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ALGUMAS ANOTAÇÕES SOBRE TEMAS EM PAUTA NA 

CÂMARA TÉCNICA DO PPCUB / CCPPTM:  

Conjunto Urbanístico de Brasília e conceitos afins 

Introdução 

Em reuniões anteriores à 8ª reunião, ocorrida na 6ª feira dia 16 de setembro 

p.p. (e particularmente na anterior / 7ª, ocorrida em 12 de agosto), entre outras 

coisas sugeriu-se formação de grupos de trabalho (nos quais não nos 

inscrevemos por falta de tempo) e o envio de textos sobre certos conceitos 

básicos visando sua homogeneização nesse GT.  

Dentre os conceitos básicos sugeridos, consideramos dois bastante 

interessantes: 

- o conceito de preservação (pois se discutira insuficientemente o conceito de 

preservação dinâmica), e 

- o conceito de Conjunto Urbanístico de Brasília – CUB (cujas discussões não 

atingiram consenso). 

Manifestamos então interesse em estudar e escrever sobre tais conceitos, 

porém outros compromissos não nos permitiram cumprir nosso intento.  

Entretanto, disponibilizamos agora algumas reflexões sobre ambos os temas, 

malgrado sem lograrmos estudar-los adequadamente, pois nos manifestamos 

verbalmente na mencionada 8ª reunião e avaliamos importante registrar 

algumas idéias, mais como preocupações do que certezas. Os insumos 

esboçados a seguir, deveriam permitir saber se estas questões ainda 

estão em pauta ou foram superadas; no primeiro caso, teremos condições de 

estudá-las e de as aprofundar, mas na segunda hipótese, se deverá arquivá-las 

e passar às etapas seguintes do processo. 

Este texto é dedicado ao  

Conceito de Conjunto Urbanístico de Brasília / CUB, e, decorrentemente, o 

de suas áreas adjacentes. 

Outro texto, produzido paralelamente, tratará do conceito do conceito de 

Preservação. 

Apresentação 

O texto a seguir apresentado contém apenas anotações, porém elas, apesar de 

seu caráter frágil e inicial, sustentam-se por certos princípios que embasam 

nossa especulação: 
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- os profissionais que no momento chegam ao GT necessitam percorrer 

caminhos que podem parecer enfadonhos e redundantes para aqueles que 

participam do grupo há mais tempo, porque eles já os realizaram como etapas 

passadas; 

- por isso, pessoalmente investimos em certas questões sem idéias 

preconcebidas e formalizamos o que acreditamos “dever ser” para depois, 

checar se “pode ser” (se a legislação permite, se o contexto político admite 

etc.). Isto nos coloca frente ao CUB levados pelo bom senso e inicialmente, 

descartando argumentos de autoridades (como Lúcio Costa, UNESCO, 

SEGETH, IPHAN etc.; 

- também acreditamos que a legislação não é um dado de contexto, mas uma 

variável de desenho. Há inúmeros exemplos mundo afora mostrando que a 

possibilidade de, diante de propostas boas e “incompatíveis com a legislação”, 

mudar as leis para que a proposta boa não seja engavetada. Eles podem ser 

relatados, caso interesse. 

- em última instância, os critérios de avaliação das propostas rondam o 

princípio dos custos X benefícios envolvidos. Certamente, mudanças 

constitucionais (cujos atores se encontram muito distantes) para viabilizar 

propostas mais ou menos, aparentemente não mereceriam maiores esforços. 

Mas, outras propostas, sim. A recente implementação do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo, aparentemente, valeu e muito. 

Portanto vamos, primeiramente, especular com o que deveria ser. 

1. O Conceito de Conjunto Urbanístico de Brasília/ CUB 

Por certo quando nos referimos ao Conjunto Urbanístico de Brasília, não nos 

referimos à Brasília que temos à nossa frente, pois ela engloba todos os 

assentamentos urbanos do Distrito Federal: Planaltina, Sobradinho, Plano 

Piloto de Brasília, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras, Riacho 

Fundo, Recanto das Emas, Santa Maria, Gama e assim por diante. Todas elas, 

no entendimento cotidiano, são Brasília e como tal, por exemplo, são 

registrados todos os veículos cujos proprietários são moradores destas 

cidades. 

