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APRESENTAÇÃO 

Desde muito tempo tem sido tarefa diffci l a busca de soluçõ e s aos 
problemas de Brasflia - Plano Piloto, não só no que diz respeito à 
complementação em projetos c o mo na definição ou alteração de uso do solo 
e respectivas normas de edificação. A maior dificuldade en~ ontrada está, 
justamente, na busca do ponto de equi l fbrio entre o que é essencial do 
plano piloto de autoria do Dr. Lucio Costa e, portanto, inalterável e 
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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 
consolidadas em documento algum. Por isso 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 piloto, por não estarem e x plfcitas 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 ~lteração no Plano-Pi loto, a que obedece a urbanização de Brasília, 
depende de autorizaçao 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) oriehtar os planejamentos urbanísticos e arquitetônicos, com apoio nos 
orgaos próprios da Secretaria de Viação e Obras; 

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

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

d) exercer outras atribuições que lhe forem cometidas; 

permanecem indefinições, e por isso mesmo, vulnerabilidade . 





A responsabilidade do trabalho no trato dos problemas urbanos do Plano 
Pi loto é ainda maior por ser não só a Capital do País, mas, sobretud o , 
por ser a concretização de uma concepção urbanística significati va. 
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Na busca de soluções acertadas , procuramos o ponto 
do ponto de vista do autor do plano piloto, aquilo 
ser preservado, e ao mesmo tempo avaliar o que era 
hoje, exige nova postura. 

de partida: 
de essencial 
intencional 

regi s trar , 
que d ev e 

mas que, 

Luiz Alberto Cordeiro T~nia Battella de Siqueira 
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Brasília 

Em boa hora a Secretaria de Viação e Obras e a TERRACAP re s olvera m 
pro mover este confronto da proposta original do plano-piloto com a 
realidade atual de Brasília. 

l l 

O trabalho, feito com proficiência e sensibil i dade por que m de d ireito e 
cujo teor subscrevo - com a ressalva de acentuar, tal como nele já 
consta, que a implantação de novas quadras estará condicionada à prev i a 
liberação das áreas retidas pela UNB e do reforço das estaçõ e s de 
tratamento originaria ment e instaladas resultou num valioso do c ume n to 
não sô para aquel e s que terão a responsabilidade de prosseguir na t are f a 
de encaminhar a evolução controlada da cidade, tendo em vista o 
pensamento qu e a gerou, co mo també m para melhor e n t endi mento d o s 
usuários que nela vivem e transitam. 

De fato, este check-up urbanístico revela que a concepção original 
v i ngou, e qu e , apesar de certos vícios congênitos e das maselas 
advindas do desconhecimento das verdadeiras intenções do plano e de 
consequentes erros na sua interpretação, a saudável constituição 
orgânico- e strutural da cidade teórica proposta e a força das idéias al 
contidas, garantiram-lhe singularidade e vida perene. 

Valeu a pena. 

Lucio Costa 

5/111/85 





O URBANISTA DEFENDE SUA CAPITAL 
(Lucio Costa, 1967) 

Frpro embora de um ato deJiLer:ido de \ 'Onta-
de e cóm:rndo, Brasília r.~o é um gesto gntuito de 
vaid<teie pess11al ou política. à muda da Renascen· 
C-2, mas O C 1 HO:lmentu de Um grande esfôrço cole-
tivo cm vi·aa ao desenvolvimento nacional - side-
rurgia, pt:irúleú, lurr;1gem. a11tv-esuadas, indústria 
:iucomol1ilísrica. construção na\'al; corresponde as-
sim à ch ;H"e de unia abúlJJda e, pela singularidade 
da su;i concepção urLanística e d;i sua expressão ar-
quitt'tônica. 1c ~temunh:i a marurida,~: intelecrn~tl 

do povo que a co11u.-Leu, povo c:n1ãu e111penh:.ido 
na co11str11ção de um 11ôvo lhasil, volt ac.lu para o 
furnro e já senhor do seu destino. 

Assim. a mil metros de aliiLLide e a mil quilô-
metros do Rio de Janeiro, os Lrasileirus. 1150 ulH· 
tante a fama de comodistas e indu!t-ntes, consrrui· 
iam. em três anos, a sua no\'a c:ipital. E se foi cons-
truída :'.m tão pouco tempo, foi precis:imcnte par;i. 
assegurar-lhe a irre\'ersibilidade apesar das mudan-
ç;;is de administração e de govêrno. E de fato já re-
'iÍstiu, nos seus sete anos de existência, a quatro 110-

\ '0S presidentes e vários prcfeiLos e a acontecimentus 
de ordem política e militar imprevistos, prova d;i. 
sua boa consti rn ição. 

