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Neste item são abordados os aspectos refe-
rentes à morfologia da área de abrangência dpo 
PPCUB, a base cartográfica e o endereçamento. 

Os tipos morfológicos que compõe a área 
de abrangência já foram caracterizados anterior-
mente pelo trabalho GT Brasília o qual compõe o 
Dossiê elaborado para a Inscrição de Brasília na 
Lista do Patrimônio Mundial servindo com base 
para a carcaterização a ser realizada neste Diag-
nóstico. 

De um modo geral os padrões morfológicos 
de malha e tipos edilícios presentes nos seto-
res de Brasília ainda encontram-se preservados 
nos atributos básicos que configuram a imagem 
dos setores, apesar de apresentar descaracteri-
zações de altura e gabarito assim como outras 
situações já caracterizadas anteriormente neste 
relatório. 

Ambos os padrões morfológicos (predomi-
nantes) compõe uma imagem singular, sendo 
composta de pontuações (marcos e elementos 
referenciais) e predominâncias de tecido urbano 
de tipos variados, ambos já consolidados que es-
truturam a imagem do lugar a ser preservado. 
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3.1   Base Cartográfica dos setores e endereçamento

A área de abrangência do Plano de Preser-
vação do Conjunto Urbanístico de Brasília é com-
posta por 92 setores. Nestes setores foram iden-
tificados 10 tipos de endereçamento, conforme 
listagem abaixo:

a) Setor
Compreende os setores cujo tipo de ende-

reçamento é determinado apenas pelo nome do 
setor. Em geral, são reservas ecológicas, par-
ques, áreas de proteção ou setores isolados: 
ARIE (Santuário de Vida Silvestre Riacho Fundo), 
AVPR (Área Verde de Proteção e Reserva), GMT 
(Granja Modelo do Torto), PFR (Plataforma Rodo-
viária), PQEN (Parque Ecológico Norte), PQNB 
(Parque Nacional de Brasília), SMC (Setor Militar 
Complementar), SPP (Setor Palácio Presidencial), 
SPVP (Setor de Preservação da Vila Planalto), 
ZOO (Jardim Zoológico), SHLSW (Setor Hospita-
lar Local Sudoeste).

b) Setor - Lote
EMI (Esplanada dos Ministérios), ETO (Es-

planda da Torre), PFB (Plataforma Ferroviária de 
Brasília), PTP (Praça dos Três Poderes), SAM (Se-
tor de Administração Municipal), SCTN (Setor Cul-
tural Norte), SCTS (Setor Cultural Sul), SDC (Setor 
de Difusão Cultural), SMHS (Setor Médico Hos-
pitalar Sul), SMIN (Setor de Mansões Isoladas), 
SRTVS (Setor de Rádio e TV Sul), STN (Setor Ter-
minal Norte), STS (Setor Terminal Sul), PMU (Pra-

ça Municipal), SEN (Setor de Embaixadas Norte), 
SES (Setor de Embaixadas Sul), SRPN (Setor de 
Recreação Pública Norte), SRPS (Setor de Recre-
ação Pública Sul), SHTN (Setor de Hotéis Norte), 
SGMIN (Setor de Garagens Ministeriais), SAFN 
(Setor de Administração Federal Norte), SDN (Se-
tor de Diversões Norte), SDS (Setor de Diversões 
Sul), UNB (Universidade de Brasília), ERN (Eixo 
Rodoviário Norte), ERS (Eixo Rodoviário Sul), 
SHLN (Setor Hospitalar Local Norte), SMAN (Se-
tor de Múltiplas Áreas Norte), SIT (Setor de Inver-
nada do Torto), SMU (Setor Militar Urbano), SPO 
(Setor Policial), SHIP (Setor Hípico), EMO (Eixo 
Monumental), PQEB (Parque Estação Biológico).

