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A – ATRIBUTOS DE CONFIGURAÇÃO URBANA: 

TECIDO 
(MALHA / PARCELAMENTO DO SOLO / CHEIOS E VAZIOS) 

ESPAÇOS ABERTOS 
(DESENHO URBANO / VEGETAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO / CAMINHOS DE PEDESTRES / 

MOBILIÁRIO / ESCULTURA / ADORNO / USOS) 

EDIFICAÇÕES 
(VOLUMETRIA / LINGUAGEM / COMPOSIÇÃO / VALOR HISTÓRICO / USOS) 

A Plataforma Rodoviária de Brasília é o centro da 
composição do Plano Piloto de Lucio Costa, espaço 
articulador das escalas monumental e gregária, 
fundamental na articulação topográfica de todo o 
Plano. Compõe-se de três níveis: o nível superior, 
vinculado aos Setores de Diversão, cruzado pelos 
eixinhos, possui áreas de estacionamento e duas 
pequenas praças; o nível inferior situa-se na cota 
da Esplanada dos Ministérios e abriga a 
plataforma de embarque e desembarque de 
passageiros. O nível subterrâneo corresponde à 
passagem do Eixão, ligando as Asas Norte e Sul. 
A Plataforma Rodoviária deve ser preservada na 
sua concepção arquitetônica e urbana, reforçando 
seu papel síntese da urbs-civitas, conciliando as 
escalas gregária e monumental. 
 

Lucio Costa, no Relatório do Plano Piloto propõe sobre 
a Plataforma um mirante, área aberta de predomínio 
do pedestre, que relaciona os diversos equipamentos 
de lazer e comércio ali previstos originalmente. “A face 
da plataforma debruçada sobre o setor cultural e a 
esplanada dos ministérios não foi edificada com 
exceção de uma eventual casa de chá e da Ópera, cujo 
acesso tanto se faz pelo próprio setor de diversões, 
como pelo setor cultural contíguo, em plano inferior.” 
O tráfego seria apenas local, com estacionamentos e 
duas praças. “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 Ópera e outra, simetricamente disposta, em 
frente a um pavilhão de pouca altura debruçado sobre 
os jardins do setor cultural e destinado a restaurantes, 
bar e casa de chá.” 
Atualmente, o fluxo diário de pedestres é intenso, 
porém a forma como a área é atingida por vias e 
viadutos, retira a necessária superioridade hierárquica 
dos pedestres sobre os automóveis neste setor.  

Possui vínculo direto com o Touring Club, o Teatro 
Nacional e com os Setores de Diversão Norte e Sul. 
Lucio Costa concebeu a Plataforma como um 
equipamento onde arquitetura e urbanismo são 
indissociáveis. Chama a atenção a complexidade do 
conjunto, com os diversos níveis articulados, 
autopistas e viadutos, porém organizados dentro de 
um princípio de simplicidade arquitetônica. 
A área é ponto de convergência de todas as 
localidades do DF, de onde decorre uma dinâmica 
intensa, mas também um desgaste físico devido à sua 
utilização ininterrupta e à falta de conservação. 
É um dos espaços mais simbólicos de Brasília e um 
dos poucos projetos arquitetônicos de Lucio Costa na 
cidade. Sugere-se o seu tombamento individual. 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço 
Tipo 

(Material / Imaterial) 
Situação 

Esfera 
(Distrital e/ou Federal) 

Complexo da Estação 
Rodoviária 

PFR material Proposta de tombamento Federal 
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C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 

Do ponto de vista volumétrico, trata-se de área consolidada do Setor Central de Brasília. Preserva parcialmente a característica morfológica prevista para a área, ou 
seja, o caráter de mirante, interrompido apenas pelo Touring Club, pelo Teatro Nacional e, na parte central da Plataforma, pela construção baixa do saguão da 
estação rodoviária, com bilheteria, bares, pequeno comércio, ligado por escadas rolantes ao mezanino e ao ‘hall’ inferior de embarque. Apresenta problemas 
relacionados à manutenção. O fluxo diário de pedestres é intenso, porém a presença de vias e viadutos retira a necessária ênfase dos pedestres sobre os automóveis. 
Muitos são os problemas relativos à integração entre os setores, no que se refere à circulação de pedestres, devido aos desníveis e às barreiras encontrados na 
travessia das vias que conectam a estação rodoviária e os setores adjacentes. 