Mas é .natural que Brasília tenha os seus pro-
blema~. que são em verdade a:; contr::idições e os 
problemas do próprio país ainda em \'ias de dcsen-
volvimenco não integrado, onde a tradição recente 
de: uma economia agrária escr:i\'agista e uma indus.-
trialização tardia nfo planejada deixaram a marca 
tenaz do pauperi~mo. A simples muda !lÇ3 da capi-
[al não poderi:1 resolver estas concr;idições funda-
mentaid"ltantu mais que poderosos Íll(erêssc.-s ad-
quiridos~Leneficiam-se cesse s/f// w-q rw de "t111urn11-
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li11 crônica" que, na periferi:i d a cidade, já readqui-
riu os seus direitos. 

Contudo, apesar dêsses proLlemas de ordem po· 
lítica, econômica e social - aos quais se vieram jun· 
tar agora outros de nattrreia institucio11al -. a ver-
dade é que Br.isília existe onde há puucus anos .só 
l:;1via deserto e solidão; a \'crda<le l:. que l cid:iJe j:\ 
é ac.:c:ssível dos pontos extremus du p:1Ís ; a ven.bdc 
é que a vida brota e a ativid::ide se ;nticular' :w !011-
go dess;is nov;1s vias; a verdade é que seus 

1

ha LiLa11-
tes s<:\cbpt:i111 ao estilo nôrn de vida que ela enscj::i, 
e que. as cri::inç:is são felizes, lcmlnanc.;a que lhes 
marcará a vid1 para sempre; a \'Crd:ide é que 111c:S· 

mu aquéles que \'Í\'t:lll em co11dições anormais ·na 
periferia sentem-se ali Jllelh or que e.lantes; a verda-
de é que sua arquitewra. despojad;i e algo abstrata, 
se insere com naturalid::ide no di:?.-J. -dia da vida pri· 
nda e :idministrati\·a. o que confere à cichde um 
cadter irreal e Jrii-gencrij que é o seu atr:tti\'o e o 
seu encanto; a \'erdade. finalmente. é que 13:-Jsílil 
1: verdadeiramenre capital e não cidade de prodn-
cia, uma \'ez que por sua escal:i e ince:ição ela já 
correspónde. apesar de tôd:u as mas deficiências 
atuais, à ~andeza e aos desrinos do pais. 

A cidade foi. de faro, conceLitla em f Lrnç5o d:-
três escalas diferentes: a escala colcciva ou monu· 
mental, a escala cotidi:ina ou reside~cial e a cscal3. 
l.·once111rada ut1 gregária; o jôgu dt"ssas três e-s<.·a!Js 
é que lhe Ô?.r:i u cararn prúprio definiti\'ú. ~o mo-
mento, essa terceira t.-scala, que ,·urrespu11c.le ao ct.-n-
rro wcial e de di\'ersõcs. uu 5eja. au coriiç5o da CÍ· 
dadc:, nã1_, existe. Lc.x:aliz.ada au lu11gu da ex ~cns~ 
plataforma, nu · cruzamenco dos eixos nxiuviário e 
monumental, compõe-se de duis cnquadrarnenros 





edificados de 250 por fOO mecros e cinco andares ca· 
da um. destinados a escricório:; p:na profüsóes libr-
1ais, representJçôes comerci:iis, ecc ., com cafés e res· 
taurantes no rés-do-chão, ligados entre si por gale· 
rias e terraços em contato dircw com a pl~taforma 
e com vista Jine para a Esp:anada dos ~fiuisté:-io~. 
No interior dêsses enquadramentos estão os teatros , 
cinem3s e pequen:"ls lojas, coniuntu ês:e st-rvido per 
um duplo sistema de melas e pracinh:1s p:1ra pe<les-
nes Ui construidos no lado Sul), acessíveis ao trá -
fego de automóveis e ônibus pela referida plata for-
ma e aos caminhões de serviço pelo excretno opos-
to, em nível inferior. 

f.sse foco urbano de conge~tão foi ddibcrad:i-
mence concebido para bLcr contraponto ao~ esl-'::i<;os 
desafogados e serenos das supc:rqua<lras residenciais 
ao longo do eixo rodovi:\rio, e a criação dcs1 .::s q11a-
dras. que se queri:::im emolduradas por um:i dem:i 
faixa verde de árvores de pane. cLjetirnu, ini c i:.il-
men.te, articular a escala residen cial à m onumi:-nt,d. 
a fim de gar:mrir a unidade da estn!tura urb:rna . 