c) Setor - Quadra - Lote
SAAN (Setor de Armazenamento e Abaste-

cimento), SAFS (Setor de Administração Federal 
Sul), SAUN (Setor de Autarquias Norte), SAUS 
(Setor de Autarquias Sul), SCN (Setor Comercial 
Norte), SGO (Setor de Garagens Oficiais), SHLS 
(Setor Hospitalar Local Sul), SHN (Setor de Ho-
teleiro Norte), SHS (Setor de Hoteleiro Sul), SR-
TVN (Setor de Rádio e TV Norte), SGAN (Setor 
de Grandes Áreas Norte), SGAS (Setor de Gran-
des Áreas Sul), SEPN (Setor de Edifícios Públicos 
Norte), SEPS (Setor de Edifícios Públicos Sul), 
SCS (Setor Comercial Sul), SCEN (Setor de Clu-
bes Esportivos Norte), SCES (Setor de Clubes Es-
portivos Sul), SBS (Setor Bancário Sul), SIG (Se-
tor de Indústrias Gráficas), SMHN (Setor Médico 
Hospitalar Norte), SHCES (Setor de Habitações 
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Coletivas Econômicas Sul), SHCSW (Setor de 
Habitações Coletivas Sudoeste), SHCAO (Setor 
de Habitações Coletivas Octogonais).

d) Setor - Conjunto - Lote
PQEAT (Parque de Exposição Agropecuária 

do Torto), SMAS (Setor de Múltiplas Áreas Sul).

e) Setor - Acampamento - Rua - Lote
VPLA (Vila Planalto)

f) Setor - Conjunto - Quadra
CES (Cemitério Sul)

g) Setor - Conjunto - Quadra - Lote
SHCNW (Setor de Habitações Coletivas No-

roeste)

h) Setor - Quadra - Bloco
SBN (Setor Bancário Norte), SHCSW (Setor 

de Habitações Coletivas Sudoeste)

i) Setor - Quadra - Bloco - Lote
SHCN (Setor de Habitações Coletivas Nor-

te), SHCS (Setor de Habitações Coletivas Sul), 
SHIGS (Setor de Habitações Individuais Gemina-
das Sul), SHCGN (Setor de Habitações Coletivas 
Geminadas Norte), SRES (Setor de Residências 
Econômicas Sul).

j) Setor - Quadra - Conjunto - Lote
SOFN (Setor de Oficinas Norte) e CAND 

(Candangolândia).
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Figura 3.1. Mapa de identificação dos 
tipos de endereçamentos

Fonte: RSP, banco de dados sistematizados, 
2010
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3.2.   Morfologia da Trama Urbana

a) Plano Piloto

Segundo relatório do GT Brasília, o traçado 
de malha do Plano Piloto está consubstanciado 
na idéia do cruzamento de dois eixos em ângulo 
reto, a partir da qual Lúcio Costa desenvolveu o 
projeto do Plano Piloto:

“Nasceu do gesto primário de quem assinala 
um lugar ou dele toma posse: dois eixos cru-
zando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio 
sinal da cruz. Procurou-se depois a adapta-
ção à topografia local, ao escoamento natural 
das águas, à melhor orientação, arqueando-
-se um dos eixos a fim de contê-lo no triângu-
lo eqüilátero que define a área urbanizada”. 
(COSTA, ibid, ibid, § 1 e 2).

Este partido teve seu detalhamento e implan-
tação minuciosamente acompanhados, apresen-
tando-se hoje como talvez o maior exemplo à 
escala urbana de fidelidade a um plano original; 
este processo alterou-se, porém, nas ramifica-
ções locais (como no interior das Superquadras, 
por exemplo) e em algumas reformas mais re-
centes, que implantaram novas ligações em nível 
(trevos e viadutos) e áreas de estacionamento. 

A malha é caracterizada como uma estrutu-
ra ortogonal, linear em ambos os sentidos, forte-
mente hierarquizada e com um eixo de simetria 
no sentido Leste-Oeste.

A composição da malha é extremamente 
harmoniosa devido ao balando estabelecido pelo 

par unidade-variabilidade, baseado na repetição 
de relações simples (paralelismo associado ao 
ortogonalismo) da qual derivam elementos dife-
renciados (linhas sinuosas complexas).

