, que em tão pouco tempo já consolidou uma maneira
de viver que Ih~ é própria.

"t estranhoo fato; esta sensação, ver' aquilo que foi uma simples idéia
cabeça se transformando nessa cidade enorme, densa, imensa, viva, que
hoje. Os senhores me deem um pouco de tempo porque estou emocionado."
Brasília, 1974)

na minha
é a Brasília de

(Lucia Costa,

o fato é que o plano de Lucio Costa, mesmo antes da viabi I ização 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 inteiramente
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-pi loto ter si~o "imbuida de uma
certa dignidade e nobreza de intenção" e o fato de ser inovadora - tanto·
plástica como estruturalmente - e inovadora com raizes profundamente
brasileiras, certamente contribuiu para que, ao primeiro entrave, a
capi tal não tenha retornado ao I i toral.

Vendo Brasília hoje, não é exagero afirmar-se que o essencial da proposta
foi cumprido.Eosabem 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 d~ dentro, e
talvez seja por isto tão frequente a dificuldade que as pessoas de fora
têm d e a vai iá - Ia c o r re t a m e n te - o e s se n c ia I e s c a p a . .r .•



o objetivo deste trabalho é tão somente observar a Brasil ia de hoje com
os olhos de quem acompanhou o nascimento e o crescimento da cidade; a
intenção é identificar, em I inhas 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 Brasíl ia 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 é 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 Brasíl ia 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 real idade:
"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 ã
iniciativa um ar plausível." (Manuel Bandeira, Jornal do Brasi I, março 1957)

Brasil ia tem esta marca de berço, e a força do vínculo entre a proposta
urbanística e o momento historico 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 lorque é Nova lorque;
pretender transformar Paris em Nova lorque só levaria a acabar com
Paris, sem conseguir em seu lugar outra Nova lorque: Assim também, e
talvez com mais forte razão, Brasília é Brasilia, e para cuidar de seus
problemas de maneira lúcida e eficaz não se pode omitir sua pecul iaridade
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. Brasíl ia está funcionando e vai funcionar cada vez mais. Na verdade, o
sonho foi menor que a real idade. A realidade foi maior, mais bela. Eu fiquei satisfeito,
me senti orgulhoso de ter contribuído." (Lucio Costa, entrevista ao Jornal do
Bra~i I, ~ 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
e n de n d ê - Ia,de p e rc e b e r-I h e a s in te n ç õ e s e o a 1c a n c e, p ros se g u in d o pe Ios
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 sensibi I idade bastante para perceber a
Brasília que existe.



"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 Brasi t, 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 difíci I 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 Brasíl ia. Em 64 a Divisão de Urbanismo tranferiu-se
definitivamente e o escritório do Rio foi desativado. Lucio Costa ainda
atuou com alguma regularidade de 64 a 66, na qual idade 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 restrigiu-se à área do Plano Piloto propriamente dito,
ou seja, a bacia do Paranaá; 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 Brasíl ia para
o Seminário promovido pelo Senador Catete Pinheiro, presidente da
Comissão do Ditrito 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 p..istas
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central e locais do Eixo Rodoviário e propostas para o Setor Comercial
Norte e para um parque públ ico na beira do lago, nas prõximidades 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 real idade, devidamente informado de tudo que acontecera
no longo período de afastamento sem seu conhecimento e muitas vezes ã
sua revelia.

Daí o grande interesse de sua retomada de contacto direto com Brasíl ia
e as cidades satél ites, em novembro passado. O restabelecimento ~este
vínculo original pode ser extremamente úti I à cidade.
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"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. (fig. 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.
(fig. 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 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. (fig. 3)

4 - Como decorrência dessa concentração
residencial, os centros cfvico 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 indüstrial



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
(f ig. 4). l a te ra 1me n te à in te rse c ç ão 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
I iberais. e ainda os amplos setores do
varejo comercial.

5_ - O cruzamento desse e ixo monumenta I, de
cota inferior, com o eixo rodoviário-
residencial impôs a criação de uma grande
plataforma liberta do tráfego que não se
destina ao estacionamento ali, remanso onde
se concentrou logicamente o centro de
diversões da cidade. com os cinemas. o~
teatros. os restaurantes etc. (fig. 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
local izou a estação rodoviária interurbana.
acessível aos passageiros pelo nível
superior da plataforma (fig. 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 pass~~~ns de
n ív e 1 in fe r io r. o trá fe go d e a u to mó v e is e
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ônibus se processa tanto na parte central
quanto nos setores residenciais sem 9ualquer
cruzamento. Para o tráfego de caminhoes
estabeleceu-se um sistema secundário autônomo
com cruzamento s ina I izados mas sem cruzamentos
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 (fig. 7).
8 - Fixada assim a rede geral de 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 (fig. 8). sem contudo levar tal
separação a extremos sistemáticos e
antinaturais 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 "desumaniza", 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 coexistência
se impõe".



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 Lúcio Costa no sentido de adiar a
construção da Plataforma Central e do arcabouço viário da Asa Norte,
respondeu: I' 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, comprometendo 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. t 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 real izar na sua plenitude. Quer~ fazer
a estrutura de ponta a ponta, quero deixar o esqueleto da cidade já montado, e
iluminado'" (depoimento de Lucio Costa no Seminário, Brasíl ia, 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
S ir 'vi i 1 1 ia m H o 1 f o rd, me m b ro d a C o m is são J u 1g a d o ra qo c o n c u r so p a ra 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 Rodoviár io_mais
arqueado e mais curto - comprimindo as faixas 01 - e dobrar a extensao 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.

I I

:.'\



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 pr6prias Superquadras
(ver item 17 do relat6rio do P.P.). Em consequência, a L-2 deslocou-se
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para leste. deixando portanto de servir diretamente aos setores bancários.
Cabe observar que a faixa 400 corresponde à local ização proposta pelo
plano-piloto para as embaixadas.

A faixa destinada a II floricultura. horta e pomarll (item 16 do relatório) a
oeste da W-3 Sul foi util izada para a construção urgente de casas
geminadas (projeto de arquitetura e implantação 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 posteriormente ao longo de toda a faixa 700.

Para permitir o atendimento à contínua demanda para instalação de templos
de diferentes reI igiões e seitas. e dos colégios particulares - de ~ez
que a in te n ç ã o do g o ver n o e ra. p re e n c h e r as á re as de s t ina das p e 1o p I .a n o a
essa função com a rede públ ica de ensino - a Divisão de Urbanismo propôs
a criação dos chamados Setores de Grandes Areas. 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 or iginal.
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 p a r te in ic ia 1 das fa ix a s 4 O O e 7 O O - e n vo I vendo. p o r ta n to • 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-Ias: as modificações em si foram
assumidas. mas as impl icações viárias correspondentes não o foram; assim.
a fidel idade 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-}
perderam. necessariamente. a característica 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 Area~ oes~e
desconheceu a evidência de que a concentração aI i de escolase~igrejas
implicaria em tráfego ponderável nas horas de p,ique e-na necessidade
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A I i ás, e s ta f o r ma d e I i d a r c o m o a r c a b o u ç o v i á r i o b ás i c o p r o p os to p e I o
plano-piloto, isolando-o das novas situações em lugar de integrá-Ias a
ele de maneira sensata, consolidou-se ao longo do tempo, haja vista as
I i gações e trevos propostos mu i tos anos ma i s tarde (à exceção da dup I i cação
das Iltesour inhasll e do trevo de travess ia entre os Setores Comerc i a I e
Bancário Sul), que em geral levaram em conta cada situação problemática
i s o I a d a me n te, sem e n c a r a r a e s t r u t u r a v i á r i a d a c i da d e c o mo se n dou m to d o.

Assim, por exemplo, o trevo da W-3 não se propôs a I igar os Setore s
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
superdimensionados 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 existente, parece perfeitamente
possível resolver de forma satisfatória os problemas atuais.

Em termos de uso, a implicação mais séria destas modificações iniciais
foi a local ização dos estabelecimentos públ icos de_ens~no médio nos
Setores de Grandes Areas, comprometendo a proposiçao tao 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
I o c a I i z á - I as de n t r o das q u a d r a s e nas e n t r e q u a d r a s c o mo p r e v i s to no p I ano.

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 acontecer. Acompanhando o plano, setor por setor, será mais fãc il o
entendimento das origens e consequ~ncias das intervençôes' havidas.



"Veja-se agora como nesse arcabouço de
circulação ordenada se integram e articulam
os vários setores.11

(Relatório do plano-piloto)
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II 9 - Destacam-se no conjunto os edifícios
destinados aos poderes fundamentais que,sendo
em número de três e autônomos, encontraram no
triângulo equilãtero, vinculado ã arquitetura
da mais remota antiguidade, a forma elementar
apropriada para contê-los. Criou-se então um
terrapleno triangular, com arrimo de pedra ã
vista, sobrelevado na campina circunvizinha,
a que se tem acesso pela própria rampa da
auto-estrada que conduz ã residência e ao
aeroporto. Em cada ângulo dessa praça - Praça
dos Três Poderes, poderia chamar-se -
local izou-se uma das casas, ficando as do
Governo e do Supremo Tribunal na base e a do
Congressono 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 apl icação em termos atuais,dessa
técnica oriental milenar dos terraplenos,
garante a coesão do conjunto e lhe confere
uma ênfase monumental imprevista (fig.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 (fig. 10). Os das
Relações Exteriores e Justiça ocupando os
cantos inferiores, contíguos ao edifício
do Congresso e com enquadramento condigno, os
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m in is té r ios mil ita re s c o n s t itu in dou ma ~ ra ç a
autônoma, e os demais ordenados em sequência
- todos com área privativa de estaciona~ento
- sendo o último o da Educação, a fim de
ficar vizinho do setor cultural, tratado ã
maneira de parque para melhor ambientação dos
museus, da bibl ioteca,do planetário, das
academias, dos institutos etc" setor este
também contíguo à ampla área destinada ã
Cidade Universitária com o respectivo
Hospital de Cl ínicas, e onde também se prevê
a instalação do Observatório, A catedral
ficou igualmente local izada nessa esplanada,
m!3S 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
valor iza r o mo num e n to, e a in da, p r in c ip a 1me n te,
por outra razão de ordem arquitetônica: a
perspectiva do conjunto da esplanada deve
prosseguir desimpedida até além da plataforma
onde os dois eixos urbanísticos se cruzam,lI
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A contribuição arqui tetônica de Oscar Niemayer na Praça dos Três
Poderes respondeu à altura a proposta do plano-piloto. Alí, o
urbanísmo e a arqui tetura efetivamente criaram a paisagem, com a
força de uma segunda natureza- écomo se a Praça dos Três Poderes
fosse o 11 pão de Açucar" de Brasíl ia, de tal manei ra sua presença
se incorporou ao horizonte do Planalto.

Em tempos mais recentes surgi ram vários acréscimos em suas proximidades.
Os anexos, projetados pelo próprio Oscar Niemeyer, sao sabidamente
discretos e não comprometem a beleza excepcional do espaço alí 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 bandei ra 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 do Três
Poderes, II incluindo-se os Palácios do Itamarati e da Justiça que se constituem
na sua vinculação arquitetônica com a Esplanada dos Ministérios. A deliberação do
plano-pi loto 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 mdntida como arquitetonicamente enfatizada graças à singularidade e beleza de
cada projeto, cabendo preservar as características desse valioso conjunto, inclusive
na sua ambientação paisagística" . ( Lucio Costa, janei ro 85 ).

O deslocamento da cidade para mais perto do lago, suge~ldo 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; não é por acaso que os três poderes da
RepGbl ica não se localizam rio ceriiro 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 "cortê" deI iberado quizesse significar a prôpria natureza do
gesto de tomada de posse - o poder ~berto para a Nação e não



enclausurado na cidade-capital.

r 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-edevem ser mantidos- os critérios
iniciais: a área se destina a uso que impl ica em ocupação rarefeita
e d e g a b a r i to b a ix o, o use j a, 1a z e r e c 1u b e s . __

Do lado norte, entretanto, e muito próximo à Praça, foram instalados
desde o início das obras acampamentos das empreiteiras. Como aI í
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 inicialda 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 comprometer de maneira
desastrada o percurso entre a cidade e o Palácio da Alvorada.

Assim sen~o s7 consolidada. a Vila Planalto, tal consolidação deve
obedecer as dlr:trizes estabelecidas por Lucio Costa em janeiro próximo
passado - ocasiao em que foi informado da intenção de se fixar
defi~itivamente aquele assentamento provisório. Na definição desses
criterios, a eremissa foi a constatação do fato da existência naquele
~o c a I .deu ~ ~ u c ~e o ~ e s ide n c ia 1 a n t i g o j a sim p I ic a ç ,?,es de s te f a to
Induziram a Indlcaçao 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 ã reserva
de faixa de terreno com cerca de 250m de largura e 2 Km de extensão,
ao longo da Estrada Hoteis de Turismo para futura implantação
residencial multifamiliar na forma de Superquadras ( inclusive com
enquadramento arborizado e entrequadras), com gabarito uniforme de
quatro pavimentos sobre pi lotis livres, e blocos extensos dispostos
ortogonalmente, de forma que, dada a extensão do conjuntQ venham a
criar dominante horizontal, cuja presença - dada a sua posiçã~ em
relação à Praça - não interfere negativamente no con~unto.





De fato, afirmar uma ocupação discipl inada e geométrica naquele trecho
parece muito mais compatível com a escala monumental quase adjacente
do que seria um loteamento nos moldes dos do lago - o que, insidiosa e
paulatinamente, acabaria por ocorrer. Já a presença da ocupação
unifami I iar existente, escondida que é pelas àrvores, praticamente
se faz sentir.

Além do aspecto plástico, o conjunto da Vi Ia e das Superquadras Planalto
teria população suficiente para caracterizar-se como bairro,
justificando a instalação das comodidades urbanas necessárias.
No que se refere ã Vi lá, são as seguintes as diretrizes estabeleci~as:
"Admitindo-se a implantação do renque retilíneo de um novo conjunto de superquadras
na área condgua ã Vila Planalto- 11 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:
I - O loteamento existente deve ser mantido e as construções, de madeira inclusive,
preservadas, itensificando-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 metros de larqura, alargamentos de espaço em espaço e

< amplas faixas verdes laterais arborizàdas onde os carros possam estacionar livremente;
\ o caminhamento de pedestres nessas faixas deverá ter apenas 1 ,SOm de largura sobre

"., lastro de concreto e. capeamento cimentado contínuo;
3 - as casas deverão ser ae um pavimento, podeodo eventualmente ser sobrelevadas

'. I 2,20m a fim do chão ser utilizado apesar de construídu, admitindo-se ainda um
segundo andar que ocupe apenas 1/4 a 1/3 da projeção da casa, exclui das as
varandas II ( Lucio Costa, janeiro 85).

E ainda importante que sejam encontrados os procedimentos jurídicos
capazes de garantir a não alienação dos lotes em tDda 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 ma is gera 1 re 1a t ivo ã expansão Urbana do P 1ano P i 1'0 to.