Quando se fala em Conjunto Urbanístico de Brasília no contexto de um 

possível Plano de Preservação, visamos determinar qual assentamento urbano 

deva ser delimitado para ser preservado, segundo conceitos elaborados 

paralelamente. 

Parece-nos também consensual que este assentamento urbano tem seu foco 

no Plano Piloto de Brasília, objeto do concurso de 1957. 
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Pode-se até argumentar, como ocorreu várias vezes no GT, que esta 

delimitação é muito polêmica, quase impossível. 

Contudo, mesmo sem estudos aprofundados (que algum dia faremos!) e 

apoiados em um bom senso (que pode ser qualificado de ingênuo!), nos 

atrevemos a fazer uma proposta de delimitação da área do Plano Piloto de 

Brasília, portanto do Conjunto Urbano de Brasília a ser preservado em grau 

máximo, nos termos registrados na página seguinte. 

Seu limite oeste (um dos mais polêmicos) engloba o cemitério Campo da Boa 

Esperança e o Parque da Cidade. Tanto o Parque da Cidade quanto o Parque 

Burle Marx representam excelentes usos e formas de ocupação para delimitar 

inequívoca e univocamente esse território. Junto ao Eixo Monumental se 

incluem certamente, a Sede da Câmara Legislativa, as instalações do 

Judiciário, o Palácio do Buriti, a correspondente “praça dos Três Poderes 

locais”,  o Museu do Índio, o  Panteon de Juscelino Kubitschek e a Praça do 

Cruzeiro da primeira missa. E só! O restante do eixo até a ex-estação 

rodoferroviária não faria parte do Conjunto Urbanístico de Brasília, a partir de 

critérios de bom senso mas também porque vários documentos preparatórios 

ao tombamento assim o estabelecem. Não fossem estes argumentos, bastaria 

registrar a péssima qualidade urbanística deste espaço público, cercado de 

ambos os lados por cercas intransponíveis de um lado do Setor Militar Urbano, 

(que não agrega absolutamente nada ao espaço) e do outro, cercas 

pertencentes a váriaos instituições, como a CAESB, Instituto de Meteorologia e 

outros. Não faria parte do CUB o Setor Habitacional Sudoeste nem o Setor 

Habitacional Noroeste, posteriores à concepção inicial. 

Apesar de constar do documento Brasília Revisitada, negamos qualquer 

embasamento técnico às propostas destas “áreas de expansão” do Plano 

Piloto de Brasília que, com suas localizações absolutamente empíricas e as 

tipologias utilizadas, o único que fazem é banalizar a proposta do Plano Piloto. 

Uma pena! 

Tampouco incluímos nesta proposta os assentamentos do Cruzeiro Velho, 

Cruzeiro Novo e Candangolândia porque eles entraram via “submarino” 

(procedimentos tornados famosos como práticas de elaboração de leis pelo 

Congresso Nacional brasileiro e segundo as quais se incluíam emendas 

oportunistas que nada tinham em comum com o assunto principal; elas 

passavam a ser “fatos” sem que ninguém percebesse). 
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Mais uma vez, nosso bom senso não percebe o que a Candangolândia tem 

que mereça ser preservado. Dizem que existia um acampamento de obras 

(Velhacap) que, conforme o GT-Brasília (e não documentos “oficiais” 

posteriores!) mereceria integrar a lista dos objetos materiais que contariam a 

história de Brasília, juntamente com a Velhacap, a própria Cidade Livre (hoje 

Núcleo Bandeirante) em sua fase áurea de construções em madeira, o hoje 

Museu Vivo da Memória Candanga, o Hospital JKO, a Vila Metropolitana e 

outros conjuntos vizinhos que não entraram na mencionada poligonal. 

E o Cruzeiro? O Cruzeiro Novo não se relaciona aos tempos pioneiros da 

história de Brasília. Quanto ao Cruzeiro Velho, afirmou-se no GT que existiriam 

desenhos do Lúcio Costa prevendo sua existência, mas não os encontramos.. 

