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4.5   Aspectos visuais e perspectivas de valor para a preservação

O modelo morfológico de Brasília sintoniza-
-se com os preceitos da Manière de penser 
l’urbanisme de Le Corbusier, e segue os princípios 
da Carta de Atenas. Entretanto, Lucio Costa esta-
va sintonizado com outras correntes urbanísticas, 
especialmente o movimento Cidade-Jardim, do 
qual utilizou diversos conceitos, como o da Uni-
dade de Vizinhança, por exemplo. Além disto, 
refere-se expressamente no Relatório do Plano 
Piloto a influências de outros contextos culturais 
que teria utilizado para organizar os espaços 
abertos da cidade, como os terraplenos orientais, 
o “mall” inglês, a técnica rodoviarista americana, 
os espaços centrais inspirados em pontos consa-
grados de aglomeração, como Picaddily Circus, 
Times Square e Champs Elisées. O resultado em 
termos paisagísticos é uma síntese particular e 
original destas diversas influências.

Lucio Costa concebeu Brasília como uma ci-
dade parque. A chamada “escala bucólica” do 
Plano Piloto inclui o contorno das áreas centrais 
por um anel verde composto pelos parques, seto-
res de clubes, de embaixadas, pela área da UnB, 
que delimitam e qualificam o conjunto. Interna-
mente aos setores residenciais e administrativos, 
as áreas ajardinadas contribuem grandemente 
para a o efeito plástico da cidade: os jardins das 
superquadras, criando pequenas praças e recan-
tos coloridos e sombreados; os extensos grama-
dos do Eixo Monumental, enfatizando sobriamen-
te o conjunto arquitetônico; a arborização do eixo 
rodoviário, criando movimento e diversidade nos 

deslocamentos em velocidade. A massa de ve-
getação que se implantou dentro e no entorno de 
Brasília e o uso crescente das espécies do cer-
rado é parte importante do valor que representa 
o paisagismo para o conjunto urbano de cidade.

No que concerne ao projeto original da cida-
de tal como apresentado no Relatório do Plano 
Piloto, Kohlsdorf (2002) destaca algumas carac-
terísticas e princípios propriamente modernistas 
dos espaços públicos ali presentes, os quais 
contrastam com a maneira tradicional de organi-
zar as áreas livres nas cidades brasileiras:

•	 grandes dimensões das áreas livres públi-
cas;

•	 predomínio de uma única atividade nos 
edifícios lindeiros ao espaço público;

•	 internalização de atividades comunitárias;

•	 acesso indireto aos edifícios, pois suas 
portas não abrem diretamente para o espaço pú-
blico. (KOHLSDORF, 2002).

Por outro lado, Brasília, tal como foi implan-
tada, não corresponde integralmente às idéias 
de Lucio Costa, dado o caráter preliminar de seu 
projeto, e às inúmeras modificações sofridas pelo 
mesmo, logo após o concurso e durante os 50 
anos da cidade. Além disto, a cidade não se con-
teve na área prevista, tornando-se polinucleada, 
composta por diversos tipos de tecido urbaniza-
do, que incluem as configurações vernáculas de 
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Planaltina e Brazlândia, as configurações típicas 
de periferia das cidades satélites, a morfologia 
dos acampamentos de obra que persistiram, a 
configuração das favelas. (KOHLSDORF, 2002)

A seguir procede-se a uma análise mais de-
talhada dos aspectos paisagísticos na área do 
Plano Piloto, por escala.

4.5.1 Escala Monumental

O conjunto de espaços que configuram a 
Escala Monumental de Brasília, além de sua fun-
ção administrativa e institucional, adquiriu com o 
passar do tempo uma imagem fortíssima que a 
transformou em símbolo de Brasília, do poder po-
lítico do país e, por vezes, da própria arquitetura 
moderna brasileira. A escala monumental foi in-
tencionalmente buscada por Lucio Costa como o 
principal elemento de composição para conferir à 
cidade a marca de efetiva capital do país. O Eixo 
Monumental, principalmente em sua parte leste, 
onde se encontram os centros cívicos e adminis-
trativos federais é definido por uma elaboração 
formal precisa. Uma série de plataformas de ta-
manhos e níveis diferenciados cria “lugares” por 
meio da utilização de sucessivos terraplenos. Seu 
ponto focal é o Congresso Nacional, realçado de 
um lado pela perspectiva barroca formada pela 
seqüência dos blocos dos ministérios, e do outro 
pela composição clássica triangular da Praça dos 
Três Poderes, abrindo-se para as margens do 
lago Paranoá, ao longe. Articula-se a este espaço 
o Centro Civil Urbano e a Torre de TV, que pontu-
am verticalmente a silhueta do Eixo Monumental, 

sem entretanto comprometerem a importância 
hierárquica do Congresso Nacional.