Voltando ã Praça propriamente dita, segue a transcrição de parecer de
Lucio Costa, datado de abri I de 83 e relativo ao pequeno pavi Ihão
semi-enterrado:



-
II Parecer sobre o Pavi lhão da Praça dos Três Poderes

De fato, a deliberação de construir-se no terrapleno triangular equilátero que
define o espaço sugestivamente denominado II Praça dos Três Poderes" - como já
na memória descritiva do plano pi loto a designei -, visou dar aos visitantes e
aos funcionários que servem naquele setor, desprovido de qualquer comércio, um
ponto de apoio onde pudessem encontrar as faci lidades de conforto urbano normalmente
requeridas - lanches, refrescos, sorvetes, café, chá, telefone, sanitários - ,
construção esta semi-enterrada para que a sua presença não estorvasse a simbólica e
solene dignidade ambiental.

Lamentavelmente, em vez disto, administrações anteriores, mal avisadas, consentiram
no licenciamento ali de um ridículo restaurante chinês.

A idéia de uti lizar este espaço, agora disponível, para a instalação de um museu de
armas ainda parecerá a todos mais extravagante, para não dizer acintosa.

t o momento de, afinal, dar à edificação o destino uti litário que a motivou, ou seja,
o de oferecer ao público, na severa aridez intencional daquele belo logradouro , um
local onde as pessoas, visitantes e usuários, possam eventualmente se refazer e
repousar.

Apesar da boa intenção dos responsáveis pel~ iniciativa, é evidente que não levaram
na devida conta os aspectos negativos da sugestão e a sua manifesta inadequação. Não
faltará na cidade - no setor-militar por exemplo - área apropriada ao fim proposto.
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PRAÇA DOS TRrS PODERES - PTP
Recomendações

1.1. Proceder ao tombamento do conjunto urbanístico-arquitetônico
da Praça dos Três Poderes, incluindo-se os palácios do Itamaratí e
da Justiça (área At), de vez que constituem sua vinculação arquitetõnica
com'a Esplanada dos Minist~rios.
1.2. DeI imitar a área de preservaçao em torno do monumento tombado.
(área A ).

1.3. Em função do tombamento, permutar as Ilareas isoladasl' junto à
via 5-2 Leste (Dec. 7768 de 18/11/83), bem como de todas as outras ainda
não edificadas si tuadas dentro do perímetro da área 'de preservação.

1.4. Qualquer anexo adicional cuja construção venha a ser efetivamente
indispensável dentro deste perímetro deverá ser projetado tendo em
vista a intenção do tombamento, ou seja, ter arquitetura discreta e de
bom padrão, sem pretender competi r com a arquitetura existente.

1.5. A área compreendida entre a área de preservação e a orla do l
lago (área B), considerada de proteção paisagística, deve obedecer aos
seguintes critérios de ocupação eventual

1.5.1. área 8-1 .
Deve ser mantido o crit~rio de destiná-Ia
áreas efetivamente isoladas, de perímetro
pelo cerrado nativo.

a clubes recreativos, em
circular e intercaladas

1.5.2. área 8-2
A ser utilizada para implantação de parque público, contíguo ao
palácio, com acesso I ivre ao lago e a lagoa do Jaburu.

1.5.3. área 8-3
Idem, nas proximidades da Concha Acústica.
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1.5.4. área 8-4 (Vila Planalto)
A ser consol idada como área residencial, desde que de acordo com os
critérios de ocupação estabelecidos por Lucio Costa transcritos na pag.41
1.5.5. área 8-5 (Quadras Planalto)
Faixa a ser reservada ao longo da Estrada Hotéis de Turismo para
destinação estipulada por Lucio Costa e transcrita na pag.40.

2.1. Respeitar o partido paisagístico da proposta original, ou seja,
não acrescentar nada ao forum "de palmeiras imperiais na parte centra 1
da Praça.

2.3. Proceder ao plantio de renques de pau-rei nas proximidades do
Tribunal de Contas da União, com o objetivo de criar cortina verde que
atenue sua presença.

2.4. Na área de preservação em torno da Praça, substituir
gradativamente os pinheiros indevidamente plantados por massas
irregulares de lIaraucaria brasil iensisll, preservando o cerrado nativo
onde ainda existe.

2.6. Não esconder com trepadeiras os trechos ainda remanescentes
da IIcrib-wallll que define o terrapleno trian~ular da Praça, deixando
somente as que já estão plantadas.

3.1. Retirar os mapas, que interferem com a visão do Museu e são
desnecessários, dada a evidência da local ização da Praça na ct<iade ..,~.,



3.2. Condicionar o uso do restaurdnte semi-enterrado à prestação
de serviços de apoio aos visitantes e usuários da Praça( sanitários.
telefone, lanchonete); retirar a placa do restaurante chinês que
permanece no local.

3.3. Inutilizar os suportes para bandeiras. folgados para os
mastros e espaçados demais; não colocar outros.

3.4. Retirar os refletores externos do ediffcio do Tribunal de
Contas.
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No pla~o-pi loto as faixas do terrapleno destinada à implantação dos
ministerios 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 minist~rios - 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 distincia no confronto das empenas.
De qualquer forma, o resultado final ~ plenamente satisfatório, bem
como a solução de Oscar Niemeyer para os anexos.

A galeria com com~rcio de apoIo sugerida pelo plano 1 igando os vários
blocos não chegou a ser projetada, e os Setores Culturais, com exceção
do Teatro, permanecem at~ hoje vazios. A esse respeito, cabe a
transcrição de carta dirigida por Lucio Costa a Elaine Ruas, datada
de 15/02/85 :

Atendendo à sua consulta quanto ao melhor local para a instalação de um "Circo-Voador"
em Brasília - no caso, o Gran-Circo-Lar -, sou de parecer que deve ser local izado
no centro da cidade, porque tudo que se possa fazer no sentido de vitalizá-Io deve
ser bem acolhido.

Já na introdução da memória descritiva do plano piloto da cidade constava a seguinte
previsão: 11 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, al~m de centro de governo e administração, num foco de cultura dos
mais lúcidos e sensíveis do país",

Ora, para que tal ocorra ~ necessário que na própria origem dessa desejável
"especulação intelectual" o fermento do lastro cultural dito popular esteja presente,
a fim de lhe conferir conteúdo específico e autenticidade. ~

A proposta do "Gran-Circo-Lar" ~, assim, não só estimulante como oportuna;,porque vem
ao encontro da urgente necessidade de alguma ocupação na. área até hoje ainda baldia do



Setor Cultural Sul, enquanto não se instalam as instituções culturais alí previstas.
Será como uma espécie de iniciação de sentido cultural popular, tanto mais benvinda
porquanto próxima da Plataforma Rodoviária que, em boa hora, se tornou o ponto de
encontro da periferia urbana com o centro metropolitano.

Mando-lhe, anexo, este risco com a indicação precisa da área adequada,contígua ao
posto de serviço localizado no sopé do pavi lão do Touring, cujo posicionamento
privi legiado precisa, por sinal, ser melhor aproveitado nesse mesmo sentido de
animação da área, para instalação, através de arrendamento, de shows, dança, etc.

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-pi loto,
que os prevê densamente arbori zados e II tratados à manei ra de parque".

Caso venham a ser necessárias, além dos anexos previstos, novas
edificações destinadas a ministérios ou outras atividades vinculadas ao
poder públ ico federal, não se deve cogi tar 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 Niemyer e integrava o conjunto da
parte leste do Eixo Monumental, tenham aquela destinação, sendo 11 o
projeto de integração da ~rea como um todo- inclusive com comércio local de apoio
confiado ao próprio Oscar Niemeyer.l' (Lucio Costa, fevereiro 85).
Tal opção tem a vantagem de aproveitar a eventual necessidade de mais
área construida 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 quartei rões centrais,
observa-se a possibi I idade 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.
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ESPlANADA DOS MINIST(RIOS - EMI
Recomendações

1.1. Qualquer intervenção ou construção de anexos deve ser sujeita a
controle criterioso por parte do C.A.U., em particular de seus membros
natos.

1.2. Caso venham a ser neces~irias novas edificações para abrigar 6rgios
vinculados ao Governo Federal, inclusive ministérios e tribunais, estas
deverão ocupar as ireas remanescentes dos Setores Bancirios Norte e
Sul, e de Autarquias Sul

2. I. A proposta paisagística para o canteiro central da Esplanada se
restringe ao gramado contínuo e às massas laterais de paineiras ji
plantadas. Serão acrescentados renques de palmeiras imperiais junto as
empenas dos ministérios (ver texto Eixo Rodoviirio)

2.2. Para os caminhos de pedestres no canteiro central deve ser mantido
o critério de utilização de asfalto, consolidando as--trilhas surgidas
naturalmente.

2.3. As calçadas em geral devem ter pavimento contínuo, como as antigas
de Brasíliaj não utilizar placas pequenas premoldadas com juntas largas
de gram~ ou cimento.

2.4. Os estacionamentos entre os ministérios devem ser arborizados onde
houver terra, com uma árvore para cada dois carrOSj uti I izar espécie
do tipo plantado nos estacionamentos do lado sul da Praça do B~rití.
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3.1. Inutilizar os suportes para bandeiras, folgados para os mastros e
espaçados demais; só colocar outros, próximos entre sí, com aprovação
direta de Lúcio Costa.

3.2. Substituir o toldo do Itamaratí por proteção a ser sugerida pelo
autor do projeto.

3.3. Substituir os nomes dos ministérios nas empenas por placas
indicativas normais a serem detalhadas pelos responsáveis pelo proje to
de sinalização urbana.

3.4. Levar adiante a sugestãb sol icitada a Lucia Costa pela
Telebrasília, para cabines telefônicas na Esplanada, retirando os

"repolhõesll .

SETORES CULTURAIS NORTE e SUL
Recomendações

1.2. Manter o cri tério de destinar estas áreas centrais para
instituições públicas e equipamentos de interesse cúltural e
comunitário.

2.2. As edificações devem ter gabarito baixo" e ser de autoria de Oscar
Niemeyer, devendo os projetos-obedecer na eventualidade de sua ausência -:::Q mesmo
padrão arquitetônico" . (L.C., feverei ro 85)



3.1. Proceder desde logo ao plantio de arvores de copa densa na periferia
do setor.

3.2. Para pavimentação dos caminhos de pedestres devem prevalecer os
mesmos critérios sugeridos para a Esplanada.

3.3. Restabelecer a continuidade do gramado no talude do lado do \
Teatro Nacional, transplantando os arbustos aI i plantados para a area \
interna ao retorno fronteiro à Rodoviãria. \

4. I. Manter permanentemente aberta a galeria de 1 igação com a
Praça de Pedestres Sul, que desemboca no posto de serviço do Touring.

5.1. Substituir o "toldo recentemente colocado no Teatro Nacional por
proteção a ser sugerida pelo autor do projeto.



A cidade Universitária, no plano-piloto, ficava próxima do Eixo
Monumental, e contígua ao Setor Cultural Norte. t possível que sua
localização final tenha sido ainda uma decorrência do deslocament~ da
cidade para leste que, somado à criação da faixa 400 e das Grandes
Areas, reduziu o espaço disponível no local sugerido inicialmen~e.

t ainda interessante observar que na memória descritiva do plano, o
mesmo bloco de texto - ítem 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: liAs quadras doadas ã 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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"10 - Nesta plataforma onde. como se viu
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 esplanada dos
ministérios não foi edificado. com exceção
de uma eventual casa de chá e de 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 arquitet3nico continuo. 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 (fig. ll). As
várias casas de espetáculo estarão 1 igadas
entre si por travessas no gênero tradicional
da rua do Duvidor. das vielas venezianas ou
de galerias cobertas (arcadas) e articuladas
a pequenos pátios com bares e cafés. e
"logglas" na parte d05 fundos com vista para
o parque. tudo no propósito de propiciar
ambiente adequado ao convfvlo e à expansão
(flg. 11). O pavimento térreo do setor
central desse conjunto de teatros e ct;;Jmas
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manteve-se vasado em toda a sua extensão,
salvo os núcleos de acesso aos pavlment~s
superiores, a fim de garantir continuidade a
perpesctiva, 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
televisão, tratada como elemento plástico
integrado na composição geral (figs. 9,11,12).
Na parte central da plataforma, porém
disposto lateralmente, acha-se o saguão da
estação rodoviária 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 da
plataforma, o que permite ao viajante u~a
última vista do eixo monumental da cidade
antes de entrar no eixo rodoviário-residencial,
despedida psicológicamente desejável.
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 Opera 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 ~raças,
o piso das pistas de rolamento, sempre de
sentido único, foi ligeiramente sobrelevado
em larga extensão, para o livre c~uzame~to

.-,- •. ~dos pedestres num e noutro _sent ido, o que
permitirá acesso franco e direto tanto aos
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setores do varejo comercial quanto ao setor
dos bancos e escritórios (fig. 8)"

II Lateralmente a esse setor central de
diversões, e articulados a ele, encontram-se
dois grandes núcleos destinados exclusivamente
ao comércio - lojas e "magazins", e dois
setores distintos, o bancário-comercial e o
dos escritórios para profissões liberais,
representações e empresas, onde foram
local izados, 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
(fig. 8), e dispõem de autoportos para
estacionamento em dois níveis, e de acesso de
serviço pelo subsolo correspondente ao piso
inferior 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. Em cada
núcleo comercial, propõe-se uma sequêncla
ordenadi de bl~cos' 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 dos pedestresll

•



Embora no plano-pi loto o centro da cidade fosse constituído por apenas
q ua t ro g ra n d esq u a r te i rõ e s, i n te r 1 ig a dos pe 1a PIa ta fo rm a Ro dov i á r ia e
pelos Setores de Diversões (além dos setores hoteleiros contíguos ao
eixo monumental), já na primeira fase do desenvolvimento este nGcleo
original foi envolvido 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 iní~io do desenvolvimento do plano (ver texto
referente ao Partido, pago 24)

Numa cidade como Brasíl ia, 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 vital idade 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 distribuiçao do
comércio e das atividades ao longo dos primeiros 25 anos de Brasílic3.

Como a ocupação residencial começou no meio da Asa Sul (casa ge~inc3das e
primei ras Superquadras) e posseguiu 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 Comere ial
Sul, o Hospital Distrital. Os Comércios Locais nas entrequàdras eram
precários e a Asa Norte continuava ainda vazio. :~



Locais se desenvolveram, tornando-se verdadeiros comércios de bairro, e
de certa forma "drenaramll a \~-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 bai rro 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,
local izada em pleno coração da cidade, faz convergirem também para lá os
moradores das cidades satél ites.

Existem então agora todas as condições de vitalidade e afluxo de
população capazes de permitir a consol idação do centro urbano de
Brasília. Trata-se de rever,ã luz da experiência vivida, 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 so: a
ocupação inadequada dos espaços ainda não edificados será responsável
pelo comprometimento indevido do centro urbano da Capital da República.
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CENTRO URBANO COMO UM TODO
Recomendações

Criar todas as condições necessárias para que o centro urbano como um
todo venha a preencher sua função.

Manter a Estação Rodoviária como ponto de ligação de transporte coletivo
entre o Plano Piloto e as cidades satélites.

Os Setores que formam o centro urbano de Brasíl ia devem ser reestudados
em todos os níveis, com a intenção de criar as condições necessárias a
torna-Ias verdadei ros quartei rões estruturados, e não sejam um conj unto
esquemático de edificios.