As linhas principais apresentam, geralmen-
te, relações geométricas primárias e simétricas, 
utilizando um pequeno número de elementos de 
composição. Deste arcabouço partem linhas de 
composição menos rígidas (livres) que se voltam 
para unidades territoriais menores no interior da 
área (Superquadras e Quadras) ou abandonam 
este contexto, em direção a outros setores ha-
bitacionais (Lagos, Cruzeiro, Áreas Octogonais, 
etc.) ou de apoio (Clubes, Indústria e Abasteci-
mento, Aeroporto, etc.). 

Observada como sistema de comunicações 
urbanas, a malha do Plano Piloto coloca alguns 
impasses:

•	 a forte hierarquia é fator de extrema se-
gregação física, categorizando definitivamente as 
instâncias local e global;

•	 o caráter linear foi potencializado, somen-
te possibilitando ligações transversais diretas em 
distâncias muito grandes;

•	 o desenho viário facilita os deslocamen-
tos, mas também, as altas velocidades; suas 
vias funcionam, sempre, como barreiras e nunca 
como elementos de costura entre dois trechos 
adjacentes;
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•	 a superfície viária é das mais altas que se 
conhece, contribuindo portanto para a elevação 
do valor do solo em Brasília;

•	 há uma absoluta divisão de circulações 
para pedestres e veículos que sempre privilegia 
estes últimos, a ponto de não haver, muitas ve-
zes, possibilidades peatonais.

Por um lado houve na proposta original uma 
série de indicações que confirmam a hierarquiza-
ção viária, como a eliminação de cruzamentos e 
a destinação específica do trânsito. Entretanto, a 
radical separação existente entre veículos e pe-
destres, representa a separação entre possibili-
dades de circulação e permanência. 

“0 cruzamento desse eixo monumental, de 
cota inferior, com o eixo rodoviário-residencial” 
(...). “Desse modo e com a introdução de três tre-
vos completos em cada ramo do eixo rodoviário 
e outras tantas passagens de nível inferior, o trá-
fego de automóveis e ônibus se processa tanto 
na parte central quanto nos setores residenciais 
sem qualquer cruzamento. Para o tráfego de ca-
minhões estabeleceu-se um sistema secundário 
autônomo com cruzamentos sinalizados mas 
sem cruzamento ou interferência alguma com o 
sistema anterior, salvo acima do setor esportivo” 
(...). “Fixada assim a rede geral do tráfego automó-
vel, 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” (...). “Estes núcleos e setores 
são acessíveis aos automóveis diretamente das 
respectivas pistas, e aos pedestres por calçadas 
sem cruzamento, e dispõem de autoportos para 

estacionamento em dois níveis, e de acesso de 
serviço pelo subsolo correspondente ao piso in-
ferior da plataforma central”. (COSTA, ibid,. ibid, 
§ 5, 7, 8, 11).

Finalmente, o elemento de maior carga sim-
bólica da malha é de difícil percepção no espaço 
real, a nível do solo: conforme atesta a pesquisa 
de imagem realizada, o cruzamento dos Eixos 
Monumental e Rodoviário Norte/Sul tem papel 
secundário na formação de referencial simbólico. 
(VIANNA, M; 1985). Estes problemas não devem, 
porém, comprometer a preservação das caracte-
rísticas fundamentais da malha, mas conduzir a 
correções acessórias, tais como:

•	 a característica de hierarquização viária 
pode manter-se, mas ser enfraquecida para con-
tornar os efeitos de barreira, fortalecendo o dire-
cionamento e facilitando sua transposição;

•	 a característica de linearidade não se alte-
ra se realizar até duas ligações transversais dire-
tas no contexto das Asas;

•	 as características de composição da ma-
lha não se alteram se as vias sofrerem correções 
em suas larguras e raios de giro, e se forem in-
corporadas às mesmas possibilidades para pe-
destres.