Em contraposição aos espaços cívicos do 
Setor Leste, a Praça Municipal completa o Eixo 
Monumental a Oeste. Para essa praça, hoje Pra-
ça do Buriti, Lucio Costa previu a instalação dos 
edifícios-sede do governo local: a Prefeitura, a 
Polícia Central, o Corpo de Bombeiros e a Assis-
tência Pública.

Da concepção original do Plano à implanta-
ção efetiva da cidade, no que diz respeito espe-
cificamente à Escala Monumental, algumas al-
terações se verificaram. No desenvolvimento do 
plano, em função das observações do júri, todo 
o conjunto urbano foi deslocado para leste, de 
forma que os setores de habitações individuais 
foram deslocados para a margem oposta do 
lago. Contudo, tendo em vista que a posição da 
Estação Ferroviária e da rodovia para caminhões 
permaneceu inalterada, a extensão do Eixo Mo-
numental foi ampliada. Como resultado desse 
deslocamento, a distância entre a Rodoviária e a 
Estação Ferroviária foi praticamente duplicada.

A Praça dos Três Poderes, implantada sobre 
terrapleno com formato de um triângulo eqüiláte-
ro, obedece às disposições contidas no Relatório 
do Plano Piloto, mas, a despeito da ênfase dada 
à forma elementar do triângulo equilátero, a mes-
ma não se percebe ao nível do observador, para 
quem a praça é uma esplanada retangular, com 
piso de mosaico português branco. Ao longo dos 
anos, a praça recebeu acréscimos: o Mastro da 
Bandeira Nacional, a Fundação Oscar Niemeyer 
(1988), o Espaço Israel Pinheiro, o Panteão da 
Pátria Tancredo Neves (1986) e o Espaço Lucio 
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Costa (1992). Tais elementos, a despeito de suas 
qualidades plásticas individuais, do ponto de vis-
ta da paisagem, rompem um dos objetivos ex-
pressos no Relatório do Plano Piloto, qual seja o 
de deixar livre a vista a leste da praça em direção 
ao cerrado e ao lago Paranoá.

Confrontando-se com a proposta original, a 
primeira e principal modificação da Esplanada 
dos Ministérios deu-se em decorrência da so-
lução adotada por Niemeyer para o Congresso 
Nacional, cuja plataforma transversal ao eixo, 
alongada, resultou em alargamento considerá-
vel da Esplanada. O extenso gramado tornou-se 
naturalmente palco de manifestações populares, 
atividade para a qual se vocaciona. Entretanto, as 
estruturas temporárias – toldos, tendas, palcos – 
que constantemente se armam ali desfiguram um 
dos espaços mais simbólicos da nação, devendo 
reassumir seu caráter de excepcionalidade e en-
contrando outro espaço próximo para se instalar 
no dia-a-dia.

Outra modificação, na seqüência dos blocos 
ministeriais, refere-se à não-construção de mar-
quise prevista para articular a circulação entre 
tais blocos e abrigar pequenos cafés, lanchone-
tes, bancas de jornais, etc. Como conseqüência, 
diante da ausência de equipamentos e serviços 
de atendimento ao setor, pequenos comércios 
foram instalados no interior dos prédios dos mi-
nistérios ou em quiosques improvisados, em pre-
juízo da diversidade do espaço público, além de 
comprometimento da leitura e da apreensão da 
composição monumental, onde o improviso se 
contrapôs à disciplina intencionada.

Finalizando a Esplanada e articulando-se com 

a plataforma rodoviária, encontram-se os Setores 
Culturais que, além de fazerem parte do centro 
cívico e administrativo, vinculam-se ao Setor de 
Diversões, previsto sobre a plataforma. A implan-
tação dos equipamentos nos Setores Culturais 
não teve prioridade no período da construção da 
cidade, apenas o Touring Club e o Teatro Nacio-
nal são contemporâneos à fundação de Brasília. 
Recentemente, dois novos equipamentos foram 
inseridos no Setor, a Biblioteca Nacional e o Mu-
seu da República. Em termos paisagísticos, não 
observam as recomendações do Relatório do 
Plano Piloto de que este espaço tivesse um ca-
ráter de espaços verdes tratados, tendo sido im-
plantados sobre uma vasta bandeja de cimento 
sem espaços de estar e encontro. Resta no lado 
norte do Setor Cultural uma área livre, que pode-
ria ser reservada as atividades culturais e de lazer 
eventuais que se dão normalmente sobre o gra-
mado da Esplanada dos Ministérios.