1.1 Estudar a diversificação dos usos - desde que
critérios específicos para cada Setor.

2.1 Articular de maneira franca o conjunto dos Setores que formam o
centro urbano, à estrutura viária da cidade como um todo, afi rmando e
dando flu~ncia às duas transversais no sentido leste-oeste, ao sul e ao
norte dos Setores Comerciais, prolongando-se pelos Setores Bancários e de
Autarquias, mediante:
2.1.1. Trevo de travessia ligando a pista central do Eixo
Norte a esta travessia.

1

2.2. Estudar ligaçio viária mais franca entre os virias Setores.



2.5. Limitar ao mínimo indispensãvel o numero de acessos aos Setores
que formam o centro urbano, partindo das vias N-l e S-l, para que possam
ser sinal izados sem prejuízo da fluência do tráfego.

2.6. Prever áreas suficientes para estacionamento de veículos nos
Setores ainda desocupados.

2.7. AI iviar o tráfego da W-3 criando condições necessárias para
atrai-Ia o mais possível para a pista central do Eixo Rodoviário.

3.3. Estimular
internas.

4 . I .
longo
pelas

A circulação de pedestres no interior dos Setores deve ser ao
das vias internas, em calçadas largas e parcialmente cobertas
próprias instalações comerciais.

4.3. Estudar passarela para travessia de pedestres entre os Setores
Bancário e Comercial Norte.



5.1. Encontrar os procedimentos legais
centro urbano como um todo e, inclusive,
construções antes de ser definido o novo
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que permitam o reajuste do
impedir o início de novas
projeto de implantação.



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-
p i 10 to.

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 IIH". O projeto, desenvolvido pela Divisão de Urbanismo, resultou
mais elegante e arejado; as travessias de pedestres se fazem pelas duas
praças frontei ras aos Setores de Diversões e pelo saguão da Rodoviária.

Na área entre os Setores Comerciais e Bancários ficou localizado o
trevo central de distribuição, porque a largura do Eixo Rodoviário nao
comportou o trevo indicado no plano (fig. 3), o qual assegurava, I
inclusive, a travessia direta leste oeste, esquecida até à construção do "
trevo hoje existente do lado sul.

I

Estas aI terações necessárias, se por um lado vantajosas, el iminaram a
continuidade do 'Ichão" 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 vi tal idade compatíveis com a existência 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
e d i f i c a da, tão i m po r ta n te n o c o n j u n to do E ix o Mo num en tal, r e sol ve u - s e
cercá-Ias com edifícios contínuos para escritórios (que futuramente
atenderiam, inclusive, a necessidades do setor) e utilizar as fachadas
frontei ras ã Esplanada como suporte para as estruturas que receberiam os
luminosos sugeridos pelo plano-piloto. Foram feitos estudos propondo
pilotis livres ao longo da Plataformaf a serem ocupados apenas por cafés
e restaurantes, uns térreos, outros suspensos, e no interior uma trama
de vielas parcialmente cobertas e deI iberadamente estreitas e pequenos
largos, que delimitavam a área dos cinemas e tf7atros.
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Mas o que aconteceu foi bem diferente. O Setor Norte foi transformado em
I'shopping center" - Conjunto Nacional de Brasíl ia, preeenchendo em parte
a função prevista pará o Setor Comercial. A implantação desse centro de
compras resultou extremamente vantajosa para a cidade, porque atra iu
desde cedo a população de todos os níveis para o centro, com comércio
diversificado e de boa qual idade, grandes lojas populares e de
departamento, além de cinemas, restaurantes e lanchonetes, embora não
estimulado seu uso para cafés de calçada. Até hoje o Conjunto Naci onal
tem movimento intenso e é um ponto de convergência vital para o centro de
Brasíl ia.

Já no Setor Sul, construido por partes, o desrespeito ao sugerido na
primeira fase do desenvolvimento foi muito grande, sem que tenha havido
em contrapartida, como do lddo norte, uma proposta alternativa. Dos
edifícios fronteiros ã Plataforma, o do meio impossibi I ita a colocação
dos luminosos; os pilotis foram indevidamente ocupados, isolando de
maneira errada a área interna onde, além das vielas propostas serem
estrei tas demai s, 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 vis~al, que
afasta as pessoas em vez de atraí-Ias.

Quando ao uso, entretanto, é curioso observar que, apesar dos pesares,
alí 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 razoáves,
outros ordinários, e boates "gay". As sobrelojas fronteiras ã Plataforma
praticamente não são utilizadas ou tem uso incompatível com o local
(lojas de I ingerie, abreugrafia etc.), talvez em d~corrência 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 ã função do setor, sua vocação parece confirmada e nio h~ porque
não acreditar que algum tipo de intervenção física possa estimuiar 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 cha"
passou a ser a sede do Touring Club do Brasi I, e comportaria~~m tipo de
uso mais compatível com o local privilegiado de que~ispõe - danceteria,
ou casa de espetáculos.



No que se refere à Estação Rodoviária propriamente dita, a proposta
inicial erevia sua util ização para ônibus urbanos e interurbanos. Hoje
as ligaçoes com as cidades satélites e as linhas de ônibus locais a ocupam
inteiramente e o terminal rodoviário interurbano utiliza as dependências
da Estação Ferroviária. Esta função de IItraço uniãoll 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
fei ra de artesanato nas imediações da Torre de TV.

~ II Eu cai 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 satél ites improvisadas da periferia. t
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 brasi lienses,
esse milhão que vive fora e converge para a Rodoviária. AI i é a casa deles, é o lugar
onde se sentem à vontade. Eles protelam, até, a volta para a cidade satélite e ficam
aI i, bebericando. Eu fiquei surpreendido com a boa disposição daquelas caras saudáveis. ,I
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, I
igual a Champs Elysées ou Piccadi Ily Circus, uma coisa mais cosmopolita. Mas não é.
Quem tornou conta dele foram esses brasileiros legítimos que construiram a cidade e
estão instalados ali legitimamente. t o Brasil ... E eu fiquei orgulhoso dissú, fiquei
satisfeito. t isso. Eles estão com a razão, eu é que estava errado. Eles tomaram conta
daqui 10 que não foi concebido para eles. Foi uma Bastilhall• (Lucio Costa, entrevista ao
Jornal do Bras iI, novembro 84).
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SETOR DE DIVERSOES SUL
Recomendações

1.1. Estimular por todos os meios maior uti 1 ização do setor para
instalação de galerias de arte, bares, restaurantes, danceterias e
congeneres.

1.2. Permitir a colocação de cadeiras nas calçadasda Plataforma, em
particular em f.rente à Praça de Pedestres.

1.3. Verificar a possibilidade e o interesse de transformar a lanchonete
redonda em pequeno Teatro de Arena vinculado à Escola de Artes Cênicas.

2.2. Colocar grelhas cobrindo os corredores de ventilação dos subsolos,
de forma a alargar as vielas.

2.3. Permitir e estimular o uso das paredes cegas no
para instalação de grandes painéis, publicitários ou

interior do setor-nao, com cor e neon.

2.7. Exigi r conservação dos edifícios, tendo em vista inclusive o
problema de segurança contra incêndios.
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3.2. Exigi r a recuperação dos brises verticais na fachada voltada para
o Setor Hoteleiro.

4. I. Manutenção da vegetação no talude contíguo ao Setor Hoteleiro
(grama ou outra espécie rasteira contínua).

4.2. Consolidação das picadas, segundo os critérios sugeridos para a
área entre a Rodoviâria e a Torre de TV.

SETOR DE DIVERSÕES NORTE
Recomendações

I. I. O edifício garagem projetado para a área contígua ao Setor
Hoteleiro deve ter sua cobertura no nível do piso térreo do Setor de
Diversões.

2. I. Caso não seja concretizado o edifício garagem, arborizar o
estacionªmento, com uma árvore para cada dois carros.



3.1. Permitir e estimular a colocação de cadeiras nas calçadas,
particularmente em frente a Praça de Pedestres.

PLATAFORMA RODOVIARIA PR
Recomendações

1.1. Sugerir ao Touring Club a uti 1 ização de parte de suas instalações
para danceteria, cada de espetáculos ou congênere.

2.1. Os projetos implantados das duas Praças de Pedestres, devem ser
mantidos, procedendo-se à recuperação das fontes - sem aI terar a
disposição dos repuxos - e ã conservação dos bancos, gramados e arbustos.

2.2. Arborizar os estacionamentos sobre terra, com uma árvore para cada
dois carros.

3.1. Abrir permanentemente ao uso público a traves.sia de pedestres para a
Esplanada, atrav~s da galeria que, descendo da Praça, desemboca no posto
de serviço do Touring.

3.2. Proceder a implantação de travessia análoga, do lado do Teatro
Nacional.

4.1. Relativos ao edifício do Touring Club:
Retirar placas de acríl ico penduradas..
Retirar pintura verde e amarela do topo da laje, deixando o'c"tlncreto
aparente.



ESTAÇAO RODOVIARIA
Recomendações

1.1. A Rodoviária deve permanecer sempre o ponto de 1 igação de transporte
coletivo entre as cidades satélites e o Plano Piloto.

2.1. A estrutura da Rodoviária deve permanecer tal como é, mesmo que
venha no futuro a funcionar inclusive como terminal de transporte de
massa.

2.2. Qualquer intervenção física na Rodoviária deve estar sujeita a
aprovação do autor do plano-piloto.

2.3. A administração da Rodoviária deve solicitar a profissionais
reconhecidamente competentes, projetos para os equipamentos de apoio no
piso inferior.

2.4. Proibir a instalação de equipamentos com 2 pavimentos no nível
inferior da Rodoviária.

3.1. Na área interna ao grande retorno do lado da Esplanada, pode ser
adensado o plantio de massas de arbustos com floração de cor (inclusive
manacás) .

3.2. Para pavimentação dos caminhos de pedestres naquele local devem
prevalecer os critérios sugeridos para a Espalanada.

4.1. O revestimento de marmores originariamente existente no paramento da
cobertura do saguão superior deve ser reposto, exatamente como existia
(mesmo ~amanho e disposição de placas).



4.2. Deve ser mantida a proibição de colocar anúncios na estrutura,paramentos e muros externos da Rodoviária .
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SETORES COMERCIAtS, BANCARIOS, HOTELEIROS, M~OICO HOSPITALARES,
DE AUTARQUIAS, RADIO E TELEVISAO, PRAÇA DOS TRIBUNAIS

Com relaç~o aos Setores Comerciais, Banc~rios. Hoteleiros. M~dico,
Hospitalares, de Autarquias, Rádio e TV e Praça dos Tribunais - da
leitura do texto do plano-piloto percebe-se que a setorização de usos
resultou mais rígida de que o sugerido pelo próprio plano.

"Embora tardiamente, acho importante esclarecer que ao definir os vários setores da
_~rea centril da cidade - bancário, comercial, hoteleiro etc. - pretendi simplesmente

acentuar a prevalência em certas áreas de determinado tipo de atividade, sem com isto
excluir a instalaç~o aI i de atividades de outra natureza, necess~rias ao conforto dos
usuários e à animação da vida local.
Assim, por exemplo, ~ indispensável que. no setor hoteleiro, haja com~rcio entremeado
acs hot~is, tanto integrado como constituindo conjuntos autônomos de lojas.escritórios,
etc., a fim de oferecer aos visitantes serviços e comodidades urbanas e de tornar o
ambiente vivo e agradável." (Lucio Costa, carta ao Secret~rio Jos~ Carlos
HelIo, 1983)

Há outro aspecto, que embora independente do centro urbano, parece
relevante lembrar: a setorizaç~o física, em Brasíl ia, tem um paralelo bem
mais poderoso na "setorização" que existe na mentalidade das várias
instituições e órgãos públicos que funcionam na cidade. Como no começo as
condições de vida eram prec~rias, cada órgão que se transferia cuidava~
necessariamente, de Gesolver seus próprios problemas - prover transporte
para os funcionários, lanchonete no próprio bloco e assim por diante.
Esta esp~cie de comportamento isolacionista, que atinge as mais diversas
in s t itu içõ e s , 1e va a um g ra n de de sp e rd íc io d e re c u r so s ma te r ia is e
humanos, e inibe o intercâmbio; cada grupo, mesmo com atividades afins,
tende a isolar-se em sua "ilha", limitada por barreiras que na realidade
não existem.
Voltando ao centro urbano, apesar dos 1 imites impostos, a força viva da
própria cidade encarregou-se de utilizar o Setor Com~rcial Sul como lhe
convinha, e transformou-o num quarteir~o de bancos, escritórios e
financeiras, com o com~rcio de varejo característico de áreas que tem
espontal1eamente este USll em qualquer cidade; P. inegável que o Setor
Comercial Sul existe COlHO quartelldo, e não apenas como conjunto de
e d i f í c i o s_
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Por outro lado, fatos como a ocupação dos Setores Bancários perdurar até
hoje incompleta, e um certo desinteresse que se observa pela zona central
da cidade por parte da própria população - como se sua não-existência
fosse um fato consumado e aceito como tal - mostram que algum desacerto
existe nas proposições vigentes, que há fatores que inibem esta ocupação
em vez de estimulá-Ia. A identificação destes fatores é essencial para
que se possa intervir no sentido de criar as condições necessárias para
vital izar o centro urbano - e revelar à cidade que ele existe.

Além da setorização excessiva dos usos, cabem algumas observações
relativas a como se processou o desenvolvimento dos projetos de cada
Setor. Na maneira de abordar estes projetos (alguns feitos pela Divisão
de Arquitetura, outros pela de Urbanismo, outros resultantes de troca
entre ambas), mesmo no iníci-o, houve uma tendência - aliás general izada
em Brasília - para soluções esquemáticas em todos os níveis.

~ possível que, na origem, tal postura decorra de uma leitura mal
assimilada do plano-piloto, ignorando toda a sutileza de seu conteúdo.
Assim, traduziu-se simples por simplista e, o que é mais grave, com a
conotação de Ilqua 1 idade" t ípica de B ra s í1 ia, quando exa tamen te a
simpl icidade e a coesão da estrutura urbana proposta não apenas
propiciavam, mas contavam, para os projetos de cada Setor, com uma
abordagem sensível, intel igente e realmente interessada em assegurar ao
conjunto tanto a boa proporção da massa edificada como a facil idade de
acessos e a diversidade de textura e espaços urbanos recomendados pelo
próprio plano.

o rítmo dos trabalhos e a urgência de certas definições podem ser em
pa r te re spo n sá ve is p o r e s te II v íc io d e o r i g e mil que ~'até ho j e co n ta m i n a a
cidade, e agora já independente da pressa: basta ver o projeto em vigor
para o Setor Comercial Norte, feito nos anos 70. ~ também verdade que
entre 1957 e 60 era difícil acreditar que a "obra" se transformaria tão
depressa em cidade de verdade - é como se fosse garantido que haveria
tempo e oportunidade adiante para se detalhar e corrigir as prppostas
iniciais, tanto mais que parecia tão remota, na época, a existência da
vital idade urbana que a cidade hoje possui. Mas o fato é que os esquemas
primeiros, e às vezes primários, como os dos Setores Hoteleiros,
cristalizaram-se nos cartórios a ponto de se chegar, por"exemplo, ao ~
absurdo de haver impedimento jurídico para instalação de cOfl.l~[cio ao res
do chão perto dos hotéis por tratar-se de áreas pÚblJcas.
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Quanto à estrutura viária interna de cada Setor. como no plano-piloto
original a zona central era constituída de quatro grandes Setores.
servidos diretamente de um lado pelo Eixo Rodoviário e pelas vias de
serviço do outro. o critério proposto pelo plano não previa uma
circulação interna de veículos - os estacionamentos ocupavam o subsolo e
o térreo era de uso exclusivo de pedestres.