b) Cruzeiro

O Cruzeiro possui dois tipos de malhas viá-
rias que diferenciam espacialmente os setores 
que o compõe. O Cruzeiro “Velho”, destinado a 
habitações unifamiliares, possui sua malha estru-

Figura 3.2. Exemplos de malhas 
identificadas na área de abrangência do 
Plano: Candangolândia

Figura 3.3. Exemplos de malhas 
identificadas na área de abrangência do 
Plano: Cruzeiro Velho
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turada em uma via principal em forma helicoidal 
(RE-01) apartir da qual partem vias locais, line-
ares e descontínuas, para acesso às unidades 
habitacionais.

O Cruzeiro Novo, destinado a habitações co-
letivas, é caracterizado por vias de atravessamen-
to formando um zigue-zague entre os edifícios e 
as demais são interrompidas por equipamentos 
ou pequenos espaços públicos. O sistema viário, 
apesar da sua aparente regularidade geométrica, 
produz um espaço bastante fragmentado, sem 
definição hierárquica entre as vias.

c) Sudoeste / Octogonal

Assim como no Cruzeiro, na região Sudoes-
te/Octogonal, também apresenta uma malha di-
ferenciada em cada setor. As Octogonais são de-
finidas por uma via de contorno, a qual também 
delimita o setor, e conectadas a essa, polígonos 
octogonais, cujas vias internas locais e privativas 
dos condomínios dão acesso às edificações

d) Candangolândia

A malha viária é caracterizada pelo uso de 
alças, produzindo um sistema descontínuo, re-
forçando a hierarquização do espaço urbano. O 
conjunto é articulado por uma via de atravessa-
mento – Rua dos Transportes – principal ligação 
com a via EPIA (Estrada Parque de Indústria e 
Abastecimento) e um anel maior interno – Rua de 
Contorno. Essas duas vias estruturam espacial-
mente o local.

Figura 3.4. Exemplos de malhas 
identificadas na área de abrangência do 
Plano: Cruzeiro Novo

Figura 3.5. Exemplos de malhas 
identificadas na área de abrangência do 
Plano: Sudoeste e Octogonais

Fonte: RSP, 2010
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3.3.   Tipologia e destinação dos setores

De acordo com o relatório do GT Brasília, fo-
ram identificadas algumas tipologias edilícias ao 
longo do Plano Piloto. Dentre eles encontram-se:

a) Blocos residenciais sobre pilotis

A volumetria desse grupo é de um paralelepí-
pedo retangular alongada, às vezes, assumindo 
versões tendendo a um quadrado. Sua altura é 
enfatizada pelos pilotis, mas existem volumes as-
sentados diretamente sobre o solo. 

De volumetria simples, não apresenta ne-
nhum elemento aparente (exceto caixas de cir-
culação pontuando o topo). Quanto às fachadas, 
tendem a representar elementos geométricos, de 
fácil apreensão, definição de zoneamento e rit-
mo, mantendo simetria ao menos em um sentido.

Essa tipologia incide no Plano Piloto, bem 
como nos bairros do Cruzeiro, Sudoeste e Octo-
gonal, diferenciando pela altura, conforme segue 
abaixo:

Figura 3.X. Exemplo de blocos residenciais sobre 
pilotis, (pilotis + 6 pavimentos) SHCS

Figura 3.X. Exemplo de blocos residenciais sobre 
pilotis, (piotis + 6 pavimentos) SHCSW

Figura 3.X. Exemplo de blocos residenciais sobre 
pilotis, (pilotis + 2 pavimentos) SHIGS

Figura 3.X. Exemplo de blocos residenciais sobre 
pilotis, (pilotis + 4 pavimentos) SHCES
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b) Blocos residenciais geminados

c) Habitações Individuais

Residências com um ou dois pavimentos, 
cujos primeiros exemplares foram construídos 
de forma homogênea constituindo de módulos 
de um mesmo bloco. Característico das quadras 
700, bairro Cruzeiro Velho. Situação semelhante 

ocorre no trecho residencial do Setor Militar Ur-
bano, com casas absolutamente iguais, muito 
próximas uma às outras, comportando-se como 
módulo de um mesmo bloco, apesar da existên-
cia de afastamentos laterais entre as unidades.