A Plataforma da Torre de TV, ao nível do pe-
destre, é um dos mirantes criados com os ter-
raplenos sucessivos do Eixo Monumental, além 
de localizar-se estrategicamente situada entre os 
setores centrais. É um dos locais com grande po-
tencial de agregação e encontro na cidade. Sua 
feira de artesanato transformou-se num ponto de 
referência simbólico, estando sendo transferida 
para local adjacente, devendo o espaço aos pés 
da Torre receber tratamento paisagístico adequa-
do.

No primeiro trecho do Eixo Monumental Oes-
te localiza-se o Setor de Divulgação Cultural, 
onde se encontram o Centro de Convenções e 
outras edificações, como a Casa do Teatro Ama-
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dor, o Clube do Choro e o Planetário. Entre os 
anos de 1965 e 1969, Oscar Niemeyer elaborou 
um projeto completo para o Setor, compreenden-
do diversos equipamentos e ambientes voltados 
às artes e ao lazer. Contudo, somente parte do 
projeto foi executada e, ainda assim, com modifi-
cações. Resulta atualmente em um espaço pou-
co dinâmico e pouco apropriado pela população 
e turistas, possuindo grande potencial de anima-
ção, por encontrar-se entre equipamentos signifi-
cativos como o Centro de Convenções, a Torre de 
TV e os setores hoteleiros.

Na Praça do Buriti – a Praça Municipal do 
Relatório do Plano Piloto, projetada sob orienta-
ção de Lucio Costa, estão os órgãos do Gover-
no do Distrito Federal: o Palácio do Buriti (edifício 
sede, auditório e anexo, 1969), o Tribunal de Con-
tas (1969); e o Tribunal de Justiça (1969), todos 
projetados por Nauro Esteves. Vinculados a ela, 
a oeste, estão o Memorial dos Povos Indígenas 
(1981) e o Memorial JK (1981). É uma praça com 
tratamento paisagístico, que cumpre a função de 
agregação ao mesmo tempo em que se adéqua 
ao caráter monumental do local em que se insere.

As áreas situadas entre o Plano Piloto e a 
Epia foram consideravelmente alteradas em rela-
ção ao que se previa no Relatório do Plano Pi-
loto.  Na porção sul, previa-se espaço para fei-
ras, circo, eventos, em área contígua ao extremo 
oeste do Setor Hoteleiro Sul, e o Jardim Botânico, 
contíguo ao extremo oeste do Eixo Monumental. 
Na porção norte estavam previstos: a Sociedade 
Hípica, o Setor Esportivo, o Jardim Zoológico e 
quartéis, estes lindeiros à via Epia, em frente à 
Estação Ferroviária. Em 1964, parte da área origi-

nalmente destinada ao Jardim Botânico foi vendi-
da ao Correio Brasiliense, dando início ao futuro 
Setor de Indústrias Gráficas. Posteriormente ali se 
instalou o serviço de meteorologia e o Parque da 
Cidade (Setor de Recreação Pública Sul). Mais a 
oeste, foi implantado o Cruzeiro Velho. 

O Setor de Recreação Pública Norte, que 
compreende ginásio de esportes, estádio de fu-
tebol, autódromo, camping e demais equipamen-
tos esportivos, foi situado mais a oeste, no lugar 
do Jardim Zoológico. O Setor Militar Urbano, ini-
cialmente previsto em áreas de ambos os lados 
do Eixo Monumental, foi reunido de um lado só, 
no ramo norte da cidade, e com dimensões bem 
superiores às propostas originalmente.

Da forma como foram concebidos e depois 
implantados os espaços da Escala Monumental 
decorrem hoje problemas que devem ser enfren-
tados no escopo do PPCUB. É sabido o valor 
que possuem os espaços abertos e os vazios na 
configuração desta Escala. Entretanto, em alguns 
pontos, devido à magnitude dos afastamentos e 
à falta de tratamento dos espaços livres, perce-
bem-se grandes descontinuidades em seu te-
cido urbano. Destaca-se neste sentido o trecho 
do Eixo Monumental e seu respectivo canteiro 
central situado entre a Plataforma Rodoviária e a 
Torre de TV. Trata-se de uma vasta área cuja con-
figuração remete à escala monumental, cortada 
por duas pistas, cada uma com seis faixas de ro-
lamento, com largo canteiro central gramado, es-
cassamente arborizado. Antes da implantação do 
conjunto de viadutos que interliga os ramos sul 
e norte da via W3, tal área era tratada como um 
parque, equipada e arborizada, mais confortável 
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e utilizada pela população. 

Outra situação se dá na interseção do com-
plexo viário do Eixo Rodoviário-Residencial com 
os setores centrais, onde está a Plataforma Ro-
doviária. Ali, o fluxo diário de pedestres é inten-
síssimo, porém a forma com a área é atingida 
por vias e viadutos, retira da mesma a necessária 
hierarquia dos pedestres sobre os automóveis 
neste setor. As áreas intersticiais entre as vias 
são tratadas como áreas verdes, assumindo ca-
racterísticas inerentes à escala bucólica, porém, 
muitos são os problemas relativos à integração 
entre os setores, ao trânsito de pedestres e aos 
desníveis e às barreiras encontrados na travessia 
desse eixo.