Quando. no início do desenvolvimento, a zona central cresceu em todas as
di reções. envolvendo esses quatro primeiros Setores. a situação mudou e
hoje parece evidente que cada Setor deve voltar-se para si pr~prio,
procuran~o estruturar-se do ponto de vista viário e de ocupaçao. criando

,-percursos agradáveis e vivos para pedestres. com um convívio normal e
cômodo com a circulação de veículos.

Por outro lado. os problemas relativos à integração do conjunto da zona
central ampliada (centro urbano) ao arcabouço viário da cidade como um
todo (como já foi visto neste trabalho ao se tratar do Partido), não
foram identificados, e muito menos resolvidos. na primeira fase do
desenvolvimento, o que afeta o centro da cidade até hoje. e certamente
mais hoje de que ontem; perdeu-se a clareza da proposta original, os
acessos aos vários Setores ficaram compl icados. bem como a 1 igação entre
e I e s .

No plano-piloto. apesar de só existirem os quatro Setores iniciais, as
transversais contíguas aos Setores Comerciais e Bancários sao afirmadas
por trevos ao mesmo tempo de distribuição e travessia no Eixo Rodoviário.
Como já se anal isou anteriormente. a largura do Eixo não comportando os
trevos como indicados no plano. estes foram substituídos pelos trevos
local izados entre os Setores Comerciais e Bancários. que atendem apenas ã
distribuição. Só muito mais tarde. do lado sul. foi feita a "tesourinha"
articulando as pistas locais do Eixo ã transversal; do lado norte tal
I igação ainda nao existe. e é importante que seja feita 1 igando a pista
central do Eixo à transversal leste-oeste.

Assim também os trevos da L-2 devem ser remanejados. com a mesma intenção
de atender ao fluxo transversal no sentido leste-oeste.

Fel izmente. o fato do centro urbano ainda estar em boa parte desocupada.
torna possível uma intervenção exatamente no momento oportuno. ou seja.
quando a_vitalidade urbana não é mais um sonho remoto - existe de fato e
indica necessidades e carências.
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SETOR COMERCIAL SUL
Recomendações

Criar condições que estimulem o preenchimento dos vazios, considerandotambém:

1.1. Admitir qualquer
exceto apart-hotel. re s id e n c i aI, c o m p a t ív e 1 c o m o c e n t ro u rb a n o,

2.1. Manter gabaritos vigentes.

2.2. Retirar as marquises que interligam os edifícios quando impedirem oacesso dos bombe i ros ..

3.1. Arborizar mais as praças e estacionamentos.

4.1. Providenciar manutenç~o mais cuidada das praças.

4.2. Reestudar projeto de bancos e demais equipamentos de mobil iáriourbano.

SETOR COMERCIAL NORTE
Recomendações



1.1. Admitir qualquer uso não residencial,compatível com o centro urbano,
exceto apart-hoteis.

1.2. Em qualquer caso, incentivar a instalação de comércio térreo ao
longo das vias internas.

2.1. Não vender
do Setor.

2.2. Permutar as áréas já
edificação equivalente.

3.1. Criar circulação viária interna franca, levando em conta o reestudo
dos acessos ao Setor.

3.2. Prever áreas
ao longo das vias

suficientes para estacionamento público, admitindo-o
internas.
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5.1. Estabelecer crit~rios de paisagismo junto com o projeto de
remanejamento do Setor.

SETORES BANCARIOS NORTE E SUL
Recomendações

1.1. Destinar a área remanescente destes dois Setores à utilização pelo
poder ~úbl ico federal, em particular ã eventual instalação de novos
ministerios e tribunais, com o duplo objetivo de vitalizar o centro
urbano e garanti r o uso previsto para os setores culturais.



SETORES HOTELEIROS NORTE E SUL
Recomendações

1.1. Admitir e estimular instalações comerciais terreas, inclusive
independentes dos hoteis, ao longo das vias internas.

I . 2. Sõ a d mi t i r a i n"-st a I a ç ã o d e a p a r t - h o t e i s nos Se t o r e s Ho t e I e i r os.

1.3. Admitir a edificação eventual de construção destinada a outro uso,
desde que não residencial, observadas as regras de ocupação do Setor.



3. I. Rever a trama atual de vias internas em função do reestudo dos
acessos ao Setor e visando criar circulação interna de veículos.

3.3. Adequar as vias internas de forma a permitir estacionamento ao longo
das me sma s .

4.1. Procurar caminhamento para pedestres, na medida do possível contínuo
e ao longo das vias internas, em calçadas largas parcialmente cobertas
pelas instalações comerciais.

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - AU-S E PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - PTS
Recomendações



SETOR DE AUTARQUIAS NCRTE
Recomendaçoes

Reformular o projeto em vigor, considerando o setor como um quarteirão,
com características de setor comercial ( Setor Comercial Nordeste).



1.1. Admitir qualquer uso não residencial compatível com o centro
urbano exceto apart-hoteis.

2.1. Não vender
projeto do Setor.

2.2. Encontrar as disposições jurídicas que autorizem a permuta de
áreas já vendidas por outras com área total de edificação equivalente,
e ainda que impeçam o início de construções novas antes de reformu lado
o projeto do Setor.

2.3.

2.4.

3.1. Criar circulação viária interna no Setor, .levando em conta o
reestudo dos acessos ao mesmo.

3.2. Prever áreas suficientes para estacionamento p~bl ico ,
admitindo-o inclusive ao longo das vias internas.

4.1. Formular diretrizes de paisagísmo junto com a reform~lação
do projeto.



5.1. Criar percursos na medida do possível contínuos e ao longo das
vi as internas.

SETOR DE RADIO E TV NORTE E SUL
Recomendações

1.1. Admitir qualquer
exceto apart-hoteis.

SETOR MrDICO HOSPITALAR SUL
Recomendações

1. I. Tirar o maior proveito possível das áreas disponíveis para
estacionamentos, inclusive para atender as nec~J5idades do Setor
Comercial Sul.



SETOR M~DICO HOSPITALAR NORTE
Recomendações

1.1. Manter critérios atuais de uso, admitindo-se a instalação de
comércios térreos de apoio.

3. I. Reestudar a circulação viária interna em função do reestudo dos
acessos ao Setor.
3.2. Prever áreas suficientes para estacionamentos de veículos.



EIXO MONUMENTAL
Segundo Segmento

1112 - 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 IIstudiosll

e mais instalações, e superestrutura
metálica com mirante localizado a meia altura
(fig. 12). De um lado o estádio e mais
dependências tendo aos fundos o Jardim
Botânico; do outro o hipódromo com as
respectivas tribunas e vi Ia hípica e,
contíguo, o Jardim Zoológico, constituindo
estas duas imensas áreas verdes,
simetricamente dispostas em relação ao eixo
monumental, como que os pulmões da nova
cidade (fig. 4).

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
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armazenamento e à instalação de 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".



ESPlANADA DA TORRE, CENTRO ESPORTIVO. SETOR DE INDOSTRIA GRAFICA.
OBSERVATÓRIO METEOROlÓGICO, PARQUE DA CIDADE, PRAÇA MUNICIPAL. PRAÇA DO
CRUZEIRO, CRUZEIROS VELHO E NOVO, AREAS 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
contigui,dade 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 Areas, além da expansão da zona
central ocuparam grande parte da área relativamente próxima do centro
urbano destinada originariamente a feiras, exposições temporárias 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 destinada 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 agro-pecuárias 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 Areas Sul e ao longo de toda a Asa
Sul. Tal local izaçâo 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 tod~ sorte de atividades de lazer e
culturais ao ar livre·

Assim os "pulmõesl'da cidade não existem como foram previstos. mas
Brasíl ia- é uma cidade tão arejada que sua falta, como tal. não se faz
sentir. t de lamentar entretanto a dispersão dps equipamentos de 1azer
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ai i previstos, que seriam muito mais
se próximos do Eixo Monumental.

A Torre de TV foi construída na primeira fase da ,Implantaç~o da cidade
e sua presença vertical e 501 itária além do cruzamento dos eixos
responde, no poente, à Praça dos Três Poderes. Em suas imediações surgiu
espontaneamente a feira de artesanato que ocupa I ivremente a área nos
fins de semana, com grande vitalidade, e já se constitui numa das
t rad ições de Bras í I ia, "sendo importante mantê-Ia com esse caráter e n~o se
devendo pensar em "urbaniza-la"." (Lúcio Costa, dezembro 84).

Quando foi feita a I igaç~o da W-3 Sul e Norte, a antiga fonte lumi~osa
foi substituída por outra, p~ojetada por Lúcio Costa; esta fonte,
entretanto, permanece inexpl icavelmente desativada e sem água.

Acima da Torre, no próprio canteiro central do Eixo - contrariando o
partido original de deixá-lo ocupado apenas pela Torre entre ã Praça
dos Três Poderes e a Praça do Burití, foi edificado nos anos 70 o Centro
de Convenções, alémdas pequenas instalações já existentes, muito mais
discretas.

A área destinada à administraç~o do Distrito Federal permaneceu no lugar
previsto; sua implantaç~o carece, até hoje, de algum apoio comercial.

Na Praça do Cruzeiro - ponto mais alto do espig~o onde havia sido
originariamente situado a Torre de TV, situa-se o Memorial JK, que
arremata devidamente a sequência arquitetônica do Eixo Monumental.

A oeste da E.P. I.A., o Setor de Indústria' e Abastecimento e o Setor de
Abastecimento e Armazena~em, desenvolveu-se sobretudo do lado sul, tendo
sido ai i instaladas tambem atividades de outro tipo, que demandavam
grandes áreas, e centros de compras como o Park Shopping e o Carrefour;.
O Setor de Areas Isoladas Sudoeste com as instalações da Polícia Federal
SNI etc, ocupou extensíssima area, em princípio "non-aedificandi", além
do Cemíterio Sul

.'
~ I Observa-se a contiguidade do Setor de Indústria e Abastecimento com os

dois Guarás que, como o Núcleo Bandeirante, funcionam como baJrros do
Plano Piloto. Avulta ainda a extens~o da área ocupada_pelas ~~~sões
Suburbanas (M.S.P.W.).



Contíguo e a leste da E.P.I.A., no lado norte, o Setor Militar Urbano
expandiu-se enormemente 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 Indústria
e Abastecimento - e, recentemente, as chamadas 1I0ctogonaisll, já de
padr~o classe m~dia e tratadas indevidamente com características de
condomínio fechado e não de Superquadras, o que não tem sentido, porque
o chão aI i, como nas Superquadras deveria ser de uso públ ico.

Cabe ob~ervar que o traçado do Cruzeiro Novo é uma desvirtuação
imperdoável de uma proposta de Lúcio Costa para implantação urbana com
trama viária em losangos articulados por pequenas praças, proposta
sugerida mais tarde para a urbanização dos Alagados em Salvador.(ver
transcrições anexa no fim deste trabalho) \
Levando em conta a extensão do prolongamento do Eixo Monumental entre
o Memorial JK e a Ferroviária, bem como a exist~ncia pr6xima de áreas
residenciais, Lúcio Costa, depois de sua recente ida a Brasília, sugeriu I
a uti I ização de duas faixas fronteiras ao Eixo, uma contígua ao
Observatório Meteorológico e outra ao Setor Mil itar Urbano para 'I
retomar a implantação residencial econômica originariamente sugerida - e !

desfigurada - no Cruzei ro Novo. (fig. pago 89)
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ESPLANADA DA TORRE - ET E AREA CIRCUNVIZINHA
Recomendações

1.1. Conservar a fei ra de artesanato I ivre como ela é, sem pretender
nenhum tipo de cerceamento

2.2. Providenciar a manutenção do espelho d'água, e funcionamento da
fonte ..

2.3. Arborizar os estacionamentos próximos a fonte com uma arvore para
cada dois carros.

2.4. Proceder ao plantio das palmeiras imperiais a serem retiradas do
Eixo Rodoviário. (ver pago 93 )

2.5. As picadas em direção ~ Rodoviária podem ser eventualmente
consolidadlls, estreitas ou de largura variável e desenho livre,
acompanhando os percursos naturais e pavimentadas de acordo com os
crit~rios recomendados para a Esplanada dos Ministérios, sugerindo-se
consulta prévia a Lúcio Costa.

3. I. Não estimular mais ocupação nas áreas adjacentes ao Centro de
Convenções, de vez que os Setores Culturais da cidade, na Esplanada
dos Ministérios, permanecem desocupados, e há todo o interesse em
fortalecer o centro urbano.
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CENTRO ESPORTIVO
Recomendações

J .3. Defini r faixas em torno do Centro Esportivo que devem ser
consideradas "non-aedificandi'l e arborizadas na forma de bosque com
diversidade de espécies.

SETOR DE INDOSTRIAS GRAFICAS - SIG E OBSERVATÚRIO HETEOROlÚGICO
Recomendações

I. I. Defini r faixas em torno dos setores que devem ser consideradas
"non-aedificandi" e arborizadas na forma de bosque com diversidade de
espécies.

PARQUE DA CIDADE
Recomendações

I. I Estimular a uti I ização do Parque para toda sorte de atividades ao
ar ivre, de Jazer ou outras de interesse comunitário.

'.1t.

;~
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2.1. Abrir mais acessos livres para pedestres, notadamente nas
proximidades da Torre de TV.

PRAÇA MUNICIPAL
Recomendações

I. I. Admitir e estimular a implantação de comércio de apoio ao longo
das vias internas, em edificações de gabarito baixo.

2.2. Plantar novas mangueiras na área a oeste da Praça do Buriti.
entremeadas às existentes que permanecem atrofiadas.

3.1. EI iminar os repuxos no meio de espelho d'água, uti I izando apenas
os das bacias.

PRAÇA DO CRUZEIRO
Recomendações



AREA ENTRE A PRAÇA DO CRUZEIRO E O PARQUE FERROVIARIO
Recomendações

1. I. Reservar faixas contíguas ao Eixo para futura implantação
residencial de acordo com critérios fixados por Lucio Costa (ver pago 89)

1.2. Não ocupar o canteiro central do eixo senão, se for o caso, para
futura Estação Rodoviária Intermunicipal, nas proximidades da
Ferroviária.

CRUZEIRO VELHO E NOVO
Recomendações

2.1. Proceder a arborização farta das várias quadras, das vias
internas e áreas em torno.



AREAS OCTOGONAIS
Recomendações

2.1. Não admitir gabarito superior a 6 pavimentos sobre pilotis,
inclusive na quadra central.
2.2. Encontrar os procedimentos jurfdicos necess~rios para cassar,
caso exista, autorização para gabaritos superiores a 6 pavimentos.



1115 - Percorrido assim de ponta a ponta esse
eixo dito monumental, vê-se que a fluência e
unidade do traçado (fig. 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 praticamente
autônomo na composição do conjunto. Essa
autonomia cria espaços adequados à escala do
homem e permite o diálogo monumental
local izado, sem prejuizo do desempenho
arquitetônico de cada setor, na harmoniosa
integração urbanística do todoll

• (Relatório
do plano-piloto).



m - x C D C C C <: - ~h D - C • D m m - C
.~

m
..