Os outros limites são mais consensuais. 

Ao norte foi incluída a área da ex-Fundação Zoobotânica do DF, hoje 

transformada em Parque da Biodiversidade ou Biotecnologia, visando 

resguardar este extremo do lago com a sua fauna esplendorosa de garças, que 

tanto chamou a atenção ao Princípe Hirohito do Japão quando visitou Brasília. 

E foi incluída toda a superfície do Lago Paranoá, elemento de fundamental 

importância no complexo de vistas do Plano Piloto para a margem leste do lago 

e da margem leste do lago para o Plano Piloto. 

No limite sul da poligonal existe uma pequena questão discutível: a inserção do 

braço do Riacho Fundo do Lago Paranoá na poligonal, para sermos coerentes, 

convida a poligonal a incluir trechos da Arie e da Vila Telebrasília (excluídos 

nos documentos “oficiais”), o que é defensável, haja vista a história e a batalha 

política que representou a sua fixação. 

Bom, essa é a proposta. Assim como foram incluídas áreas por serem 

consideradas consensualmente de interesse de preservação, foram excluídas 

outras por serem consideradas não consensualmente de não interesse de 

preservação. O princípio é o mesmo, não é? 

Não podemos nos furtar da especulação com que, aparentemente, a escolha 

da Estrada Parque de Indústria e Abastecimento – EPIA / DF 003 como limite 

ocidental da área de preservação e correspondente CUB foi escolhida a partir 

de um gesto que pretendia “simplificar” o processo em virtude de uma certa 

cobrança por essa definição e correspondente pressa. 

Ela é diferente daquela registrada na Portaria 314, de 08 de outubro de 1992. 

E daí? Pode-se mudar ela? Pode-se. Já colocamos acima que a legislação é 

uma variável de desenho. É conveniente? Isso é discutível. Como colocado 

acima, poderiam / deveriam ser analisadas e avaliadas todas as implicações. 

Pode-se chegar à conclusão que vale a pena fazer essa opção, com todos os 
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custos sociais e políticos envolvidos, como pode-se chegar à conclusão de que 

não vale a pena. Não tem problema se continuarmos a trabalhar com o famoso 

triângulo da portaria. Todo o que foi feito até agora no PPCUB não se perderia. 

Existiria a possibilidade de ter, até o fim do ano, o PPCUB sendo enviado à 

Câmara Distrital. Isso é politicamente importante. Mas o faremos sabendo que 

esse famoso triângulo é resultado de um ato burocrático, formal, em 

contradição com toda uma série de documentos anteriores à portaria, que 

estamos estudando. 

Os moradores da Candangolândia e do Cruzeiro Novo se revoltariam com a 

sua exclusão e incendiariam o Palácio do Buriti? Pode ser. Na análise do custo 

/ benefício desta mudança todas estas implicações tem que ser levadas em 

conta. O que tem que ficar bem claro é que este argumento, por exemplo, não 

se insere em considerações de ordem técnica. Assim como as de acima, são 

de ordem política, o que não quer dizer que não sejam importantes. 

Politicamente também seria importante que limites administrativos coincidam 

com limites de preservação e de planejamento. Nesse sentido, 

independentemente da opção escolhida, ou esta ou aquela, ou alguma outra 

intermediária, é altamente recomendável que a atual Região Administrativa I 

seja mudada para uma Região Administrativa com a atribuição exclusiva e 

simbolicamente importante de cuidar do Patrimônio Cultural da Humanidade. 

2. O conceito da “zona de tamponamento ou transição” entre o CUB e 

o restante do território. 

As técnicas de preservação (vide texto em paralelo) recomendam que uma 

área de preservação tenha um “cinturão” de tamponamento ou transição no 

seu entorno, que deve ser monitorado por existirem possibilidades de 

ocorrências, nele, que colocariam em risco certas qualidades ou características 

da própria área de preservação (vide Série Pesquisa e Documentação do 

IPHAN: O Entorno dos Bens Tombados, IPHAN, 2010). 