4.5.2 Escala Residencial

Segundo a definição de Lucio Costa no Re-
latório do Plano Piloto, na escala residencial, as 
superquadras inauguraram uma “nova maneira 
de viver, própria de Brasília e inteiramente diver-
sa das demais cidades brasileiras”. As seqüên-
cias de grandes quarteirões, de planta quadrada, 
dispostos ao longo de ambos os lados do Eixo 
Rodoviário e emoldurados por uma larga cinta 
de árvores frondosas transformou-se em um dos 
elementos mais fortes da imagem da escala resi-
dencial de Brasília. 

As superquadras estão organizadas em duas 
áreas simétricas com relação ao Eixo Monumen-
tal e distribuídas ao longo do Eixo Rodoviário em 
quatro faixas: a oeste, as faixas 100 e 300; a leste, 
inicialmente a faixa 200, com edifícios de seis pa-

vimentos, e, posteriormente, a faixa 400.

A disposição das edificações, a percepção 
dos cheios e vazios e a horizontalidade do seu 
conjunto vêm sendo modificado no tempo e mes-
mo ameaçando o sentido de conjunto no espaço 
da superquadra. A disposição nos blocos mais 
recentes difere dos blocos mais antigos, desde a 
sua implantação até o seu volume, acabamento 
e cor.

Percebe-se ao longo da Asa Residencial Nor-
te, um processo muito lento de implantação das 
faixas verdes de emolduramento e do tratamen-
to paisagístico interno. O fato da faixa verde não 
ser implantada contribui, em conjunto com a falta 
de um tratamento paisagístico nas áreas verdes 
internas das superquadras da Asa Norte, na não 
configuração deste espaço enquanto lugar de vi-
vência. 

Nestes termos, tal como foi recomendado 
no Relatório do Plano Piloto de Brasília, sua im-
plantação deveria ter sido anterior e não posterior 
ao processo de construção dos blocos, como é 
constatado. 

Com relação às superquadras da Asa Sul (60 
superquadras), embora todas tenham suas faixas 
verdes implantadas, praticamente todas carecem 
de projeto e acompanhamento adequado para 
a verificação do desempenho de sua vegetação 
(tipo de árvore, espaçamento). Grande parte des-
ta vegetação introduzida no início da construção 
de Brasília era originária de outros ecossistemas, 
observando-se inclusive um processo de enve-
lhecimento precoce em algumas espécies.

Quanto à situação dos pilotis nas super-
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quadras, percebe-se uma progressiva perda 
da permeabilidade dos espaços comuns. A alta 
densidade de ocupação nos pilotis conduz a 
dificuldades na circulação e na visualização do 
entorno. Fato constatado mesmo quando os pi-
lotis são ocupados de acordo com o que prevê 
a legislação que permite 40% de ocupação. Ao 
que se conclui que mesmo a atual taxa de ocu-
pação permitida para a ocupação dos pilotis é 
comprovadamente alta, diante dos princípios de 
livre circulação, fácil acessibilidade e de alta per-
meabilidade visual, concebidos para os espaços 
públicos no interior das superquadras. Para isto 
também contribui a utilização como barreiras de 
jardineiras, cercas vivas e guarda-corpos.

Os usos encontrados nos pilotis das proje-
ções são os mais variados: casa do zelador, es-
critório, lixeira, salão de festas (múltiplas utilida-
des), copa, sanitários, sala de jogos, depósito de 
materiais de limpeza, bicicletário, sala de reuni-
ões, biblioteca, brinquedoteca, sala de ginástica. 
Essas atividades concorrem com a proposta da 
Unidade de Vizinhança, na qual as atividades de 
lazer e de encontros da comunidade teriam lugar 
nas entrequadras, onde foram previstos os clu-
bes de vizinhança, os espaços de convívio, os 
cinemas e os locais de culto, dentre outros. 

Foi constatada a prática da implantação de 
taludes que criam desníveis com relação ao en-
torno. De acordo com a concepção original, as 
quadras deveriam ser niveladas ou ocupadas 
com o aproveitamento de desníveis por meio de 
terraplenos, devidamente coordenados com as 
edificações, buscando sempre a livre circulação, 
bem como a sua adequação à utilização pública 

dos espaços da superquadra. 

Nas quadras de construção mais recente, os 
edifícios são implantados sem projeto de urbani-
zação, ou seja, sem asfalto, grama, arborização, 
meio-fio, calçadas, inclusive com a rede de ener-
gia elétrica aérea. Uma situação que permanece 
por tempo indeterminado, o que leva a soluções 
de paisagismo individualizado para cada bloco, 
perdendo-se o planejamento do conjunto.