2 n - 1> í



EIXO RODOVIARlu - RESIDENCIAL
Características Viária

o partido urbano proposto pelo plano-piloto tem como uma de suas
características determinantes a id~ia de levar as faci I idades decorrentes
da técnica rodoviária até o centro da cidade, através de um grande eixo
viário que a atravessa de ponta a ponta.

o tratamento dado a este Eixo é, entretanto, diferente das vias rápidas
habituais: suas pistas laterais tem mão e contra-mão, de ambos os lados.
O plano propunha duas ligações intermediárias da pista central com as
locais em cada Asa, que seriam também as travessias no sentido leste
oeste.

A largura do Eixo nao comportou (como na zona central) o trevo de
travessia sugerido pelo plano; a Divisão de Urbanismo estudou então outro
tipo de trevo interligando as várias pistas, executado no segundo terço
da Asa Sul.

As travessias passaram a ser feitas nas próprias I'tesourinhasl', de início
alternadas, depois em todas, atendendo ao surgimento de fluxos
transversais uniform~mente distribuídos e gerados pelo alargamento da
ocupação urbana no sentido leste-oeste, ainda mais com a localização de
escolas, igrejas e cl ínicas no Setor de Grandes Areas.

E evidente que na primeira fase da implantação da c.idade a pista central
era supérflua; a falta de I igações intermediárias e o fato do grosso das
atividades concentrar-se na W-3 Sul levaram ao hábito de só se fazer uso
das pistas laterais (em princípio destinadas aos 6nibus e ao tráfego
local), independente da extensão do percurso. Quando os chamados
"eixinhos" passaram a ficar sobrecarregados, a população começou a
descobrir as vantagens do "eixão", mas, ainda sem ligações intermediárias,
sua capacidade permanência ocio-: •.

tIos anos-70, !oralll dUlJlicadas as IItesourinhas" intervenção acertada,
embora feita a revelia de Lucio Costa- e nessa ocasião criaram-se
ligações mais frequentes da pista Central com as locais. Cabe



observar ainda que havia sido proposto pelo próprio Lucio Costa, também
nos anos 70, um tipo de trevo de interl igação extremamente interessante,
que não chegou a ser levado em consideração.

De qualquer forma, o essencial é ter-se em mente que a pista central do
Eixo Rodoviário não se propõe a ser apenas uma via expressa, que pernlite
a travessia da cidade em 10 minutos, mas, principalmente, uma via qU€
sirva a deslocamentos rápidos dentro da própria cidade.

As passagens inferiores para pedestres ao longo do Eixo Sul ficaram muito
tempo abandonadas - o tráfego, ainda pouco denso, não estimulava seu uso
e só nos anos 70, depois de recuperadas e iluminadas, começaram a ser
procuradas pela população; no entanto, a falta de segurança à noite ainda
afasta as pessoas, levando-as a travessia perigosa da pista central. Um
ou t ro fa to r c o n t r ibu iu ta m b é m p a ra re d u z i r a u t iI iz a ç ã o das p a s sa g e n s: o
deslocamento das paradas de ônibus para as entrequadras, afastando-as
das travessias de pedestres, que ficam próximas aos comércios locais; tal
alteração decorreu provavelmente da dupl icação das "tesourinhas". Na Eixo
Norte, apesar de abertas desde a inauguração da cidade, as passagens
estão até hoje completamente abandonadas e cheias de terra.

No que diz respeito ao paisagismo, a diretriz original, do próprio L~cio
Costa, previa o canteiro central apenas gramado, sendo arborizada a area
em torno das I'tesourinhas" de forma I ivre, e as cercaduras das
Superquadras de forma discipl inada. A sequência das faixas verdes das
quadras, que deveria ser interrompida pelas entrequadras, tornaria
legível o próprio plano através da ordenação das massas verdes.

A arborização das faixas de 20 metros de l~rgura ma(cando o perímetro
quadrado das Superquadras, embora sugerida já na memória descritiva do
plano-piloto, só há relativamente pouco tempo começa a ser feita de
maneira sistemática; durante anos e anos e solicitação do autor do plano
neste sentido se renovava, esbarrando sempre numa negativa surda e tenaz,
difícil de se entender. O canteiro central acabou sendo todo
uniformemente arborizado, o que, apesar de contrário à orientação
original, amenizou a paisagemeoresultado é plenamente satisfatório

Na Asa Norte, só parcialmente plantada, convém retomar o critério de não
prossegui r com os renques de árvores das Superquadras nas enf~:~,quad ras,
independente de se proceder à arborização do canteiro Lentral.



Ainda com refer~ncia ao paisagismo, ~ lament~vel que se tenha procedido
ao plantio de enorme quantidade de palmeiras imperiais ao longo das
pistas locais de todo o Eixo Rodoviário (que devem ser apenas gramadas)
e até da L-2. Como a presença deste tipo bel íssimo de palmeira ~
extremamente marcante na paisagem, teria sido no minimo razoável uma
consulta pr~via ao autor do plano, responsável, finalmente, pelas
diretrizes gerais de paisagismo do Plano Piloto.

A sequ~ncia das verticais das palmeiras em toda a extens~o do Eixo ~
inteiramente inadequada, de vez que ali a intenç~o pl~stica ~ a dominante

.- horizontal, assegurada pela sucess~o dos blocos residenciais extensos e
com 6 pavimentos, que "garantiu essa serenidade urbana e foi uma das impressões
filaissatisfatórias que eu tive, quando vim do aeroporto, na minha chegada a Brasília".
(L u c iQ C Q S ta, e n t r e v i s ta a o J o rn a I d o B ra s i I, B ra s í I ia, n o vem b ro 8 4).

"1: indispensável transplantar com urg~ncia as palmeiras indevidamente aí plantadas n~o
só para o prolongamento do Eixo Monumental al~m da Torre, mas principalmente para a
própria Esplanada dos Ministérios, local mais indicado para a nobre presença delas -
com afastamento de cerca de sete metros entre si - em renques duplos em frente is
empenas dos prédios e singelos nos espaços maiores intercalados, deixando-se o devido
intervalo entre os renques. Esta sequ~ncia contínua de palmeiras imperiais - ou reais
- terá como contraponto as paineiras já plantadas nos bordos do gramado central,
constituindo-se assim, do ponto de vista paisagístico, um belo conjunto." (Lucia
Costa, feverei ro 85)



EIXO RODOVIARIO
Recomendações

Tirar pleno proveito da capacidade ainda ociosa do Eixo Rodoviário.
Não e n c a r a r a p i s t a c e n t r a I a p e nas c o mo v i a e x p r e s s a d e t r a v e s s i a, nl a s
também como via que permite deslocamentos rápidos dentro da própria
cidade.

1 1. Estudar as maneiras possíveis de estimular a utilização da pis~a
central.

2.1. Estimular o uso das passagens de pedestres, estudando formas de
garanti r ~ segurança dos usuários e intensificando os serviços de
manuntençao.

2.2. Não estilllular a travessia da pista central por cima através do
consolidação de picadas, retirando, inclusive, as placas de: concreto já
colocadas.

.....:....
3 . I. Re t i r a r a 5 paI 111e i r a s i III P e r i a i 5 i n d e v i da me n t e p I a n.t a das a o I o n 9 o das
pistas locais e transplantá-las, no mais breve prazo, para 05 locais
indicados no Eixo Monumental.



3.2. Não prosseguir com a arborização dos enquadramentos das Superquadras
nas entrequadras, para assegurar o rítmo da sequência das quadras.

3.3. Retomar o critério inicial de piso contínuo na pavimentação das
calçadas, não util izando mais as placas premoldadas de 45 x 45 cm que vem
sendo empregadas.
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SUPER QUADRAS
UNIDADES DE VIZINHANÇA

1116 - Quanto ao problema residencial, ocorreu
a solução de criar-se uma sequência contínua
d~ 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
espéc ie vegeta I, 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 (fig.l3). 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 "superquadras" os blocos
residenciais podem dispor-se da maneira mais
variada. obedecendo porém a dois princípios
gerais: gabarito máximo uniforme, talvez seis
pavimentos e pi lotis, e separação do
tráfego de veículos do trânsito de pedestres,•.. .. .~"'. ...mormente o acesso a escola prlmart~~e as
comodidades existentes no lnterior de cada
quadra (fig.8).



Ao fundo das quadras estende-se a via de
serviço para o tráfego de caminhões,
destinando-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, intercalam-se então largas e
extensas faixas com acesso alternado, ora por
uma, ora por outra, e onde se local izaram a
igreja, as escolas secundárias, o cinema e o
varejo do bairro, disposto conforme a sua
classe ou natureza (fig. 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 gasol ina. 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, contigua às vias de acesso motorizad~
prevendo-se travessas para 1 igação de uma
parte a outra, ficando assim as lojas
geminadas duas a duas, embora o seu conjunto
constitua um corpo só (fig. 14).

Na confluência das quatro quadras
local izou-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
acessivel a quem proceda de outros bairros,
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ficando a extensa área livre intermediár ia
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,
po~ 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 rodoviário-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, 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 neutral izadas pelo
próprio agenciamento urbanístico propos~o, e
não serão de natureza a afetar o conforto
social a que todos tem direito. Elas
decorrerão apenas de uma maior ou menor
densidade, do maior ou menor espaço atribuído
a cada indivíduo e a cada família, da escolha
dos materiais e do grau e requfnte do
acabamento. Neste sentido deve-se'j~ped ir
a enquistação de favelas tanto na periferia

;~,
! \
~ I'~ j
~" -_ ..•.._ .... ,.~.,-.. --,--.. -.,,-. -•...-.•.-_.---... -- ------_.- - -- _ ....•....



urbana quanto na rural. Cabe à Companhia
Urbanizadora prover dentro do esquema
proposto acomodações decentes e econômicas
para a totalidade da população'~



A Superquadra ~ uma traduç~o em portugu~s. do Brasl I dos novos concei tos
de morar. Talvez seja urna' das mais inovadoras e acertadas contribuições
atuais para a habitaç~o rnultifamiliar.

A idéia 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 vedaç~o de uma fachada intei ra de
edifício residencial ocorreu pela primeira vez no Brasi I nesse projeto .

.
rEstruturalmente, uma Superquadra é um conjunto de edifícios residenciais
. sobre pilotís (que tem em Brasília, pela primeira vez, presença urbana

contínua) ligados entre sí pelo fato de terem um acesso comum e de
('cuparem urna área deI imi tada - no caso, um quadrado de 280 x 280 metros,
a ser cercado dos quatro lados com renques de árvores de copa densg, e com
uma populaç~o de 2.500 a 3.000 pessoas. O chão é públ ico - ~s moradores
pertencem à quadra, mas a quadra n~o 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 pilotís contribui para a segurança.

t curioso como foi possível, com ingredientes t~o outros, criar uma
atmosfera de bem estar, um 11 a vontade", uma serenidade sem isolamento
t~o próximas do Brasi I 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 suti lezas de proporção, dos
detalhes, do acabamento, da cor nas esquadrias, mas tudo claramente
I imi tado pelo padr~o comum da recei ta única. Talvez seja este o
parentesco entre dois resultados urbanos tão diferentes.

o fato é que a população assimi lou a Superquadra com grande faci I idade
o s p i I o tis I i v r e s, a p r e s e n ç a dos Po r t e i r os, o e s p a ç o p a r a c o r.t~r e
brincar,'os gramados generosos, permitem que as crianç~s se soltem
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desde muito pequenas. E q~ primeiras criangas conviveram de igual para
igual com outras crianças desconhecidas, vindas dos mais diversos
re~antos do país - n~o havia lugar para os preconceitos que normalmente
eXistem na classe media nas cidades C~ 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 Brasil ia, que fez a árvore crescer e dar frutos.
E de, Ia m e n t a r que a p ro p o s t a d o p Ia no, a n ív e I s o c ia I (i tem ,-I 7), te n h a
sido descartada em princípio. Teria valido a pena, pelo menos nos
primei ros tempos, a tentativa de incorporar às unidades de vizinhança
(como foi timidamente ensaiado nas quadras 400) camadas sociais
francamente diferenciadas, mesmo que com o tempo a real idade social do
país levasse os primitivos moradores a alugar seus apartamentos a pessoa'
de maior poder aquisitivo, preferindo morar mais longe e aumentar a rend
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 ideal ista. A intenção era, por assim dizer, nivelar pelo
meio, e o momenta histórico em que Brasília surgiu justificava tal
postura: a própria idéia de Brasília olhava para o futuro, e o important
era deixar claro que do ponto de vista do urbanismo, estritamente,
existia a possibil idade 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 inicio, a NOVACAP admitira três possibilidades com relação ao destine
da população obreira que afluia para a construção da nova capital: Ilpar~e
dela retornaria às regiões de origemj outra seria absorvida na lavoura, em pequenas
fazendas modelo, confonll~ convênio estabelecido 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
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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.1I (Lucio Costa, fev. 85).

IIEu estava com aquela impressão, que recebia pelos jornais e pelos arquitetos, o Oscar
inclusive, sempre lamentando que os operários que construiram Brasllia foram jogados
fora e vivem miseravelmente. Isso é uma espécie de demagogia, de oposição sistemática,
e que é, em parte, verdadeira, mas as satél ites 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 tem de tudo e onde se vive de forma bem
brasileira. E, como eu repito sempre, a única medalha de ouro nas 01 impíadas ve io de
um brasiliense de Taguatinga. O qLre é que vocês querem mais 711 (Lucio Costa,
entrevista ao Jornal do Brasil, Brasília, novembro 84).

De qualquer forma, as cidades satél ites, 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 satélites os subúrbios e a zona norte. Se no Rio existem favelas
dentro da zona sul que tem condições de serem consel idadas como bairros
populares, isto se deve à geografia da cidade - se a topografia dos
morros não impedisse, 1 iteralmente, a implantação de uma rede viária
carroçável, as favelas consol idadas e beneficiando de serviços públ icos
se transformariam em quarteirões de classe média e a população mais
pobre se deslocaria, como em Brasíl ia, 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 jogo~~Esta
prolongada permanencia sem a ocupação devida talvez ~eja uma'd~s 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 ~ importante que os 6rgãos respons~veis pelo
planejamento não deixem de ter em mente que a função da entrequadra ~
vital para estruturar o tecido urbano dos setores residenciais, pois de
seu uso adequado depende o encadeamento das sucessivas Unidades de
Vizinhança, entrelaçando os conjuntos de quatro Superquadras ao longo de
todo o Eixo Rodovi~rio.

o Jornal de Brasília p~blicou, em maio de 82, várias cartas de
adole,entes relativas as opções de lazer em Brasília i a leitura desses
textos ~videncia com a maior clareza as car~ncias decorrentes da não
complementação das Unidades de Vizinhança como previstas no plano-piloto.,
Os clubes nas e~trequadras, com f~ci I acesso, congregariam as '
II turmi nhas de quadra" e somados ao estabelecimento da rede públ ica de
ensino, em todos os níveis, nas quadras e entrequadras, aliados a outras:
111 o d <:l I i d a d c s deu s o v i n c u Ia das a in te re s s e s d a c o m uni d a d e a n ív e I de!!
convívio, atenderiam da melhor forma às necessidades hoje frustradas.