Cada conjunco de 4 dessas superquaclrJs cem 
acesso comum às vias de cr;l~ego loc:d, cuncíg u;1s :io 
eixo rodo\"i:l.rio. e comtitui uma ;íre:i de \'i~i1~ h a 11ça 

com os sem complementos indispens;ivcis - escolas 
primúia:. e secund:'iri:i, comércio . duüe. etc . - en· 
trosandu-se assim umas às outras em tôda a exten-
são do. referido eixo. Propunha CJ pbnu pilôto -
t:sta era a sua característica m:-1is impun:rntt <l.) 
pru11co de vista social - reunir em c;ida llllla clest;is 
áreas de vizinhanças as várias Gllc:gurias ecunõ1~1icas 
que constituem, nu regime vigen~e. a s:xie,·.!acle, ::i 

lim de evic.ar a estrarificação da cici:.:de e:n La irro:i 
ricos e bairros pobres. Lamcn~vdmeme, éstc as· 
pecto fundamental da concepção urbanística de Bra~ 
sília· ainda não pôde ser realizado. De uma pane o 
"falso realismo" da mentalidade imobiliária insis-
tiu em vender tôdas as quadras a pretexto de tor-
nar o emprc:endimenco autofinanciável; de outra 
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p:ine. a abstração utópica sú admitia. um mesmo pa· 
drão de apanamcr.tos, como se a sociedade Jtual já 
fôsse sem classes . E assim, a oportunidade de um-i 
rnluçã.o verdadeiramente racion al e hum:in a , pa ra a 
época, se perrleu. A feliz cri ação do l3anco Nac ional 
de Habitação p:ireceu. a principio, iniciativa c:ipaz 
de corrigir esta falta de visão, mas até hoje nada 
se fêz; muito pelo contrário. persiste a incompreeri· 
são e. como conseqtiência. a dispersão periférica em 
detrimento do pl ano original. Quem trabalh::i em 
Brasília deve morar em Brasilia e não a 20 km de 
distância nas "pseudocid.:tdes satélites" . As verda-
deiras cidades-satélites deveriam vir depois de com-
pleta a área metropolitana e não assim, antes, nu-
ma antecip:ição irracional. 

A ênfase dada ao eixo rodoviário-residencial é 
outra particularidade de Brasília: normalmente a 
escala generosa e a técnica impecável d::is auto-es-
tradas se detêm às porcas da cidade. dil uindo·se nu· 
ma trama de ave11id:.-1s e ruas que se cruzam . Em 
Brasília a auto-estrada conduz ao próprio coração 
da cidade e prossegue de um extrr:mo ao outro nos 
dos sentidos, nane-sul, !este-oeste sem perda 
de élan, porque a aplicação metropolitana da tb:-
nica rodoviária dispensa sinalização e gararne o ílu· 
xo normal do tráfego urbano principal. Ao passo 
que nas quadra5 o motorista, advertido pela própria 
modalidade restritiva do acesso, reduz instintiva· 
mente a marcha e o carro se incorpora com natu-
ralidade - por assim diter, "domesticado" - à vida 
familiar coiid:ana. Quanco ao sistema secundário 
de serviço (a W::l faria pane dêsse sistema) o plano 
previa a necc:ssidadc de sinalização. mas sempre r~
duzida ao mínimo indispensável . 

Por outro lado, os níveis diferences das vias la· 
terais dêsse eixo rodovi:irio, a su:i ligeira. cun::irnr.l 
gradativa e' o fato de: ê!e se ac:bptar . . na :.tia '.\une. 
ao declive e aclive da topugrafia local, concriLuem 
para animar a seqüênci;i das grandes massas edifi. 





cadas, estruturas sôlcas do chão e de gab:niw inten-
c:ionalmente baixo (6 andares), a fim de contrastar, 
por sua concida horizonca:idade, com o centro ur-
bano. · 

Quanto à pane administrativa e coletiva da ci-
dade, ou sejJ, o seu eixo monument:i.I. ela se carac-
teriz.a por diferences níveis escalonados: 1) o terre-
no agreste - 2) o te;aplano triangular onde a:;sen-
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 :\f inistérios 
e o setor cultural - 4) a grande platafonna no cru-
zamento em 3 níveis dos eixos da cidade e onde será 
constn1ído o centro urbano referido acima - 5) o 
terreiro 'da tôrre de TV. fste escalonamento em pla-
tôs suces5ivos decorre dos movimentos de terra im-
postos pelo extenso corte em níveis diferentes, e 
assim reincorpora ao urbani.sn:io contemporâneo 
uma tradição milenar. 

"Normalmente, urbanizar consiste em qiar con-
dições para que a cidade aconteça, com o terr!po e o 
elcmenco surprêsa intervindo; ao passo 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 pennitir, num 
curto lapso de tempo, a instalação de uma Capital. 
Ao contrário das cidades que se confonnam e se 
ajustam à paisagem, no cerrado deserto e de encon-
tro a um céu imenso, como em pleno mar, a cidade 
criou a paisagem. 