Algumas novas permissões previstas em lei 
acarretam a descaracterização dos princípios 
da superquadra, e que por isso devem ser revis-
tas, tais como, o avanço desnecessário sobre a 
área pública das torres de circulação externas ao 
edifício, um elemento a mais a obstruir a circu-
lação dos pedestres, e as concessões de uso, 
autorizadas pela Lei Complementar nº 388, de 
01/06/2001. As concessões em subsolo, para 
ampliação de garagens, que avançam sobre a 
área pública fora da projeção, resultam na im-
permeabilização do solo no entorno da edifica-
ção, assim como da superquadra. Ainda a área 
pública das quadras perde em termos de conti-
nuidade, visto que a extensão de afloramentos e 
de taludes em superfície devido às garagens em 
subsolo, constituem-se em barreira impedindo a 
franca acessibilidade em toda superquadra.

O aumento da área construída das edifica-
ções e da impermeabilização do solo em super-
fície - devido tanto à concessão aérea como do 
subsolo - acarretou a diminuição das áreas livres 
e arborizadas que se estruturavam como bos-
ques e que estão sendo substituídas por jardins 
de caráter privativo, perdendo a característica de 
conjunto da cidade-parque.



PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA   -   PPCUB

246

4.5.3 Escala Gregária

Integram os setores centrais a Plataforma 
Rodoviária, os Setores Bancários, de Autarquias, 
Comerciais, de Diversões, Hoteleiros, Médicos-
-Hospitalares e de Rádio e Televisão, localizados 
na parte sul e norte do Plano Piloto. Esses setores 
fazem parte da denominada escala gregária, que 
se caracteriza por espaços mais densamente uti-
lizados, propícios ao encontro, nos quais são per-
mitidos usos diversificados e onde foi prevista a 
verticalização da paisagem.

Segundo Goulart e Leitão (2010), os elemen-
tos construídos nesses setores, aliados às ativi-
dades ali instaladas e ao sistema de circulação 
de veículos e pedestres, deveriam propiciar as 
condições de agregação e urbanidade caracte-
rísticas dos centros urbanos. Essa escala con-
figura-se em torno do ponto de interseção dos 
dois eixos que estruturam a malha urbana – Mo-
numental e Rodoviário –, ou seja, na região que 
circunda a Estação Rodoviária, elemento igual-
mente estruturador da cidade. Segundo Rosset-
ti (2009), a Plataforma Rodoviária de Brasília é o 
cerne do Plano Piloto de Lucio Costa, ponto ar-
ticulador de três escalas, a residencial, a monu-
mental e a gregária, fundamental na articulação 
topográfica de todo o Plano. Concebida original-
mente como um espaço sofisticado e elegante, 
equipado com casa de chá, ópera, ambientes 
referenciados numa urbanidade cosmopolita, foi 
amplamente apropriada pela população periféri-
ca, ponto de convergência das cidades satélites, 
de onde decorre uma dinâmica intensa e também 
um desgaste físico devido a sua utilização ininter-
rupta e à falta de conservação.

A Escala Gregária constituía-se, segundo o 
Relatório do Plano Piloto, além dos Setores de Di-
versões e da própria Plataforma Rodoviária, de 
quatro grandes “quarteirões”: “[...] dois grandes 
núcleos destinados exclusivamente ao comércio 
– lojas de magazines – e dois setores distintos, o 
bancário-comercial e o dos escritórios para pro-
fissões liberais, representações e empresas [...]”

Segundo Goulart e Leitão (2010), o fluxo de 
pessoas, bens e serviços durante os dias úteis da 
semana nos setores centrais reflete a vitalidade 
das áreas onde, entretanto, a mobilidade encon-
tra-se bastante prejudicada. Para os pedestres, o 
espaço livre público carece da manutenção e im-
plantação de calçadas adequadas à circulação 
dos diferentes tipos de freqüentadores dessas 
áreas. Além disso, a arborização e a iluminação 
pública são insuficientes para garantir adequada 
qualidade ambiental urbana. A atração de enorme 
quantidade de veículos para esta área implica a 
presença de grandes bolsões de estacionamento 
e a utilização de áreas improvisadas, promoven-
do a degradação progressiva do espaço livre pú-
blico e a obstrução sistemática do sistema viário 
de acesso aos setores e às edificações, para os 
pedestres e para os veículos de serviços públicos 
(bombeiros, ambulâncias, veículos de manuten-
ção de redes de infra-estrutura), implicando situa-
ções de perigo e insegurança a muitas áreas. Por 
outro lado, os setores centrais caracterizam-se 
pelo esvaziamento à noite e nos finais de sema-
na, como resultado da setorização de funções e 
da proibição do uso residencial nas normas de 
uso do solo dos setores. Como conseqüência, a 
prostituição, o comércio de drogas ilícitas trans-
formam estes espaços em ambiente marginaliza-
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do e evitado pela população