A local ização das associações de moradores nas entrequadras, por exemplo,
não apenas contribui ria para o grupamento das Superquadras em Unidades
de Vizinhança, como poderia ser o embrião de ullla nova modalidade de
participação comunit~ria na administração da cidade. II Nas circunstâncias
atuais, acho que a criação de uma Câmara de Vereadores aqui seria um desastre,
porque desvirtuar~ com a maior faci lidade 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 n6s 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 ~ aquela
enxurrada de interesseiros que, depois de eleitos, começam a facilitar a vida dos
amigos. E uma coisa bem intencionada, mas é um perigo. Fico apavorado quando falam
nisso." ( Lucia Costa, entrevista ao Jornal do Brasil, Brasília, novembro
84) .

J ~ nos c Om é r c io s Io c a is, a p opu Ia ç ã o sou b e de s c o b r i r e c r ia r II esq u i nas II

à sua maneira, adequadas a noção de espaço que o brasiliense tem dentro



de sí, 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
multipl icam e os carros descobriram a quadra ao lado para estacionar;
surgiu assim, espontaneamente, uma versão já decorrente do próprio
plano-pi loto, daqui 10 que seu autor chamou de 11 escala gregariall •

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 I ivre a instalação das fachadas, deu
vida às ruas, e se pode nbservar que o comércio efetivamente local já
descobriu as vantagens de abri r suas portas para os dois lados.

Na Asa Norte, a proposta (da primeira fase de desenvolvimento do pl ano)
de uma outra alternativa para os comércios locais - blocos quadrados
separados entre sí, 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 à2sproporção
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 mai s
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 pilotís livres. Daí a importância
atribuida à definição visual dos grandes quadrados das Superquadras
através das faixas verdes: 11 ••• e emolduradas por uma -larga cinta densamente
arborizaqa, árvores de porte, prevalecendo em cadà 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 dos edifícios, e de
oferecer aos moradores extensas faixas sombreadas para passeio e lazer,
independentemente das áreas livres previstas no interior das próprias quadras.ll

( Lucio Costa, relatório do plano-pi loto ).
...

O plano sugere em croquis um determinado tipo de implantação,~'fom blocos
longos e ortogonais, que foi o que prevaleceu na Asa Sul; observa-se



que neste croquis s~o 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 mencionado encurtamento do Eixo Rodoviário). Tal tipo de
disposiç~o 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 Gnica implantaç~o 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 pilotís e os gramados. Este exemplo n~o exclui, entretanto,
outras opções de implantaç~o para as Superquadras ainda n~o edificadas,
ainda mais que s~o todas na Asa Norte onde o terreno é bem mais
acidentado e em alguns casos há vegetaç~o e córregos a preservar a
implantaç~o n~o deve se contrapor à topografia como se fosse um
carimbo obrigatório. E, neste caso, o plantio sistemático e regular
das faixas verdes,mesmo antes da construç~o dos blocos, se impõe com
o mesmo grau de importância que lhe foi atribuido no plano original

o projeto de implantaç~o das Superquadras em geral foi feito pela
Divisão de Arquitetura, sob orientaç~o de Oscar Niemeyer, que projetou
os primeiros blocos, e de acordo com a diretriz sugerida no croquis
do plano-piloto. Os acessos asfaltados, que no começo pareciam
excessivamente largo~ - 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.
c o 111 re Ia ç ã o a o p a i s a 9 i s mo, a d i re t r i z p r i n c ip a I é d e que a s á r vo re s s o
devem ser plantadas em renques no enquadramento. Dentro da quadra, o
tratamento solto e livre, alternando gramados extensos, árvores e
arbustos - que prepondera na Asa Sul ,sem grandes preocupações
de "paisagismoll, é () adequado. As calçadas é que devem voltar a
ser contínuas, como as mais antigas; a "soluçãoll das placas quadradas
de 45cm de lado com juntas muito largas nos dois sentidos é desastrada
tanto visualmente como "ara o uso, de vez que é impossível acertar o
passe co~ 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 usuári~.
A instalaç~o de tanques de areia e parquinhos para crianças pequenas
é sempre benvinda, mas n~o se deve permi ti r quadras de esporte fechaclas
para uso privativo de alguns moradores; ainda nes~e caso fica patente
a falta dos clubes de vizinhança.

rA s v ia s d e a c e s so à S u p e rq u a d ra s - L - I e \~- I - fo ra m p re v i s tas
deliberadamente interrompidas a fim de impedir fluxo excessivo e
contínuo de tráfego no interior das Unidades de Vizinhança, assegurando
assim que alí só circule o tráfego efetivamente local; neste sentido,
as áreas destinadas aos equipamentos urbanos ( correios, assistência
p o I ic ia I, e t c .) f o ra m Io c a I i z a dos e x a t a me n te nos p o n tos de in te r ru p ç ã o
das vias, para bloquear a passagem: Este critério foi respeitado na
Asa Sul; na Asa Norte, entreLanto, a L-I e W-l tornaram-se contínuas.
Os efeitos negativos desta continuidade ainda não se fazem sentir por
causa da descontinuidade na ocupaç~o das Superquadras, e é urgente
restabelecer as interrupções antes da edificação das quadras ainda

Lvazias. .

Com referência aos Setores das Embaixadas, observa-se que a local ização
para elas propostas era contígua à L-2, que as serv!a 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 surgi ram os Setores de Grandes
Areas.

Assim, o Setor de Embaixadas, do lado sul, ficou muito mais isolado da
cidade, inclusivedo 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 ~s
pontes do Lago Sul.

Na Asa Norte, houve praticamente uma troca de localização entre as
Em~aixadas e a Universidade; também ai i são necessárias ajustes na rede
viariacom o intuito de integrar melhor o Setor à cidade.



SUPERQUADRAS SUL E NORTE
Recomendações

Completar a trama residencial integrando as Unidades de Vizinhança
através da uti 1 ização adequada das entrequadras.

Manter o gabarito uniforme de 6 pavimentos sobre pilotis e as diretrizes
de ocupação constantes do plano-pi loto.

I . 2. ~jã o a d m i t i r e m n E: n h uma h i P õ t e s e a t r a n s f o r ma ç ã o d e S u p e r q u a d r a sem
condomínios fechados.

2.2. Manter gabarito uniforme de 6 pavimentos sobre pilotis nas
Superquadras 100, 200 e 300.

(3 . I. Ma n t e r a de s c o n t i nu i da de d a L - I e da W- I n a A s a Sul.



3.2. Restabelecer a descontinuidade das vias L-I e W-l na Asa Norte
mediante destinação das áreas correspondentes às interrupções à
instalação de equipamentos urbanos.

4.1. Completar a arborização sistemática das faixas verdes que delimitam
as Superquadras com renques regulares de árvores de copa densa - sobretudo
na Asa Norte, e sem deixar de plantar uma árvore em cada vértice do
quadrado, à exceção dos cortados pela dupl icação das I'tesourinhas'l.
4.2. Retomar o critério de fazer calçadas de piso contínuo, como as
antigas de Brasília.

4.3. Nas calçadas já executadas com placas premoldadas e juntas
rebaixadas de argamassa, nivelar placas e juntas, não util izar mais este
tipo de pavimentação.

5. I. Proceder ao estudo e fabricação em série de todos os equipamentos de
mobil iário urbano.

ENTREQUADRAS SUL E NORTE
Recomendações

1.1. Manter o domínio público das entrequadras, destinadas a instalação
de illleresse cOlllunitário.

1.2. Local izar nas entrequadras, além das escolas par-que, os
estabelecimentos públ ico de ensino médio.



1.3. Retomar a instalaç~o dos Clubes de Vizinhança, com equipamentos
simples e viáveis.

1.4. Estimular a localização das Associações de Moradores nas
tntrequadras, integrando a Unidade de Vizinhança.

,,;2.1. Não prosseguir com os renques regulares, .,d frente das entrequadras
ao longo do Eixo Rodoviário; não se trata de arborizar a via, e sim de
revelar o rítlllo da sequência das Superquadras através da arborização das
fa i xas verdes.

2 . 2. R ê t 0111 <l r o c r i té r io d e faz e r c a 1 ç a das de p i ::> o c o n t í n u o, c o m o a s
antiyôs d~ Brasíl ia.

SETOR COMERCIAL LOCAL SUL
Recomendações

1 . I. t-l a n t ê r
escritórios

~os critérIOS vigentes, admitindo entretanto a
de profissionais liberais.

1 .2. P ~ r 111 i t i r a c o 1o c a ç ã o d e c a d e i r as nas c a I ç a das,
5 e j i) 1I1 C C r c i) das.



SETOR COMERCIAL LOCAL NORTE
Recomendaçoes

1.1. Manter os critérios vigentes, admitindo entretanto a instalação de
escritórios de profissionais liberais.

1.2. Permitir a colocação de cadeiras nas calçadas, desde que estas
sejam cercadas.

2.1. Nos comércios com projeções quadradas, só permitir térreo e
sobreloja, e não térreo, sobreloja e primeiro andar, como ocorre
atualmente.

2.2. As alturas devem ser medidas a partir da cota de soleira do meio da
projeção.

2.3. Não aprovar projetos de arqui tetura medíocre e pretenciosa,
impedindo legalmente que a "arquitetura" prevaleça sobre as vitrines das
lojas.

2.4. Nas ãreas comerciais ainda não comprometidas,
lojas em renque contínuo, vigente na Asa Sul.

retomar o.critério de
.> ...~.•"



- --- -- _ ...•'-_...~
~
i

... -...- .... ~,

SETOR DE GRANDES AREAS LESTE - SUL E NORTE - SGA-L
Recomendações

3. I. Proceder ao transplante urgente das palmeiras imperiais recem
plantadas na L2 rara us locais indicados nu Eixo Monumental

3.3. Arborizar faixa com cerca de 30 metros de largura, irregular, a
leste do Setor de Grandes Areas.

SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS GEHINADAS SUL
Recomendações



3.1. Desestimular o tráfego não local pela W-3, criando condições que
estimulem a uti I ização da pista central do Eixo Rodoviário para
percursos maiores.

SETOR DE GRANDES AREAS OESTE - SUL
Recomendações

3.1. Verificar a possibilidade e o interesse de estabelecer circulação em
mão única nos trechos mais sobrecarregados.
3.2. Utilizar a faixa verde arborizada a oeste das casas geminadas para
estacionamento livre de veiculos, sem retirar as árvores, apenas
re d u z in d o a a 1 t u ra dom e io f io, c o m o o b j e t iv o d e dei'x a r 1 iv re s p a r a o
tráfego as duas pistas de rolamento da w-4.

SETOR DE GRANDES AREAS OESTE - NORTE
Recomendações
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SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS E GEMINADAS NORTE
Recomendações

3. I. Arborizar os estacionamentos do lado das 700, com o objetivo de
atenuar a presença da má arquitetura.



SETOR DE EMBAIXADAS SUL E NORTE
Recomendações

3.1. Reorganizar o sistema viário, visando dar continuidade aos
percursos e estabelecer I igação franca com o centro urbano.



CASAS INDIVIDUAIS
CEMIT~RIOS

15

1118 - Previ ram-se igualmente setores i lhados,
cercados de arvoredo e de campo, destinados a
loteamento para casas individuais, sugerindo-
se uma disposiçio dentada em cremalhei ra,
para que as casas construidas nos lotes de
topo se destaquem na paisagem, afastadas
umas das outras, disposiçio que ainda permite
acesso autônomo de serviço para todos os
lotes (fig. 15). E admitiu-se igualmente a
construçio de casas avulsas isoladas de alto
padrão arquitetônico - o que não implica em
tamanho - estabelecendo-se porém como regra,
nestes casos, o afastamento mínimo de um
qui lômetro de casa a casa, o que acentuará o
caráter excepcional de tais concessões.

'r,~1ItIH'õt~
r. btéJ> u J>;;
5C~V'~Q •

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 sepultura rasa e lápides
singelas, ã maneira inglesa, tudo desprovido
de qualquer ostentação.1I
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SETORES DE IlABITAÇAo INDIVIDUAL SUL [ NUHll
CEMJT(RIO

Como já foi visto as áreas destinadas à habitação unifami I iar passaram a
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 livre intermediárias, de domínio
públ ico, resultaram às vezes .excessivas e convidam à invasão por pa rte
dos proprietários vizinhos.

Os sucessivos acréscimos de mais e mais loteamentos, inclusive as
chácaras, levaram a algumas aberrações viárias, que conviria corrig r.

t ainda interessante observar que o critério de só permitir sebes verdes,
e não muros construidos, contribui enormemente para o aspecto agradável
dos bai rros 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.



SETOR DE HABITAÇAO INDIVIDUAL NORTE E SUL
Recomendações

,

1.2. Estabelecer critérios que disciplinem o uso eventual
de domfnio p~bl ico pelos propriet~rios vizinhos.

1.3. Em qualquer caso, garantir passagem livre para a orla do lago, de
uso públ ico.

3.1. Arborizar
"picolés".



"20 - Evitou-se a localização dos bairros
residenciais na orla da lagoa. a fim de
preservá-la intacta. tratada com bosques e
campos de feição natural ista 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 C Iub na
enseada vizinha. entremeados por denso bosque
que se estende até à margem da represa,
bordejada nesse trecho pela alameda de
contorno que intermitentemente se desprende
de 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 ao centro' cívico, por onde
entrarão na cidade os visitantes, podendo a
respectiva saída processar-se. com vantagem,
pelo próprio eixo rodoviário-residencia I.
Propõe-se ainda a localização do aeroporto
definitivo na área interna da represa, a fim
de evitar-lhe a travessia ou o contorno".



Na orla do lago prevalece, como recomendado no plano, o uso restrito ao
lazer; ap~nas duas ~reas foram aI i previstas para hot~is de turismo
(alél1l do Hotel Brasília Palace, já em obras, como o Palácio da Alvorada,
quando elaborado o plano-pi loto). Nenhuma destas áreas foi ainda
edificada, mas surgiu uma terceira, destinada a este uso, em tempos mais
recentes, e local izada praticamente no prolongamento do Eixo Monumental,
onde se pode ver estrutura abandonada, com cerca de 15 pavimentos, em
lugar onde deveria, em princípio, ter prevalecido gabarito baixo.

o aCesso público à orla, entretanto, ficou comprometido pela
multiplicação de clubes; restam poucas ~reas contínuas em escala adequada
para instalação de parques populares, com a infraestrutura necess~ria
para permitir que a população em ger.J1 tenha, de fato, aceSSo à água.

U 111a de s tas á re a s é a que f ic a nas p ro x im ida d e s d a C o n c h a A c ú s t ic a e p a ra
a qual, nos anos 70, foi estudado um parque, sob supervisão de Lucio
Costa e por sua sugestão, mas o projeto não foi levado adiante.

A outra área, esta desde o início indicada pelo autor do plano para
parque públ ico, é a que fica em torno da lagoa do Jaburu, mais tarde
corllprollletida pela exorbitante residência destinada ao vice-presidente da
R e p ú b 1 ic a. º~.. q IJ. ª Ique r f o rma, n a p a rt e a in d a I iv r e, e c h e g a n d o a t ~ o
lago, existe ainda a.,possibilidade de retomar a proposta original, sêndo
talvez para tanto necessário alterar a posição do stand de tiro do clube
Caça e Pesca.

A suuestão relativa à localização e delimitação desses dois parques
consta da parte deste trabalho que trata do tombamento da Praça dos Três
Poderes, de vez que se situam na área de proteção paisagística vinculada
ao referido tombamento.