Embora ainda se trate de um arquip..élago Ul-. 
bano - o centro da cidade não existe e há vazios 
por tôda pane -:- todo brasileiro, mesmo aquêles 
que habitam as metrópoles do Rio e São Paulo, ao 
chegar a Brasília, já tem, verdadeiramente, a sense1-
~ão de estar na SU" capital. t que a intc:nção de se-
rena d ignidC1de está ali pres.eme. A ordenação geo-
métrica das quadras e a largueza dos espaços no eixo 
monumental permitiram integrar os. "veJhos'' prin· 
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cípios corbusiar10s da cidade radiosa e a lembrança 
das belas perspecLivas de Pari.s em um todo orgâni-
camente articulado. A Praça dos Três Podêres, pra-
ça aberta à maneira da Concórdia. é a t.'inica praça 
contemporânea digna das praças tradicionais. 
· . No que concerne àrna expressão arquite~ónica, 
Brasília obedece a um conceito ideal de purez:i. 
pl:isrica. onde a intenção de elegância - firme e des-
poj;i~a - esl:Í sempre presente. Embora se trate 
de :.ir.::i cor.cepç5.o fo:-nul line e, neste sentido, 
oposta ao coriceiro e~trir:ir:1entc esuurnr::tl de N ervi. 
por exemplo, e embora tenha sofrido restrições nni~ 
ou menos preconcebidas da parte de cenas cririco~ 
desconhecedores do texto o riscos oriainais, Brasí-. o 
lia, tanto por sua planificação como por sua arqui-
tetura, corresponde a uma realidade e a uma sen-
~ibilidade brasile-iras, e assim representa - con-
quanto de filiação intelectual francesa - uma con-
cribuição válida nativa que o temp0 consolidará. 
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INTRODUÇÃO 

" José Bonifá cio , em 1823, propõe a transferência 
da Capital para Goiás e sugere o nome de BRASÍLIA. 

Desejo inicialmente descupar-me pe ra nte a direção 
da Companhia Urbanizadora e a Com issão Jul gadora do 
Concurso pela apresentação sumária do partido aqui 
sugerido para a nova Capital, e também justificar-me. 

Não pretendia competir e, na verdade, não concorro -
apenas me desvencilho de uma solução possível, que 
não foi procurada mas surgiu, 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 ideia apresentada 
senão, eventualmente, na qualidade de mero consultor. 
E se procedo assim candidamente é porque me amparo num 
raciocínio igualmente simplório: se a sugestão é 
válida, estes dados, conquanto sumários na sua 
aparência, já serão suficientes, pois revelarão que, 
apesar da espontaneidade original, ela foi, depois, 
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- -intensamente pensada e resolvida; 
exclusão se fara mais facilmente, 
o meu tempo nem tomado o tempo de 

se o nao e, 
e não terei 
ninguém. 

a 
perdido 

A 1 iberação do acesso ao concurso reduziu de certo 
modo a consulta àquilo que de fato importa, ou seja ã 
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 ulteri.or desenvolvimento 
planejado da região. Trata-se de um ato deliberado 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 nao como simples organismo capaz 
de preencher satisfatoriamente e sem esforço as funções 
v itais próprias de uma cidade mo derna 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 imbuído de 
uma certa dignidade e nobreza de intenção, porquanto 
de ssa atitude fundamental decorrem a ordenação e o 
sen so de conveniência e medida capazes de conferir ao 
conjunto projetado o desejável caráter mo nu mental 
Monumental não no sentido de ostentação, mas no 
sentido da expressão palpável, por assi m dizer, 
consciente daqui lo que vale e significa. Cidade 
planejada para o trabalho ordenado e eficiente, mas 
ao mesmo tempo cidade viva e aprazível, própria ao 
devaneio e ã especulação entelectual, capaz de 
tornar-se , com o tempo, além de centro de governo e 
ad ministração, num foco de cultura dos mais lúcidos 
e sensíveis do pais. 11 

( Introdução do relatório do plano-piloto, Lucio Costa, 
março 57 ) 
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BRASTLIA HOJE 

Em 21 de abril de 1985 Brasília completará 25 anos. Sua presença já se 
tornou tão natural na vida brasileira que nem mais ocorre as pessoas o 
quão extraordinária é o simples fato de sua existência, de ter surgido do 
nada uma cidade-capital, que em tão pouco tempo já consolidou uma maneira 
de viver que lhé é própria. 