Diferentemente dos Setores Centrais vincula-
dos à Asa Sul, os Setores Comercial, Hoteleiro, 
Médico-Hospitalar e Rádio e Televisão Norte fo-
ram implantados mais tardiamente. Observam-
-se ainda hoje muitos lotes por construir, além 
de muitas construções em andamento, de modo 
que carecem de calçadas, arborização, ilumina-
ção pública e mobiliário urbano, além da implan-
tação de trechos do sistema viário.

Pode-se observar que os automóveis não 
respeitam os limites e invadem as vagas frontais 
ou calçadas. Na maioria dos estacionamentos, o 
elemento vegetal é ausente ou apresenta porte 
inadequado. Além disso, observa-se que o es-
paço público é utilizado prioritariamente pelo veí-
culo, como conseqüência da falta de delimitação 
de vagas, dos canteiros inutilizados, das dimen-
sões reduzidas da coroa de plantio na base das 
árvores e da extensa área impermeabilizada com 
asfalto.

A ausência de urbanização, com espaços 
qualificados de convívio, e a ocupação por es-
tacionamentos informais, dificultam o fluxo de 
pedestres, para os quais não foram previstos 
caminhamentos contínuos. Em sua maioria, as 
edificações apresentam pouca interação com o 
espaço público.

Uma problemática considerável verificada 
especialmente nos Setores Bancário Norte e Sul 
diz respeito às numerosas descontinuidades en-
tre os edifícios. O projeto urbanístico desses Se-
tores previa a separação do fluxo motorizado do 
fluxo de pedestres, deixando o sistema viário em 
subsolo e criando uma esplanada de pedestres 

no nível térreo, que corresponde ao nível do sis-
tema viário de acesso aos Setores Bancários. O 
projeto urbanístico cria lotes com maior dimensão 
no subsolo e, a partir do térreo, menor dimensão 
e maior altura, configurando torres. Esta solução 
urbanística não foi totalmente implementada até 
o presente, por requerer a construção de todas 
as edificações previstas. Sendo assim, consta-
tam-se inúmeros obstáculos e grande dificuldade 
para a circulação de pedestres. Além disso, as 
construções “em subsolo” ocupam quase a to-
talidade do lote, mas não são geminadas. A im-
plantação da esplanada enfrenta grande dificul-
dade construtiva relacionada com a união entre 
as bases, já que as edificações não foram cons-
truídas simultaneamente, gerando a descontinui-
dade do térreo.

Ainda no que diz respeito à urbanização e ao 
paisagismo desses setores, será preciso solucio-
nar problemas advindos da própria concepção 
urbana. A urbanização das áreas centrais, im-
plantadas em platôs, anula a modelagem natural 
do sítio e configura obstáculos à livre movimenta-
ção de pedestres entre os setores. Nos limites do 
Setor de Autarquias Sul, por exemplo, estendem-
-se altos taludes cuja transposição é difícil. Es-
tes locais demandam intervenções paisagísticas 
visando a proporcionar maior conforto aos tran-
seuntes e melhorar seu aspecto visual.

4.5.4 Escala Bucólica

Segundo Gusmão (2010), quando Lucio 
Costa concebeu o Plano Piloto de Brasília como 
uma cidade-parque, ele estava definindo que a 
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paisagem natural era um elemento norteador da 
configuração espacial da cidade que planejara, 
mas ele não situou claramente o uso bucólico no 
zoneamento urbano proposto. A natureza estaria 
presente em todas as áreas da cidade, apresen-
tando-se com características diferenciadas para 
se compatibilizar as três outras escalas. O Relató-
rio mostra que Brasília foi concebida por meio de 
“uma técnica paisagística de parques e jardins”, 
a fim de manter a paisagem natural dentro da ci-
dade, e por isso foi denominada de cidade-par-
que. Mais tarde, Lucio Costa afirmou em Brasília 
Revisitada: “A intervenção da escala bucólica no 
ritmo e na harmonia dos espaços urbanos se faz 
sentir na passagem, sem transição, do ocupado 
para o não-ocupado – em lugar de muralhas, a 
cidade se propôs delimitada por áreas livres ar-
borizadas”.