Este monitoramento deve ocorrer particularmente no âmbito da percepção do 

CUB, e estaria vinculado a valores dele ser visto dessa zona de tamponamento 

em todo o seu esplendor e, vice versa, essa zona poder ser apreciada a partir 

de visuais do CUB, particularmente o horizonte de 360º (que é um mito, como 

colocaremos a seguir) e o céu, cantado em prosa e verso como sendo parte 

substantiva da proposta e cuja visão deve ser preservada.  

As figuras mostradas a seguir registram essa proposta quanto à eliminação dos 

valores do CUB ser visto quanto do entorno ser visto a partir do CUB.. 
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Ao que parece, o limite desta zona de amortecimento, tamponamento ou 

transição, deveria ser aquele correspondente à cumieira da bacia do Lago 

Paranoá, ou divisor de águas do domo de Brasília para com os relevos da área 

além deste limite. 

De alguma forma (e apesar de não ser científicamente exato), este limite pode 

ser concretizado com o traçado da DF 001 / Estrada Parque de Contorno e, 

nesse sentido, existindo um relativo consenso com esta proposta, tanto por 

parte de instâncias vinculadas às questões legais quanto, quanto instâncias 

vinculadas ao planejamento (uma bacia é sempre um bom ponto de partida 

para delimitar áreas de planejamento). 

Encostando na filosofia propugnada pela Resolução 94 do IPHAN, acreditamos 

ser aceitável e interessante ampliar esta delimitação para 500/quinhentos 

metros alem desta estrada. Porque 500/quinhentos metros e não 

722/setecentos e vinte e dois metros ou 173/cento e setenta e três metros? 

Continuamos trabalhando com gestos burocráticos, sem fundamentação. 

Continuamos achando que essa faixa complementar deveria ser estudada em 

função de seus objetivos, que são os de barrar construções com desempenhos 

negativos em relação às visuais comentadas. 

Do mito do horizonte de 360º. 

Neste ponto faremos um pequeno parêntesis, visando desmistificar este mito: 

A impressão que se tem, quando apreciado o PPCUB e os argumentos 

utilizados para sustentar as correspondentes diretrizes (particularmente quando 

se trata da preservação de visuais do Plano Piloto para fora e de fora para o 

Plano Piloto), é que continuaria-se a especular com um Plano Piloto montado 

na sua localização original, não necessariamente no ponto mais alto do domo 

de Brasília, que corresponderia ao local da Praça do Cruzeiro / local da 1ª 

missa celebrada na nova capital, mas num ponto intermediário, atrás da atual 

localização da plataforma da Torre de Televisão, esquecendo que até por 

própria recomendação do júri do concurso, ele foi deslocado 700/setecentos 

metros (a medição gráfica estima este deslocamento em 1.200 metros) em 

direção ao lago Paranoá, para uma localização altimétrica bem inferior à 

original (35/trinta e cinco metros mais abaixo). Nesse deslocamento, a 

pressuposta visualização original de 360º de todo o horizonte da bacia (que 

corresponderia aproximadamente ao traçado da Estrada Parque de Contorno – 

EPCT / DF 001) ficou restrita a meros 180º (ou menos), do quadrante NE/SE, 

enquanto que o restante quadrante N/S passando por W ficou escondido atrás 

do domo. As vistas do Plano Piloto para esta área “atrás do domo” inexistem 

(portanto inexiste o tão badalado pôr de sol em Brasília) assim como as vistas 

desse horizonte para o Plano Piloto de Brasília, semiescondido atrás do domo. 
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As figuras registradas a seguir mostram os “cones de sombra” da proposta 

original com o centro localizado na cota 1125 metros e da proposta como foi 

implementada, com o centro na cota 1090. 
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Do que foi colocado pode-se inferir que a presença do horizonte para o Plano 

Piloto de Brasília (particularmente para a sua plataforma rodoviária, 

considerada o seu centro) não é homogênea, não é de 360º. Ela é 

fundamentalíssima no quadrante registrado nas figuras, digamos à frente do 

extremo leste do Eixo Monumental, funcionando como pano de fundo de seus 

prédios mais importantes – Ministérios, Congresso Nacional, sedes do Poder 

Executivo e do Poder Judiciária, Praça dos 03/três Poderes (apesar de sua 

presença não ser explícita). Neste caso, o contraste branco dos prédios sobre 

o fundo cada vez menos verde da encosta leste do Lago Paranoá deve ser 

preservada ainda no que resta a ser preservada. A aparição de prédios altos 

neste trecho do horizonte seria seguramente calamitosa e nefasta para os 

valores que pretendem ser conservados. 