"t estranhoofa to; esta sensaçao, 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 porq ue estou emocionado. 11 

Brasília, 1974) 

na minha 
é a Brasília de 

(Lucio Costa , 

O fato é que o plano de Lucio Costa, mesmo antes da viabilização da 
"escala gregária", contando apenas, nos primei ro s te mpos, com a escala 
monumental e a ~roposta inovadora para a habitação multifam i l iar que foi 
a Superquadra, garantiu ã cidade, desde o início,não apenas uma 
individualidade formal mas o embrião de uma for ma 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-piloto ter sido 1 1 imbuida de uma 
certa dignidade e nobreza de intenção" e o fato d e ser inovadora - tanto 
plástica como estruturalmente - e inovadora co m raizes profundamente 
brasileiras, certamente contribuiu para que, ao primeiro entrave, a 
capital não tenha retornado ao litoral 

Vendo Brasília hoje, não é e x agero afirmar-se que o essencial da proposta 
foi cumprido.E o sabem seus moradores - Brasília é, antes de mais nada, um 
produto de consumo interno; sua verdadeira especificidade , o natural para 
os q·ue aqui nasceram ou cresceram, sô é perceptível vista de den tr o , e 
talvez seja por isto tão frequente a dificuldade que as pessoas de fora 
têm de avaliá-la corretamente - o essencial escapa. 





O objetivo deste trabalho e tao so mente observar a Brasília de hoje co m 
os olhos de que m acompanhou o nascimento e o crescimento da cidade; a 
intenção é identificar, em linhas gerais, quais os ajustes necessár ios 
tanto no sentido de contribuir para a solução de problemas atuais como 
de estimular o aproveitamento da capacidade ainda ociosa da proposta 
original. 
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Não se deve esquecer que Brasília é uma experiência urbana absolutamente 
singular - trata-se de uma cidad~ não s6 concebida, ma s i mp lantada 
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 
j á a t i n g i u a m a. i o r i d a d e é q u e a v i t a l i d a d e u r b a n a t em r e a i s c o n d i ç Õ e s 
d e u s u f r u i r e , p o r o u t r o l a d o , d e r e v e l a r p .o t e n c i a l i d a d e s e c a r ê n c i a s 
da concepção original. 

Nas circunstâncias em que Brasília surgiu, como símbolo da pr6pria 
identidade da nação, quando pela primeira vez tomava coragem de 
acreditar em si pr6pria, a utopia era mais verdadeira que a realidade: 
"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 à 
iniciativa um ar plausível." (Manuel Bandeira, Jornal do Brasil , março 1957) 

Brasília tem esta marca de berço, e a força do vínculo entre a proposta 
urbanística e o momento hist6rico que a gerou é de tal ordem que a 
capital permanec e - 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 te m seu jeito - Paris e Paris, Nova Iorque e Nova Iorque; 
pretender transformar Pa ris em Nova Iorque so levaria a acabar com 
Paris, sem conseg ui r em seu lug a r outra Nova Iorque. Assi m também, e 
talvez co m mais forte razão, Brasília é Brasília, e para cuidar de seus 
problemas de maneira lúcida e eficaz não se pod e omitir s u a pecu li a ri dade 
d e "cidade inventada 11 e, no ent a nto, real 

11 Então eu vi que Brasília tem raízes brasileiras, reais, não é uma fl or de estufa, como 
poderia ser. Brasília está funciona ndo e vai fun c ionar cada vez ma i s . Na verdade, o 
sonho foi menor que a real idade . A rea l idade foi mai or , mais bela. Eu fiquei satisfeito, 
me senti orgulhoso de ter contribuído. 11 (Lucio Costa, entrevista ao Jornal do 
Brasil, em novembro de 19 84) 





Assim , pareceu que a melhor alternativa ser i a come ç ar pelo co meço, ou 
seja, pelo plano-piloto , retomando a idéia geradora com o i ntui to de 
endendê-la,de pe rceber-lhe a s intenções e o alcance, pro sseg ui nd o pe l os 
caminhos e descaminhos de seu desenvolvimento e da i mplantação da 
cidade , observando o comportamento urbano que hoje e x is t e , 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 sensibilidade bastante para perceber a 
Brasília que existe. 
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A RELAÇÃO DO AUTOR DO PLANO COM SEU DESENVOLVIMENTO 

"No memorial do plano-piloto eu digo: não pretendo participar do desenvolvi mento 
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 tinhi perdido Leleta, naquela época, tr~s anos an t e s . 
Ela gostaria tanto, se fosse possível . .. " ( Lucio Costa, entrevista ao J o rnal 
do Brasil, novembro 1984) 

2 0 

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 En g enheiro Augusto Guimarães Filho, 
convidado por Lucio Costa para e x ercer o cargo sob sua supervisão; o 
Dr. Guimarães cumpriu sua difíci 1 tarefa c om e x emplar dedicação. De 60 a 
64 o mesmo esquema foi mantido, sendo que já em 60 um dos arquiteto s da 
equipe veio para Brasília . Em 64 a Divisão de Urbanismo tranferiu-s e 
definitivamente e o escritório do Rio foi desativado. Lucio Costa ainda 
atuou com alguma regularidade de 64 a 66, na qualidade de membro nato 
do Conselho de Arquitetura e Urban i smo, sempre no Ri o . 

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 Paranoá; 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 fai x as verdes das Superquadras ) . 