Segundo Gusmão (2010), é difícil estabelecer 
uma poligonal para a escala bucólica, uma vez 
que o espírito bucólico deve ser sentido em toda 
a cidade, com suas densidades baixas, horizon-
talidade e presença do verde. A autora propõe o 
agrupamento das áreas bucólicas segundo suas 
principais vocações, em três grandes grupos, 
que podem ser classificados da seguinte forma: 

•	 áreas com grande vocação para o lazer, 
presentes nos setores que separam a cidade do 
Lago, considerando-se da via L2 para leste em 
direção ao Lago;

•	 áreas que devem conter o crescimento 
urbano, incluindo os setores que, ao envolver a 
cidade pelo lado oposto, demarcam suas extre-
midades e delimitam a malha urbana; e 

•	 áreas que emolduram as atividades coti-
dianas, onde a escala bucólica se apresenta em 
meio às demais escalas.

Este último grupo de espaços da escala bu-
cólica encontra-se analisado ao longo das des-
crições anteriormente apresentadas das demais 
escalas. A seguir apresentaremos uma descrição 
dos dois primeiros grupos propostos.

4.5.4.1 Áreas entre o Plano Piloto e o Lago

Esta seção abrange os seguintes setores: 
Setor de Clubes Esportivos Norte e Sul, Setor de 
Hotéis de Turismo Norte e Sul, setores destinados 
a Presidência, a Universidade de Brasília, Área 
Verde de Proteção e Reserva (AVPR), Setor Pa-
lácio Presidencial (SPP), Setores de Embaixadas 
Norte e Sul e Setor de Mansões Isoladas Norte 
(SMI/Norte). Segundo Gusmão (2010), toda esta 
área, ao ser parcelada em 1960 pela Novacap, 
não previu a servidão de contorno ao longo do 
Lago como sugerida por Lucio Costa, permitindo 
que naqueles setores localizados nas margens 
houvesse ocupações atingindo a borda do Lago. 
A inexistência de vias ou calçadas de acesso aos 
lotes também deixou as margens do Lago pouco 
acessíveis ao público e, ao mesmo tempo, vul-
neráveis a ocupação irregular das áreas públicas 
lindeiras aos lotes.

Os primeiros parâmetros urbanísticos como 
taxas de ocupação, limite de gabarito, foram de-
finidos para os lotes destinados a hotéis. Eles 
obedeciam aos seguintes requisitos: gabarito 
de quatro pavimentos, subsolo optativo e afas-
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tamento mínimo obrigatório de cinco metros em 
todas as divisas dos lotes. Segundo Gusmão 
(2010), em 1976 foram aprovados os parâmetros 
de ocupação interna dos lotes para o Setor de 
Hotéis de Turismo Sul, definindo a taxa de ocupa-
ção máxima em 30%, depois alterado para 40%, 
alterando os afastamentos mínimos obrigatórios 
para dez metros e estabelecendo também uma 
cota de coroamento máxima relativa ao nível alti-
métrico do piso da Praça dos Três Poderes. Para 
o Setor de Clubes Esportivos, as taxas de ocu-
pação são de 30% e de pavimentação de 70%, 
estando o gabarito de altura definido em 9m. Atu-
almente, em termos de uso, há grande ocorrên-
cia de atividades comerciais relacionadas a lazer, 
diversão e consumo.

Quanto aos Setores de Embaixadas, estão 
localizados a oeste dos clubes, com suas edifi-
cações bastante mimetizadas na paisagem. Não 
existem fluxos visíveis de pedestres ao longo da 
área e o trafego de veículos é pouco expressivo. 
O conjunto de características deste setor – baixas 
densidades, baixos gabaritos, isolamento, am-
plas áreas verdes – atendem aos pressupostos 
da escala bucólica. O mesmo pode ser dito para 
o Setor de Mansões Isoladas, com apenas 17 lo-
tes de 10.000m² cada, nem todos implantados, 
que atendem às recomendações de Lucio Costa 
para residências unifamiliares a serem excepcio-
nalmente instaladas junto à orla.

Localiza-se nesta área a Vila Planalto, antigo 
acampamento remanescente da época da cons-
trução de Brasília e tombado pelo Governo do 
Distrito Federal em 1988. O tombamento estabe-
leceu critérios para a preservação das caracte-

rísticas essenciais que conferem à Vila o caráter 
único e peculiar, dentre eles: a preservação da 
característica de mimetização da Vila na paisa-
gem, por meio da manutenção de sua vegetação; 
a criação de área de tutela non-aedificandi, com 
preservação da cobertura vegetal do cerrado na-
tivo; a manutenção da identidade de cada um dos 
acampamentos constituintes da Vila, com a pre-
servação do traçado urbano original e a preser-
vação dos pontos de encontro e dos espaços de 
valor simbólico e referencial para a população e 
a historia do conjunto. Atualmente, o núcleo sofre 
pressões para o adensamento, com crescimento 
em altura e invasões nas áreas publicas. Também 
é bastante preocupante a pressão para ocupa-
ção da área de tutela, que foi proposta como uma 
grande faixa verde que garantisse a proteção pai-
sagística das visuais entre o Palácio da Alvorada 
e a Praça dos Três Poderes. Grande parte das ca-
sas já apresenta o segundo e terceiro pavimento, 
de modo que a paisagem é bastante edificada, 
enfraquecendo a fisionomia bucólica.