Ao longo das margens próximas aos setoresderesid-ências isoladas, seria
conveniente implantar caminhamento contínuo de traçado I ivre, que
perlllitisse passeios de bicicleta ou a cavalo (podendo ser inclusive
estudada a possibi I idade de aluguel de animais para este efeito) e
ligado à pista de acesso pelas áreas verdes entre os I'picol~s".



ORLA DO LAGO
Recomendações

1.2. Destinar as
torno da lagoa do
parques públ i cos

áreas contínuas: a)próxima ã Concha Acústica e b)em
Jaburu, com acesso ao lago, para implantação de
com equipamento de apoio necessário.

3.1. Criar carninhamento contínuo ao longo da orla leste do lago, que
permita passeios de bicicleta ou a cavalo.

3.2. Estabelecer I igações frequentes deste caminhQ com a pista de
acesso através de calçadas que atrevessem' as áreas verdes entre os
'Ipicolésll•

3.3. Arborizar generosa e I ivremente esses caminhos, bem como as areas
verdes entre os I'picolésll

•



NUMERAÇAO URBANA
COMO DISPOR DO TERRENO

1121 - Quanto ã numeração urbana, a referência
deve ser o eixo monumental, distribuindo-se a
c idade 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 ã 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 del ineamento 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 ã 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
grande parte, co~o 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 de quadras que
não fossem projetadas pela Divisão de
Arquitetura da própria Companhia. E su~iro
ainda que a aprovação dos projetos se
processe em duas etapas - anteprojeto e
projeto definitivo. no intuito de per~itir
se 1e ç ã o p ré v ia e me 1h o r c o n t ro 1e da q u a I ida d e
das construções.

-Da mesma forma quanto ao setor do varejo
comercial e aos setores bancários e dos
escritórios das empresas e profissões
I iberais. que deveriam ser projetados
previamente de modo a se poderem fracionar em
subsetores e unidades autõnomas. sem prejuizo
da integridade arquitetônica. e assim se
submeterem parceladamente ã venda no mercado
imobiliário. podendo a construção
propriamente dita. ou parte dela. correr por
conta dos interessados ou da Companhia. ou
ainda. conjuntamente.11
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OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
TRANSPORTE

A questao do transporte coletivo em Brasíl ia até hoje
contento.

No início, como já foi visto, cada órgão que se transferia era
praticamente obrigado a resolver seus próprios problemas. Este hábito
c o n s o I id'ou - s e - c o m o a s m o rdom ia s - e a s p e s s o a s nem s e dão c o n ta d e c o mo
~ an6malo que frotas de 6nibus sirvam - repetindo nos mesmos horários
os mesmos percursos - a cada entidade separadamente, em vez da cidade
oferecer, uti I izando a mesma frota, um sistema de transporte coletivo que
atenda a toda a comunidade, e certamente a custo mais baixo e com maior
eficiência. "t: chocante o espetáculo de ver-se concentrados, perto da Torre, centenas
de õnibus lado a lado, à espera da hora de levar ou de trazer.1I (Luc io Costa.
dezembro 84)
Com isto, o problema do transporte, vital para qualqu:r cidade, teve por
muito tempo sua solução relegada ao dia seguinte, e so recentemente tem
sido abordado de maneira mais consistente. Mesmo assim, o resultado ainda
deixa a desejar, e seguem algumas observações avulsas que talvez possam
contribuir para o melhor atendimento ao usuário.

A pecul iaridade de B.casíl ia no que se refere ao arcabouço viário - que é
o fato do percurso até o centro urbano não ter que atravessar trama
apertada de ruas como nas cidades "normais" - deve evidentemente ser
considerado como premissa para qualquer estudo referente a transporte
coletivo na cidade. Acresce o fato de que a rede viária que I iga o Plano
Piloto às cidades satél ites é generosamente dimensionada para o peso do
tráfego que tem a arcar.

Assim sendo, a idéia de se implantar desde agora um sistema de transporte
rápido de massa para ligar as cidades satélites do lado sul ao centro
urbano, com pista exclusiva a ser construída em toda a sua estensão,
talvez possa ser adiada por um bom período de tempo, através do aumento
da frequência dos 6nibus normais nas horas de pique, incorporando-se à
frota parte dos carros que servem às diversas instituições e aplicando
uma polít.ica tarifária que tenha por objetivo atender prioritariamente as



necessidades da população, o que nem semp~e ocorre com as empresas
particulares.

Cabe tentar uma solução deste tipo, menos onerosa e, graças is
características viárias específicas da cidade, talvez passível de
responder satisfatoriamente is necessidades atuais e do futuro prõxiruo.
Em qualquer caso, ~ essencial que a Rodoviiria permaneça o ponto de
ligação entre as cidades sat~lites e o centro urbano da matriz.

No que se refere ao Plano Piloto, cabem algumas observações referentes a
percursos. O Eixo Rodoviário tem pistas laterais com mão nos dois
sentidos em ambos os lados; existe uma 1 inha de õnibus que so percorre o
Eixo - entretanto, as pistas locais só são uti 1 izadas cada uma em um
sentido: na Asa Sul, por exemplo, do centro para a extremidade se va i
pelo I'eixinho de cima" e se voJta pelo Ileixinho de baixol'• Se esse mesmo
percurso fosse feito nos dois sentidos em cada um dos dois lados,
atenderia muito melhor aos deslocamentos internos da população, ou seja,
tornaria viável, por exemplo, pegar um ônibus para ir da 205 à 214 sem
ter que atravessar - duas vezes - o Eixo, ou então dar uma volta enorme e
desnecessária.

Outra observação que parece relevante ~ a não existência de 1 inhas que
liguem o Eixo i W-3 e i L-2; o Grande Circular liga a L-2 i W-3, e
circula nos dois sentidos, mas seria certamente benvinda uma outra inha
que ligasse o I'eixinho de bai~o" à W-3 e o de cima à L-2, sempre nos
dois sentidos.

Como a possibi 1 idade de transbordo na Rodoviária aumenta as opções do
usuário, ~ importante que este fator seja considerado no estabelecimento
d a p o 1 í t ic a t a r if á r ia - não s e jus t if ic a, p o r e x e m p to, p a g a r d u a s vez e s
para ir de Ullla Superquadra à Esplanada dos' Minist~rios.



OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
REMATES URBANOS

Como se pode observar do conjunto deste trabalho, ao mesmo tempo em que
avultam problemas de maior porte, frequentemente aspectos menores,
pequenos detalhes, reclamam intervenção em toda a cidade. A multiplicação
de pequenas coisas acaba por transformar-se numa coisa maior, e é
necessário encarar tais aspectos em conjunto para que possam vir a ter
solução conveniente. Trata-se de dar acabamento à obra, de rematar

.- corretamente a cidade, através do paisagismo e de mobil iário urbano
adequado. Neste sentido, seria do maior interesse que fosse projetado e
fabricado um mobil i á r io urbano padrão, de bom desenho e qual idade técnica,
resolvendo de uma vez por todas o problema geral: tipos de calçamento e
pavimentação, bancos, lixeiras, abrigos, enfim, tudo o que é necessário
para "vestirll uma cidade. Brasília merece ver finalmente preenchida esta
outra escala - em tom menor, mas não menos importante. Este tipo de
intervenção, relativamente pouco onerosa, deve ser levada a cabo a curto
prazo - toda a comunidade s6 teria a ganhar.



1123 - Resumindo, a solução apresentada é de
fácil apreensão, pois se caracteriza pela
simpl icidade e clareza do risco original, o
que não exclui, conforme se viu, a variedade
no tratamento das partes, cada qual concebida
segundo a natureza pecul iar da respect: iva
função; resultando daí a harmonia de
exigências de aparência contraditória.f assim
que, sendo monumen ta 1 é também cômoda,
eficiente, acolhedora e íntima. r ao mesmo
tempo derramada e concisa, bucól ica e urbana,
lírica e funcional. O tráfego de auto~óveis
se processa sem cruzamentos, e se restitui o
chão, na justa medida, ao pedestre. E por ter
arcabouço tão claramente definido, é de fáci I
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 com um trevo de cada lado, depois as
pistas locais, que avançariam com o
desenvolvimento normal da cidade. As
instalações, teriam sempre campo I ivre nas
faixas verdes contíguas às pistas de
rolamento. As quadras seriam apenas niveladas
e paisagisticamente definidas, com as
respectivas cintas plantadas de grama e désde
logo arborizadas, mas sem calçamento de
qualquer espécie, nem meios-fios. De uma
parte técnica rodoviária; de outra, técnica
paisagística de parques e j~rdins.

Brasília, capital aérea e rodovJ~ria; cidade
parque. Sonho Arqulsecu-lar do Patriarca.11
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Uma vez conhecido o percurso
formuladas recomendações com
desacertos e o atendimento a
anos - alertando sempre para
original - trata-se agora de
adequada para o planejamento
Brasília de amanhã.

entre a idéia geradora e a cidade atual,
o intuito de contribuir para a correção de
necessidades reveladas em seus primeiros 25
as potencial idades ainda ociosas da proposta

procurar definir qual seria a postura mais
diante da Brasília de hoje e visando a

Como encarar o problema da expansão do Plano Pi loto, resguardando, ao
mesmo tempo sua feição original que, apesar de todas as alterações,
permanece até hoje reconhecível?

No caso, resguardar a fisionomia da cidade siginifica, ~ntes de mais nada,
não estabelecer continuidade de ocupação entre o Plano Pi loto e a
periferia urbana, constituida prioritariamente pelas cidades satélites do
que se poderia chamar de IIGrande Brasília Sul". Neste sentido, a atuação
do planejamento, procurando envolver a cidade com extensas áreas verdes
(Parque Nacional, Parque do Guará, Jardim Zoológico, Campus da UnB, área
do IBGE, Jardim Botãnico) ou de uso rural é extremamente acertada, bem
como o aumento de oferta de moradia na "Grande Brasília Sulll através da
criação de novos núcleos.

Mas, se faz sentido preservar o Plano Pi loto, não é apenas porque se
trata de um fato urbano inédi to e representativo de um momento historico,
mas, sobretudo, porque deu certo. Como o Pinocchio, boneco de madei ra que
virou menino de verdade, a "cidade inventada" também virou cidade de '
verdade, organismo vivo e Capital efetiva da nação.

o que importa é discerni r quais as características do plano que foram e
permanecem essenciais ao seu acerto e que, por esta razão, devem ser
mantidas.

...
..:_:'t

A preservação da inte~ridade plástica do conjunto urb~nrstico-arquitet6nico



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 públ ico, e da
consequente utilização de instrumentos legais existentes, como, por
exemplo, o Patrim~nio Hist~rico. O atendimento is 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, insól ita presença contígua i Praça dos Três Poderes.

Já no que se refere i proposta residencial multifamiliar'das Supe~quadras,
fundamental, como se viu, para que Brasília tenha adquirido, em tao po~co
tempo; uma identidade própria como cidade - como "urbs" -, a preservaçao
de suas indispensáveis características de ocupação e gabarito é muito
mais vulnerável porque sujeita is pressões do poder econ~mico. O número
de quadras é I imitado, e a demanda será necessariamente crescente: os
fi lhos de quem mora hoje em Superquadra, vão normalmente querer, no
futuro morar também em Superquadra.

c o 111 o j á fo i o b s e rv a d o n o c o r r e r de s t e t r a b a Ih o, não s e p o d e f u g i r a o
falo de qu~ a real idade social do país transformou as Superquadras em
bairros de cldssel!rnédiaj. Por outro lado, se ainda há disponibilidade de
quadras na Asa No1te, 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.

E por esta razão indispensável que se pense desde já numa forma de
desestirnular na origern a existência de tais pressões, tão nocivas à
cidade. Pensar na expansão de área residencial destinada i classe média
não é urna postura el itista, mas simplesmente o reconhecimento do fato
inegável de que as chamadas elites existem, que também elas crescem e -
espera-se - incorporarão camadas cada vez maiores da população.

A Illaneiru que parece mais sensata e viável de lidar com este problema, é
a reserva de áreas contínuas, de domínio públ ico, a serem destinadas a
Ulllil fulurd implantação residencial "no estilo inovado pela cidade" (L.C. ,85),
ou seja, na forma de Superquadras, capdzes ae absorver, por um bom
períodQ de tempo, a demanda residencial da classe médiij que



fatalmente virá. Como já foi visto anteriormente, a fixação da Vila
Plana! to apressou a definição de uma dessãs áreas.

E evidente que não faria sentido cogitar-se da ocupação de tais areas
agora, o próprio Plano ainda tem como absorver a demanda dos próximos
anos e os problemas atuais de controle 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 perfmetro
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 Pi loto, mas ao mesmo
tempo propiciar I igação viária franca com o centro urbano, de vez que o
que se pretende é a implantação de novos bai rros residenciais da própria
cidade. Devem ser áreasllque conquanto desprendidas do Plano Piloto, sejam
integradas nele" (Lucio Costa, 85)

Para conclui r este trabalho, cabe retornar à feição urbana do Plano
Piloto, vista agora em termos da sua volumetria. E importante que
permaneçam os critérios originais que até hoje prevalecem: gabarito
uniforme de 6 pavimentos nas Superquadras 100, 200 e 300, decresente 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 g~barito baixo dos
Setores de Diversões.

E a manutenção do canteiro central do Eixo Monumental livre de ocupação-
é como se B~asíl ia fosse atravessada, do nascente ao poente, por u~a
fdtia 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 dai o empenho em preservar de alguma forma a perenidade do
IJ g e s to p r i má r io d e que mas s ina Ia um Iu g a r o u deI e tom a p o s s e li.;:'.•
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ANEXO
Transcrição do texto de Lucio Costa que acompanhou a proposta para os
II Alagados li, Salvador.

A uceitaç~o pausiva
tl o. cxis tCl1 cia e (1,')

t1r::J.:~s t1(JJllinic"l:raçõeD e 1;lelo público em geréll
, , ,-o

c0ntll1UO (;l'p.Ge:imcnta dessa aberruçuo u_rl'8l1a on

1, ' .,~, 1 11:r n;l8, ,n1c:n':~-: com :~l po :)'['1.(1~':l .- C:, na ver( u( e " \~~I

CfJcrLJHlnl0. RH2.~H;ll'~rlue parr:c0u impcr~,tivu f:l. uprc:;l~n'I:H</ãn nquj,

ae propo~Jlçao pormenorizada capa7, nao so de contribuir para des-
pertar a consciência do prl) ·t'llema, como àe lho possi bili tElJ:' solu-
ção pronta e adquada.

-Irnpce-f::e, com a. ma:ieJJ....uT'g~ncia, levantar aR ré'CUrGOs neceBsários
- inclunive com o reJorço ele campanha púl)jn~ Je coleta - e mobi
lizar os orgaos responr;~vein para quo o pro'bl(1oa soja afinal ,:"'n-
fren tadoe resolvido. I.Tas resol viGa ele forma exemplar •., Tanto elo
ponto dl3 vista. social f como dos pontos de "ista técnico, urbnnír,-
tico e ::"urnnno.