Em 74 houve uma retomada de contacto e Lucio Costa veio a Brasília 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 pistas 





centr a l e locais. do Ei xo Rodovi~ri o e propostas para o Setor Comercia l 
No r t e e para um parque público na beira do iago, nas pró x imidades da 
Conch a A c ú s t i c a , to d os e s que c i d os . 

A atual administração procurou mante r contactos mais fr eque nt es, mas 
Lucio Costa permanecia se mpre na posição de op inar quando solicitado, 
sem estar, na real idade, devidamente infor mado de tudo que acontecera 
no longo período de afasta ment o sem seu conhecimento e muitas vezes à 
sua revelia. 

Daí o grande interesse de sua retomada de contact o direto com Brasília 
e as cidades satélites, em no vembro passado . O res tabeleci men to deste 
vínculo original pode ser e x tremamente Útil à cidade. 
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"Dito isto, vejamos como nasceu, se definiu e 
resolveu a presente solução:" 

(Relatório do plano-pi loto) 





O PARTIDO 
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O PARTIDO 

Relatório do plano-piloto 

"l - 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. l) 
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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 - tomo decorrência dessa concentração 
residencial, os centros cívico 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 indústrias 
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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 
(fig. 4). Lateralmente à intersecção dos 
dois eixos, mas participando funcionalmente 
e em termos de composição urbanística do 
eixo monumental, 1oca1 i za ram-se o setor 

·bancário e comercial, o setor dos 
escritórios de empresas e profissões 
1 iberais, e ainda os amplos setores do 
varejo comercial. 

5 - O cruzamento desse eixo monumental, 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, os 
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 
localizou 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 
t r evos completos em cada ramo do eixo 
rodoviário e outras tantas passagens de 
n í vel inferior , o tráfego de automó veis e 
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Ônibus se processa tanto na parte central 
quanto nos setores residenciais sem 9ualguer 
cruzamento. Para o tráfego de caminhoes 
estabeleceu-se um sistema secundário autônomo 
com cruzamento sinalizados mas sem cruzamentos 
ou interferência alguma com o sistema 
anterior, salvo acima do setor espo rtivo, 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, 
jã 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". 
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PRIMEIRAS ALTERAÇÕES A NÍVEL DE PARTIDO 

No início do desenvolvimento do projeto houve sempre a intençã o de 
f i d e l i d a d e a o r i s c o o r i g i na l , ta n to por p a r te d a D i v i sã o d e U r b a n i s mo 
como das autoridades respeitar o plano-piloto era ponto pacífico para 
Juscelino e I srae l Pinh e iro. E se, nas suas linhas gerais, o partido 
urbano prevaleceu e a Brasíl'ia 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: "Não Senhor. Eu faço questão de levantar essa Plataforma. São 700 metros. 
Porque se não a f i zer, 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 
sup~rfluo, porque o necessário será feito de qualquer maneira; o supérfluo é que 
precisa ser feito agora, porque se rá necessário amanhã e se não for feito agora a 
cidade correrá o risco de atrofiar-se, de não se realizar na sua plenitude. Qu e ro fazer 
a estrutura de ponta a ponta, quero deixar o esque l eto da cidade já montado, e 
iluminado." (depoimento de Lu c i o Costa no Seminário, Brasília, 1974 ) 

Mesmo exist ind o 
primeira fase -relativamente a 

essa postura básica, e natural que tenham sui-gido, já 
por opçao ou contingência - adaptações e alterações 
proposta inicial, a nível de partido. 

na 

A primeira delas precedeu o pr óp ri o desenvolvimento e foi sugerida por 
Sir William Ho lf o rd, membr o da Comissão Julgadora do concurso para o 
plano-piloto : o conjunto da cidade deslocou-se para leste, e os lotes 
residenciais passaram para o outro lado do la go. A razão dest e 
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 Rodoviário mais 
arqueado e mais curto - comprimindo as faixas 01 - e dobrar a extensão do 
trecho oeste do Ei xo 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. 

Em seguida, foi criada pela Divisão de Urbanismo mais uma ordem de 





Superquadras do lado leste, retangulares e com gabarito de três 
pavimentos, destinadas~ construç~o dos blocos residenc iai s econ6micos 
que o plano original propunha, com 6 andares, nas próprias Superquadras 
(ver i tem 17 do relatório do P.P.). Em consequência, a L-2 deslocou-se 
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para l este , dei x and o p o r tanto de s e rv ir direta me n te aos 
Cabe o bservar q ue a fai x a 400 c o r r e spo n de à l oca liz açã o 
plan o - p il oto par a as em bai x adas. 

s e to r e s b a n cá r i o s. 
pr o posta pelo 

A fai x a destinada a 11 floricu l tura, hor ta e pomar" ( it em 16 do rela tó ri o ) a 
oest e da W- 3 Sul foi utilizada para a con str u ção ur ge nt e d e c as as 
ge minadas (p r o jeto d e arquit e tura e im plantação da Div i são de Arqu i t etura), 
para per mitir a transferênc i a d o s pr i mei ro s té c nic o s pa r a Br a s íl i a com 
s u a s f a m í l i a s , j á em l 9 5 8 , o·c upa ç ã o e s ta i n i c i a d a n o me i o d a As a S u l , 
estendendo - se posteriormente ao lon g o de t o da a fai x a 700. 