A Vila Telebrasília está localizada no final da 
Asa Sul, entre o Lago Paranoá e a via L4 Sul. Sua 
ocupação caracterizou-se por um sistema de lo-
tes de grandes dimensões, habitações de madei-
ra e algumas chácaras, com cultivo de árvores 
frutíferas e a criação de animais domésticos. O 
projeto de regularização aprovado tomou como 
princípio respeitar o padrão existente de ocu-
pação do acampamento original, adotando um 
modelo urbano que se assemelha ao das cida-
des tradicionais, em que a função da rua não se 
restringe apenas a circulação, mas também e um 
local de lazer, encontro e estar. Os condicionan-
tes do traçado urbano – a vegetação existente, a 
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estrutura principal do sistema viário e os marcos 
simbólicos – definiram o desenho das vias e dos 
quarteirões. A massa vegetal mais densa levou 
a conformação de um parque urbano na porção 
sudoeste do acampamento; outras massas de 
menor tamanho originaram praças e largos.

4.5.4.2 Setores que envolvem as demais 
bordas da cidade

Segundo Lucio Costa, as extensas áreas li-
vres, a serem densamente arborizadas ou guar-
dando a cobertura vegetal nativa, diretamente 
contigua a áreas edificadas, marcam a escala 
bucólica. Essa cobertura vegetal compõe o cer-
camento verde em todas as bordas da mancha 
urbanizada, comparecendo “sem transição, do 
ocupado para o não ocupado”, e responsável 
pela delimitação da cidade em si. Seria a marca 
dos limites da malha urbana.

Nas bordas oeste do Plano Piloto, observam-
-se diversas medidas de interrupção da malha 
urbana ou de controle de densidades, variando 
de setor para setor. As extremidades norte e sul 
caracterizam-se pelo tratamento urbano, permi-
tindo a ocupação por edificações de baixa altura, 
em grandes lotes com baixa ou media densidade 
de ocupação – em geral limitadas a 40% da área 
dos terrenos. Essas regras são válidas para as 
áreas diretamente contiguas a Asa Sul – de que 
são exemplos os Setores Terminal Sul, Policial e 
de Múltiplas Atividades Sul – e a Asa Norte, des-
tacando-se o Setor Terminal Norte.

Na borda oeste, contigua ao Setor de Gran-
des Áreas (quadras 900), segundo Gusmão 

(2010), o artifício é outro. O Parque da Cidade e 
o Cemitério, já plenamente implantados na Asa 
Sul, cumprem nitidamente a função de separar a 
mancha urbanizada da Asa Sul de uma das áre-
as de expansão urbana identificadas por Lucio 
Costa em Brasília Revisitada – o Setor Sudoeste. 
Na metade norte, também o futuro Parque Burle 
Marx, que se estende ao longo das quadras 907 
a 916 Norte, manterá visível a separação entre 
duas manchas urbanas distintas – Asa Norte e 
Setor Noroeste. Entre o centro urbano e a quadra 
906, o Centro Esportivo (parte do Setor de Recre-
ação Publica Norte) é quem marca, com edifícios 
e equipamentos esportivos isolados em vasta 
área livre, a interrupção abrupta da Asa Norte no 
sentido leste-oeste. O cinturão verde existente na 
extremidade sul do Plano Piloto, afora as áreas a 
margem do Lago Paranoá, e completado com o 
Jardim Zoológico, situado em local diferente do 
previsto por Lucio Costa, mas adequado para um 
equipamento dessa natureza.

A Asa Norte é finalizada em dois setores com 
densidade incompatível com as prescrições de 
Lucio Costa para as bordas da cidade: os Seto-
res Hospitalar Local Norte e Terminal Norte são 
tão densamente ocupados que anulam o efeito 
de percepção da escala bucólica, a “passagem, 
sem transição, do ocupado para o não ocupa-
do”, que configuraria os limites de Brasília.

A região da Candangolândia encontra-se in-
serida no corredor verde formado ao longo do 
Córrego Riacho Fundo e seus tributários: Córre-
go Guará e Córrego Vicente Pires. Esse corredor 
é de importância estratégica no que se refere às 
ações de recuperação e preservação do Lago 
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Paranoá, embora esteja distante das suas mar-
gens. Atualmente tombada e protegida pela le-
gislação de preservação do Patrimônio Cultural 
do Distrito Federal com recomendações quanto a 
manutenção das baixas alturas das edificações e 
adensamento da vegetação para amenizar o pre-
domínio da massa edificada na paisagem.