Não geminadas, são edificações de 1, 2, 3 
pavimentos de grande variabilidade arquitetô-
nica. Ainda existe um terceiro grupo dentro, do 
tema habitacional, formado pelas habitações 
individuais não geminadas, com edificações de 

maior porte e grande variação de linguagem ar-
quitetônica, situadas nos bairros periféricos do 
Lago Sul, Lago Norte, Mansões e Setor de Man-
sões Isoladas Norte.

Figura 3.X. Exemplo de habitações individuais, Vila 
Planalto (VLPA)

Figura 3.X. Exemplo de habitações individuais, 
Candangolândia (CAND)

Figura 3.X. Exemplo de blocos residenciais geminados, 
Setor Militar Urbano (SMU).

Figura 3.X. Exemplo de blocos residenciais geminados, 
Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul 
(SHIGS)
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d) Comércio geminados

Projeção retangular dos blocos e o alinha-
mento dos módulos em paralelepípedos, a exem-
plo das casas geminadas, foram construídos a 
um só tempo a partir de um mesmo projeto, mas 

apresentam hoje certa individualidade em virtude 
da introdução de elementos acessórios. Existem 
variações tipológicas dentro do grupo de comér-
cio geminado, entre as Asas Sul e Norte.

e) Tipologias Palacianas

Apresenta variações em sua volumetria, são 
desenhados a partir de elementos geométricos 
simples, simétricos e repetitivos e por vezes por 

empenas cega, tendo portanto, enfatizada a sua 
volumetria com características de elementos es-
culturais isolados nas perspectivas do conjunto.

Figura 3.X. Exemplo de tipologia Palaciana, Esplanada 
dos Ministérios (EMO)

Figura 3.X. Exemplo de tipologia Palaciana, Congresso 
Nacional, Praça dos Três Poderes (PTP)

Figura 3.X. Exemplo de comércio geminado, Setor de 
Habitações Coletivas Sul, Comércio Local

Figura 3.X. Exemplo de comércio geminado, Setor de 
Habitações Coletivas Sudoeste, Comércio Local
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f) Torres do Centro Urbano

Sua volumetria resulta quase sempre em pa-
ralelepípedos de proporções esbeltas, apresen-

g) Excepcionais

Exemplos de Tipologias Excepcionais

Figura 3.X. Exemplo de edificação excepcional, Torre 
de TV, Esplanada da Torre (ETO)

Figura 3.X. Exemplo de edificação 
excepcional, Conjunto Nacional, 
Setor de Diversões Norte (SDN)

Figura 3.X. Exemplo de edificação 
excepcional, CONIC, Setor de 
Diversões Sul (SDS)

tando tão somente elementos acessórios nas 
composições das fachadas.

Figura 3.X. Exemplo de Torres do Centro Urbano, 
Setor Bancário Sul (SBS)

Figura 3.X. Exemplo de Torres do Centro Urbano, 
Setor Comercial Sul (SCS)
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h) Galpões Industriais

São exemplares típicos de arquitetura fabril, 
produzidos segundo princípios morfológicos que 
privilegiam as grandes proporções, coberturas 
proeminentes, importantes na configuração da 
volumetria, e fachadas dominadas pela vedação.

i) Edificações de serviços e institucionais

Localizados em vários pontos do Plano Pi-
loto, são edificações com volumetria bastante 
variadas, determinada em partes pelos índices 

de ocupação máxima do solo e pelas atividades 
exercidas em seus respectivos lotes: escolas, 
templos, órgãos públicos.

Figura 3.X. Exemplo de edificação de serviço e 
institucional, Setor de Edifícos Públicos Norte (SEPN)

Figura 3.X. Exemplo de edificação de serviço e 
institucional, Setor de Edifícos Públicos Norte (SEPN)