Hão De diga que se trata de população náo qt:..alificada e marginal,
a SGr removida alhures, p~rquanto, recuperada a área, não terá
condições d8 ali' permanecer. Pois se eles al:i. estão agora" e as-
Dilll, alj. d(;\,em continu2ro 3e pudcr~un coexir,'t;ir em tais cO)1diçõus,
prOV[lr<.ITIl 8r;tC:lT'em COl1ciiçõen de conviver, no nTsmo local, como Ir~n

_.-- •• 1 _



.' ~.

filas como pro cc dm' ? (r'
•

])rirneil'O importn. 'fre:i,ar 11 fJUu-jnrlúetr:Lu illlú11il i.éÍrin em curso " 1111-
I •

p~Hlin<.1oC}l.w.lquer ucrJsci.lJlo no que cx:i.sto no local. LI1\ IJcguillo. ~lr.~

v.!..dcnc:i flr o lov::mtaraeni:o <108 condi()~õc!s elo vida elo cnda fruniliG, f~, ,

7,81' lL nccc~Jsaria trÜl{,em c Vl")~~riJJú.o.r wn melhor cnewllinlwm:::mto ou
u (]QVÜI~'. l'PCU}lP.::":lÇU0,- c,onfor:,~(' 'O r::n,so., Sj.1JJ\~ltnncDmcnte l'ro2C(lcr

[tO 'ntl:lTO (lc u.iá~"\8rl:,;:d'~ li~() ,:'t~'()[J po:c J'20, ':lU seja, (le doi:J qu;~

01'[l.uo [1 jus tupo r;1;0~:, corre}) p:md~n t8,d 11 'cin ;~o 11r. r:·I.~lJ:,cn. ln::.;C]'(j': ('X'

lleCSl3 rl~tf1.l1glllo um ~.f)~:::::.~re;o:rUl';:I~~~JO lJor c:x:,,:iil~lOD 01"·liqu08 8.rt~i.(;\l'

,1,[1008 a p~C1.uenElsp:ra~3Í'" em c.:tda vertice; dispor ao .longo dess os
cUlninhon c: nessaL pracinlwD )0 blocorJ com pilotifJ de 2,20!o, tren
1;,;..'1 du.r'?s de 2, 50m de piso a pj.so e 4 a 8 apartwllen to El pO:.' aneln r •.

~r.
Of.; npartamentos rr..::üores( ?2in2) seriwn destinados às familian que.
o lcvantaJn·:mto indicassc co:no melho~ habili tadas a tuna pronta r~

-~(, \

CU-lJC1'açaoj 08 mp.~l~:"c::J (J6ill2) aquelas cujo reajustamento De reve-
lnr,se mais difíei:!.. 'reriamos assi.n 540 félIJ)iJ ins,. ou 2.700 pe s-
soas'J por losango, o 'lue corrcspondc a 540 p~r hectaro .. 1~7)

É oaso 11aro. uma cru.np2J1ha glc 'lJaJ. dc recuperaçüo. Saúde, nn8i~; t811-. ..

uitl. OUU.1.tU, ~u.ul:ti\~au. lir~UI1çLl:J ~ adúJ."tos. AJ.1'abe't1zar, encin~'r
ofíCios, utri buir tarc:tns j tratá-los como ,Ec:-:i:lOaso não. 11 Bub-pP.8-·
Dons". Dar a ceda ur.l 3 cada familia o que todos devem ter - UL1[l

habi ta.;ão decente, e fa:~er C0Tnque SUl bmn .~tilizó.-~a e prcsEH'vÉl-ln.
"

Diligenciar para que tenhrun trabalh0 continuado os meninos, [li}

menin:::l3, os pai ó - a fim de C1.uo no devi do tC:JnllOc com a dev iu a
correçao monetária, possam ·finDlr.wnt8 ).2.~r;2.I', !3(~JJljuros,. .~'9t que de-
VCIrl.. Este CélSÕ UOS 11 Alu[jauos" po<1er{t [;cl'vir de ê~elllplo para todo



---- --- -:-1
I

I
i
I

i

I

,
O P<'Uf:i,

Ao contrarj_o do que ocorre em outrof1 rf"li !O,es, onde o prolotario
muda de f1T,(l):-tamento (nempre aluGado) a medida que a fam~.lin r;' as
ce, 8.quJ., VÜH'J1(lO fi. lJolí tico. habi"tacional estimular o sentido de

proprieQade, ~ cu~n adquirida dover~ servir a vida inteira e pOE
tanto cDmportur élS VD1'ius fases da evoluçõo familiar.

1>3 início, pare. o CE.Gal de ex-favelados com wn ou dois filho s" o
ap[trtamcnto parece~'[l :folgado j mas na medida em <lue a familio. au-
mente a GxiGuidf'.d~ elo espaço ne revelnj há entno dois períodos
di G ·r.;i.nto s fi. Con8 i c101':11'• No prime iro, o s filho B, ainda peq ueno fi ,

c1.ül-j-ar;, cedo (; o ciorn:í.nio noturno é dor: nr11R qllP n()rlp1l1 r1; C-':..,....•.• 14_

vrelnente da sBla e da cozinha; no segundo, já crencirJoG e vol tun
do tarde, esoe dOlwí.ni.o noturno passa UGO filhos, recolben(10-se
os pí..ÜO novamente ao q uurto, até q U8, com o tempo, ocorre afinal
o. did}Jc1'sâo ::' o enpuçc exib'UO de novo crcr.:ce.

i:13.1 (10. nala, doifj qUl:Jrton,. banheiro o cOlinlHJ.: c1U[lS 11 camnrinhéwl'

ele 2,OOm x 2,/IOm, \.lI'l''.. articulac1a 8. pcquc."b. ~alll e outra inteGra··
do. à úrea do serviço, com H finalidac1e de permitir, além do 008(;-
fo{.;o, a instalação ri8 l.:iOJás-cnIJ1::l. É que n2. ;,aiorin elas fUl;ülié-ls'

pr010t[trias há Ulf\a peS[iOa idosa mãe, tin, avó - Ct1j~', <190.0 se
conccntrn De> s8rv.l::;0 c1oméGtico, e poocr:i.u er:-G::lO utll1?,tll' p.~;::;n Of)-

paço c~e>1-;:1)],eJ;l0nt8rCÚJ!tG (lue-rto; enquanto c :t'il110 ,rn.is velho ocuJm-

rifl n Cil7l1o.rinhn CCIl} U.[S\lD. h ~uln. E co,~-:o Jl'-:ll'rl ,I op:n'ó:rio n. l:Jn..l.n



elc CJto.r u\.u'gUGua, i~Il(I.:i.:lUa elll detrimento do :;t,;Y".Lço, r.ao fn~'. :Jcn
tido I c sill1 o invcrf.'o, \.lln:~ VC'" (lHe a rC'feiçGo é teitn rle pre:fcr8!!
ci.8. J);', ITÓ.l1J'in. (;(I~,;·i.),))C" j (JJ. J.l~·/'\"'i.: 1.0 \.11 ;"~.~ t;:i..!~() 11:1. p;:11'p,lc J1~ll'(~

. . I ' ,
l)'~l'lil'i.t,l)" eu'! L : 1.(1 ),~;j(;()l(ll:'.ieo·-'! i :;11;"1 CO/ll i~ :;.>].~ (lll:VHIO :;e er:~;;', li

:Jo
Nos apa~'trunentos míni.mos r de 26 ,00m2, o pl'ograllla renpei ta mais de
perto o "estilo" de ·vida do f'uvelado, isto ~, as vroas de e stlU' t!

de trh'ualho se confundem, mas, ainJ.3, assim, n disposição elJl. T, eles
ae 8Hpaç:u comwn nno ;J~: 'p~rJQite difereno:l.A.-".etti, como contri bui pa-
ra uma scnsaçao de relativo desafogo, pOÜJ ens'3ja visadas de cinco
metros dc parede a parede. Quanto à construçãv, as lajes acima
do taboleiro dos pilo"i;is, de concreto apai:pnte, apoiariam sobre n
própria trama das paredes com cintGs de'ar.IPrrução; a escada, a
faixa corrida de remate e o enq uac1rs.JTI€llto de::::;corj)o s avanç a.c1os c1a8
camarinhuB seriam tarntéIll de concreto o vi.F.:ta, sem qualquer trata-
mento especial; as paredes de tijolo aparente da caixa abertn da
escada teriam aca l1anlento de verni z, assim comI') todas as portas "com
aduelas de piso a 'teto pintadas de preto. In"'\iQrnamcn'te as puredes
levariam apenas emboço e o fundo das lajes ':'ia0 serianí r8vestic0';"

I '

mas tudo uniformen te caiado de branco. O::.: pisos ~:eriDm de cii:':ên-
•

to alisado, levando no traço coraritc terro:;,') para dar Elcal)[~lüellto

apenas uma arand8J.a de ~ouça branca em cad~. côruodo, afastada cer·
ca de 1, SOm do cl'.ãu" P. as tomadas nocessárias ~ Externamente a~
paredes seriam rE!bocadas e tam'bém pintadas de branco p9!a contl'íW

..~.'" --
tar com () concreto aparente; us vaos seriEU/l. de--D,90 xl, 10 e te··



rtnm U.l1F], pD..:rte P.r. trE: i tu fixa, com tel a, e folha de ta baado
pcquerJ:l. vidraça ~ postigo. (:(~'.;

1,las a t8.l'efa do .r1an(~j(lclor conscirmte da sua :•.'csponsabilitlade 80-

ctal dcve ir alé1ll -das <:dificuçõe~ o prover :ç 8.r 8. o usuário certns
comonid(':.c]cs C'! fí.lc~; licl2des inerentes à vida comuni'ttlria civiJ t~',nc1n.

MJ8irn, n..1ém do C(\lléro:i.c· é c1',:') lojD!1 àe ofíciof.l Jocalizados nas pr,g
'~ cinhaG I ~J.érn do !jcrviço c1'3nr3~;iGtênciu soci:·.l com pequello ombulat9.

" ' '. 1 ' ,r:i.o P 00. eS(~JlU' l'r:l!Jl~U')D, la (l~W prever', no :rroprio eopaço reuiden
, -

cLJ1 (lrf:i.1Lt(10 1)01' cedia losi.lnl~l), Étrer18 próprü.~ p:1rn atender hr; COl!

vuniên~..::L8.8 8 uo <1l'r~:)j'()['.o das V:~.riHS ff~ixnfJ olL ..:-:Lu8, u fif:l de cu-

r<1ntir·-s o o l:.lÚtuc entcndimcn to nas Ilornf; da c(lnvorc,êncj. n. fnllli.l i ar.

(- (} 11'''' '}''' "J' .• , "'( . '''''''o '1 ~ .l..' 1,0' "'~lu .. ,I I,;. _)1 J ..'. ,l ... l. vd . .1,0, On(\~

Jt1;,dol'ia trnh:.1..l.h:,l,=, fOl'n f a Cl".'cllO devo ::;01' f1 p::. :"lI.cira nc(:('uaidéHlo j

IlW:..l no o'.):;ro extrulno í~fl f,' L)~rl deva-no tu.a;):;!" .. f?OJlLdclm'Llr o pro blt:-.
ma dos nÚffierosós velhos cüja presonça contínua nu exíguo espaço c.:].
, .

mestico l)ode tornru'~se estorvar. te . Impoe-co ul te:rn:J'tiva que 11t'~

f"eja nec~ssario.lIlentc o botcquj,Q. Bastará co:wtru,ir um alprmdradü"
IJrovido de no.ni tú.rj_o e pequeno cômodo com 'bclicl~e para ocasional
repouso, onde eles ne POSS(l1I~encontrar, fazl.l seu JOGo e r~lh2:t~.r
as velhns estórÜH), ou simplesmente' deixar-s(: ficar. Este rClnnn ••,

so não dcvp.rá e8t,~LT BeGTcGac1o, mas à vista do cU'lIpO ccntrHJ. ou tOE

reiro destinado ao bate-bola e mais joeos da t'.>'". (,e moça, qHO duvc-·

rá igualmente diüpor do seu galpõo, com pequclla copa e sani túrio,
•

para batucadas o convivio, e, ainoa, &O alcance de outras c\U[l~ t.-·
l~Ous dic tin tas, UJlla des tinada aos chnos-de-ro ~:ceio com balançr: fJ "



ganljorras etc;, outra delimitada por_ cerca-viva e privativa dEU]

crianças· menores assistidas por al~~ém. Todo esse ambiente deve-
rá ser convenientemente e.rborizado, mas o c11ã0 serro de terra t.':lti-
da e capim te irnoso, res Ü, ten t~ ao piso te ia, cClmonos quintai o. ~'\)'

As calç0.d~'.:.:., sim'J11(~s cB.lninhof3 ~st:r.ei.tos c0mpo~d~os de placas occon
creto de lull metro por dois, so b os piloti3, c se articulA.ndo umU::1

~tj UU."J.tltj, ti I;~l.'. atx~r-(;o, nu ll~1.l::1::;HeeIUUê:l~ e(ll110él.900s. larao nJ.l;l.-

da a separação (I.a parte verde, ou f1rea interna dos losanGos" com
a parte enBui brada e apenas arboriz.ada, ondc cstarão ns vias m:tca-
dwnisados do acosso carroii[lvcl; e 80 nlargHrôo lorlllC'l).do áreu8 ele

convi te com b2J1IJ08 l'esguarclac108 por ripado defronte lh;.s cscac DO I .J,
,...,

prevendo-se iGu':.J.L1on13, diante doo vaO!J de s~!'viço, ripnc10s verti-
cais, c1t~vidame:C!1ir:l(locados e com altura rle um 18nçol dobrado" pílJ~n.
encobrir li ronp"~ ~f'}H31:rQdu e assim G:n'8J:',tir fi desejnvel compo r:itnrn

ur11ana. ~bHl0 i.f:lto r. praticável c muito :fácil ce fazer; o aC:'é:;ci-
mo de do:,pesa nobre: o orçn1l1cnto estr:Lta.ll:::nte hnbitacional e dn in-
ira-estrutura ser{l mínimo, emlJora o efeito no nentido ela esto.ldli-
dade doméctj.ca e (Ia H~pirn9õ.o c.o' bC:lo-E:Dtar -. e conscClucn Lerner. te C 1'.

termos de; lJ1Grcad~)'~ proc1nçoo - !l(~j8. fu.nc1anlentflJ •.

Complct~L(10 o ar[x)]·j.~UQO c primej.ro l08ê1ngo, -transferi das e in tit::\] íJ.

c1an o.s fwn:i.lie.s p:r.cY:'.nmcllt(~ propuradas pela!:; nG~ist(m~':c[l socinü;,
com a c s eol a, li cr'.) cll<:!, ou rü1)011drnc1o:) ~ W3 diferen'tco ÚTens (1,... 1'0.. ,

d.a ].'ud:r;-iúDo C'oll'C1.{;lla I (JU

Vj.VCIil, - () l'(lf3lÜ i:udo :.:( 1 :í

,
C!'I -,;.~ I tllllo'pot;.~··. C1 ~ UJ1CÜlJ)él,', al:i UO P':l

. '. 1 ',. IfW;Jn, lW].JrOlll'J.O )I·,~.~i:''))}( c: 00 UfJU~lt-H)U ~C1
. ,...-- - -

. do nurprnonc1cr o n 1m tllll}(\. cfltnl'n GOll}W....
o proGrama diGn:l.fiC1r..l'n n flolllinin'l:rnçoo.

fH'Ofjcc{;t\lr, (lU c~.
• -.~ •• ' "1
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