Para permitir o atendimento à c o ntínua de manda para instalaçã o de tem pl os 
de dif e rentes religiões e seita s , e do s col é gi o s partic u la r es - de vez 
que a i ntenção do governo e ra preench er a s á r eas d e stinadas p e lo p l a n o a 
ess a fu nção com a rede pública de en s ino -' a Di v isã o de Urba n is mo pro pô s 
a criação dos chamad o s Set or es de Grandes Áreas, a lest e da L-2 e a oe st e 
das casas g e minadas, dando ori g em à s via s W-4 e W-5. A cri a ção des t es 
setores visava ainda assegurar que a implantaç ão r esi den c i a l a o l o ng o do 
Ei x o Rodoviári o fosse feita e x ata me nt e c om o pr ev is to na pr o p o st a o ri gi nal , 
de vez que se tratava de u m dos aspec t os f unda me ntai s d o p lan o -pi l o t o. 

E foi amp l iada a zona c entral da cidad e, incorporand o as f ai x as 01 sul e 
norte e a parte inicial das fa i x as 4 0 0 e 700 - envolvend o , po rtan to, os 
quarteirõ e s cen t rais pre v i s tos p e lo plano : sur g ira m os Set or es 
Ho spitalares , o s das Autarquias, Tribunais e Rádio e TV, alé m d o 
a c résci mo de ár e a no s Se t o r e s Comerciais e Bancá r io s. 

Apesar dessas primeiras al t e raç Õe s serem todas justific á veis, hou v e uma 
postura ambígua na f o r ma d e abordá - las: as modificações em si foram 
ass u midas, mas a s impl icaç Õe s v iárias correspondentes não o foram; assim , 
a fidelidade a o risco ori gi nal , se m se dar conta, dei x ou escapar u m d o s 
aspectos mais i mportantes da int e nção que o gerou - a objeti v idade e o 
bom senso. Com as casas ge minadas e as grandes áreas, a L- 2 e a W-3 
per d eram, necessar i amente, a característica inicial de vias de ser v iço, 
de vez q u e passaram a ser o acesso mais direto aos novos setores, 
inclusive os de Autarquias e Tribu nais Federais; n o entanto, nao se 
c ogi.tou de uma integração franca dessas vias ao arcabouço principa l , 
levando em conta, inclusive, a nova deli mitação de zona central. Assim 
também o traçado v iário proposto para atende r às Grandes Áreas oeste 
desconheceu a evidência de que a concentração ali de escolas e igrejas 
imp l icaria em tráfego ponderável nas horas de pique e na necessidade 
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futura de transporte coletivo e de -areas generosas para estacionamento. 

Aliás, esta forma de lidar com o arcabouço viário básico proposto pelo 
plano--piloto, isolando-o das n.ovas situações em lugar de integrá-las a 
ele de maneira sensata, consolidou-se ao longo do tempo, haja vista as 
ligações e trevos propostos muitos anos mais tarde (à e x ceção da duplicação 
das "tesourinhas 11 e do trevo de travessia entre os Setores Comercial e 
Bancário Sul) que em geral levaram em conta cada situação problemática 
i sol a d a mente, sem encarar a ·e s t rutura v i á r ia d a c ida d e como sendo um to d o. 

Assim, por exemplo, o trevo da W-3 não se propÕs a ligar QS Setores 
Hoteleiros Norte e Sul, que lhe são tão próximos; o que leva ã 
IJniversidade, desmedidamente grande, esquece que é contíguo ã zona 
central da cidade; os acessos às pontes do Lago Sul, também 
s uperdimensionados 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 l igaçÕes 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 localização dos estabelecimentos públicos de ensino médio nos 
Setores de Grandes Areas, comprometendo a proposição tão 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 
localizá-las dentro das quadras e nas entrequadras como previsto no plano. 

Data ainda desta fase a criação, 
das chamadas Mansões Suburbanas 

por iniciativa 
(MSPW). 

direta de 1 s r a e l P i n h e i r o, 

Desde esses primeiros tempos até hoje, muita coisa aconteceu - e deixou 
de .acontecer. Acompanhando o plano, setor por setor, será mais fácil o 
entendimento das origens e consequências das intervenções havidas. 