D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 

A estrutura em concreto armado moldado in loco de 700 metros de extensão com vãos de 28.50m, vigas de 2m de altura tem suas superfícies tratadas com poucos 
materiais: asfalto, granilite, cerâmica grassit branca, mármores brancos idênticos aos dos palácios governamentais. Destaca-se o contraste entre a massa construída e 
a transparência de seus vãos para a paisagem da Esplanada e para os setores centrais. A estrutura foi sendo paulatinamente acomodada em seu lugar definitivo, 
antes de execução das grandes movimentações de terra. As grandes dimensões não impedem que o efeito final da estrutura seja leve, quase imperceptível na 
paisagem. 

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 

O complexo da Plataforma e da Estação Rodoviária do Plano Piloto permanece como o ponto de centralidade fundamental, articulando também a vida urbana da 
Capital com a dinâmica urbana das cidades-satélites. Assim, além dos usos e serviços inerentes a uma rodoviária, tais como táxis, estacionamentos, lanchonetes, 
cafés, pequenas lojas etc, a Plataforma Rodoviária também acolhe serviços públicos como Correios, ANTT, DF-TRANS, PMDF, Na Hora, que devem ser mantidos e 
reforçados. 

ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

COMERCIAL: 
47.2 Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo, 
47.21-1 Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes, 
47.23-7 Comércio varejista de bebidas,  
47.24-5 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 
47.29-6 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 
produtos do fumo; 
47.5 Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico;  
47.6 Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos; 
47.7 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos;  
47.8 Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
49.2 Transporte rodoviário de passageiros,  
49.21-3 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana,  
49.23-0 Transporte rodoviário de táxi;  
53-H Correio e outras atividades de entrega;  
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56.1 Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas;  
58-J Edição e edição integrada à impressão; 74-M Outras atividades profissionais, científicas e técnicas;  
79-N Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas;  
95-S Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos;  
96-S Outras atividades de serviços pessoais. 
INSTITUCIONAL: 
84-O  Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, apenas: 

84.11-6 Administração pública em geral; e 
84.12-4 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais; 

F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

A plataforma superior da Estação Rodoviária foi transformada em um estacionamento de grandes proporções, diferentemente do definido por Lucio Costa no seu 
Relatório do Plano Piloto. Como elemento chave da articulação entre os setores do centro urbano que lhe são contíguos, esta área exige um tratamento urbanístico à 
altura do seu papel simbólico para a Capital Federal, como seu Centro, a fim de dotá-la de condições de conforto e segurança para que efetivamente sirva como local 
de permanência e conexão e não como uma árida barreira física. 
As intervenções nesta UP devem atender aos seguintes objetivos básicos: manutenção das características tipo-morfológicas, arquitetônicas e construtivas da 
Plataforma, dos viadutos, dos acessos e dos revestimentos de mármore do paramento da cobertura do saguão superior. Valorização da diversidade de usos e 
atividades, da pluralidade de usuários e da intensa utilização dos espaços. Nesta UP, projetos de requalificação e restauração arquitetônica e urbana dos espaços e 
edifícios públicos devem ser objeto de concurso público. 

Setor/Lote Taxa de Ocupação - TO 
Afastamentos e  

Recuos – AF 
Coeficiente de 

Aproveitamento – CA 
Altura Máxima da 

Edificação - H 
Taxa de  

Permeabilidade - TP 

OBSERVAÇÕES: Área consolidada do Setor Central de Brasília. Restauração e modernização das instalações. 
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 G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 

Área consolidada, vedados novos parcelamentos urbanos. 

Padrões previstos de parcelamento urbano 
Permitido 

(S/N) 
Lote mínimo 

(m²) 
Lote máximo 

(m²) 
Observações 

Novos parcelamentos N - -  

Desmembramentos N - -  

Remembramentos N - -  

H – ESPAÇO PÚBLICO: 

A valorização e requalificação do sistema de espaços abertos, a ser concebida de forma unitária conjuntamente com os Setores de Diversão e Culturais, prevendo a 

implantação na Plataforma (nível superior) de tráfego local proposta no Relatório do Plano Piloto e prevendo a requalificação das praças, passeios e estacionamentos. 

I – ESTACIONAMENTOS: 

Os estacionamentos na superfície da Plataforma Rodoviária devem ser regrados, tarifados e receber tratamento adequado de pisos, passeios e paisagismo. É vedada 
qualquer construção nos canteiros leste e oeste. 

J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 

a) Plano especial para a melhoria da condição de uso e circulação dos pedestres, com a instalação de estares. Implantação de sistema de circulação para o 
pedestre em todo o complexo, viabilizando as ligações entre todos os setores adjacentes. 

b) Criação de passagem de pedestres entre a estação central do metrô e os gramados em direção à Torre da TV. 
c) Implantação de ciclovias e estacionamentos de bicicletas. 

 
 