Neste trecho, e por esses motivos, a faixa de 500/quinhentos metros poderia 

ser maior (ou não, dependendo do relevo à leste da EPCT / DF 001). Assim 

como a faixa junto do Parque Nacional, e pelo fato de se encontrar fora dos 

cones de visibilidade tal como registrados, que poderia inexistir. 

3. O resto 

Obviamente que o restante do território não precisa de normas especiais de 

preservação. São trechos do território no qual as forças de mercado, mais ou 

menos formatadas como “regras do jogo” atuarão a partir dos interesses dos 

diversos atores envolvidos. 

Acreditamos que nesta área, particularmente no seu subquadrilátero sudoeste 

e nos trechos lindeiros em Goiás, no sentido de Anápolis / Goiânia, poderão / 

deverão ser incentivados os investimentos imobiliários da iniciativa privada de 

forma a constituir o pólo de desenvolvimento econômico que foi colocado como 

um dos objetivos a ser concretizado com a implantação de Brasília nesta 

Região Centro-Oeste. Com isso se despressurizaria Brasília, em melhores 

condições de cumprir com o outro objetivo a ser concretizado, de constituir uma 

nova capital para o país. 

Conclusão 

A partir do colocado a proposta apresentaria 03/três níveis de preservação que, 

por sua vez, podem ser subdivididos a partir dos mais diversos objetivos (estas 

subdivisões já estão sendo cogitadas faz tempo, portanto a argumentação 

subjacente já se encontra bastante adiantada).: 

- um primeiro nível, de preservação forte, que teria como objeto o Plano Piloto 

de Brasília tal como delimitado no correspondente desenho, e que poderia ser 

considerado o Centro Histórico de Brasília. 
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Esta idéia não é necessariamente nossa. Já vem inserida em especulações 

feitas pela arquiteta Maria Elisa Costa em artigos escritos para o Correio 

Braziliense. Divergimos sobre a delimitação deste centro, mas não 

necessariamente com relação à idéia. 

Diz Maria Elisa Costa: 

 

 

Esta idéia também foi colocada em vários momentos pelo colega de GT, 

arquiteto José Carlos Coutinho. 

- um segundo nível, de preservação intermediária, também registrado na 

correspondente figura, onde se faria necessário discutir o quê preservar, e por 

quê. 

- e um terceiro nível, onde as preocupações preservacionistas perseguiriam 

outros valores (paisagísticos, etc.) e não seriam necessariamente prioritários. 

Em relação ao colocado, em outro artigo escrito para o mesmo Correio 

Braziliense, em 21/03/2012, Maria Elisa Costa se refere a estes níveis de 

preservação nos termos que se seguem:  
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“ ... A melhor maneira de acabar com as irregularidades que 

comprometem a concepção de Brasília é reduzir a pressão sobra a 

área central (...) indicando alternativas para resolvê-las como, por 

exemplo, estimular o desenvolvimento de pólos criadores de 

empregos longe da área central e aliviar assim a pressão sobre o 

Plano Piloto ...” 

E mais adiante continua: 

“ ... A meu ver, é importante lidar com as duas situações: preservar 

o original e conduzir o desenvolvimento da área urbana nova (...) 

uma expansão em termos rigorosamente tradicionais brasileiros (...) 

com a clara consciência de que são situações diferentes, cada uma 

com a sua especificidade (...) parece imprescindível que o governo 

federal e os governos do Distrito Federal e do estado de Goiás 

criem incentivos para que se instalem indústrias diversas capazes 

de gerar empregos para além destas áreas densamente povoadas, 

como forma de reduzir a pressão sobre o Plano Piloto (...) na 

área protegida, o mercado obedece (...) na área urbana 

remanescente, a regra pode ser outra, o mercado manda ...”. (o 

destaque highlightado é nosso). 

 