11 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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EIXO MONUMENTAL 

Relatório do plano-piloto: 

11 9 - Destacam-se no conjunto ·os edifícios 
destinados aos poderes fundamentais que,sendo 
em número de três e autônomos, encontraram no 
triângulo equilátero, vinculado à arquitetura 
da mais remota antiguidade, a forma elementar 
apropriada para contê-los. Criou-se então um 
terrapleno triangular, com arrimo de pedra à 
vista, sobrelevado na campina circunvizinha, 
a que se tem acesso pela própria rampa da 
auto-estrada que conduz à residência e ao 
aeroporto. Em cada ângulo dessa praça - Praça 
dos Três Poderes, poderia chamar-se -
localizou-se uma das casas, ficando as do 
Governo e do Supremo Tribunal na base e a do 
Congresso no 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 aplicação 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 
mi n istérios e autarquias (fig . 10) . Os das 
Relaç~es Exteriores e Justiça ocupando os 
cantos inferiores, contíguos ao edifício 
do Congresso e com enquadramento condigno , os 
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ministérios militares constituindo uma praça 
autônoma, é os demais ordenados em sequência 
- todos com área privativa de estacionamento 
- sendo o ultimo o da Educação, a fim de 
ficar vizinho do setor cultural, tratado à 
maneira de parque para melhor ambientação dos 
museus , da bibl ioteca,do planetário, das 
academias, dos institutos etc., setor este 
também contfguo à ampla área destinada à 
Cidade Universitária com o respectivo 
Hospital de Cl Ínicas, e onde também se prevê 
a instalação do Observatório . A catedral 
ficou igualmente localizada nessa esplanada , 
mas 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 
valorizar o monumento, e ainda , principalmente, 
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 . 11 





PRAÇA DOS TR~S PODERES 

A contribui ç ão arquitetônica de Oscar Niema yer na Pra ç a dos Três 
Poderes respondeu à altura a proposta do plano- p i loto. Al í , o 
urbanísmo e a arquitetura efetivamente criaram a paisagem, com a 
força de uma segunda natureza - é co mo se a Praça do s Três Poderes 
fosse o 11 Pão de Açucar 11 de Brasília, de tal maneira s ua p resen ç a 
se incorporou ao horizonte do Planalto. 

3 8 

Em tempos mais recentes surgiram vários acréscimos em suas _ pro x i midades. 
Os anexos, projetados pelo proprio Oscar Niemeyer, são sabitamente 
discretos e não comprometem a beleza e x cepcional do espaço al Í criado ; 
mas há duas interven ç ões que i nterferem no conjunto: o i menso mastro 
da bandeira nacional, cuja escala nada tem a ver com a da Praça 
(embora a bela presen ç a da grande bandeira 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 Pra ç a do Três 
Po deres , 11 incluindo-se os Pa l ácios do ltamarati e da Justiça que se constituem 
na sua vincula ção arquitetônica com a Esplanada dos Ministérios. A delibera ção 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 man t ida 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, janeiro 85 ) . 

O deslocamento da cidade para mais perto do lago, sugerido 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 
simból i co de sua concep ç ão; não é por acaso que os três poderes da 
República não se localiza ri1 no centro urbano e sim numa e x tremidade da 
cidade , nitidamente afirmada como tal (além do terrapleno triangular 
que define a Praça era previsto apenas o cerrado nativo): é como se 
est e 11 corte 11 deliberado quizesse significar a própria natureza do 
gesto de tomada de posse - o poder aberto para a Naçio e não 





enclausurado na cidade-capital. 

Daí a import~ncia do cumprimento de diretrizes lGcidas 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 implica em ocupaçao rarefeita 
e de gabarito baixo, ou seja, lazer e clubes . 

Do lado norte, entretanto , e muito próximo à Praça, foram instalados 
desde o início das obras acampamentos das empreiteiras. Como alí 
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 inicial 
da construção de Brasília. 

A legitimação de uso residencial unifami 1 iar 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 sen90 se consolidada a Vila Planalto, tal consolidação deve 
obedecer as di~:trizes esta?e~ecidas por Lucio Costa em janeiro próximo 
passado - ocas1ao 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 existencia naquele 
~ocal.de u~ nucleo ~esidencial antigo; as implicações deste fato 
1nduz1ram a indicaçao desde logo de qual seria o padrão de ocupação 
capaz de responder de maneira adequada ao problema real. 
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A fixação do assentamento e xis tente ficaria assim condicionada à 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 multifami 1 iar na forma de Superquadras ( inclusive com 
enquadramento arborizado e entrequadras), com gabarito uniforme de 
quatro pavimentos sobre pilotis livres , e blocos extensos dispostos 
ortogonalmente, de forma que, dada a extensão do conjunt9 venham a 
criar dominante horizontal, cuja presença - dada a sua posição em 
relação à Praça - não interfere negativamente no conjunto. 





/ 





De fato, afirmar uma ocupação disciplinada e geométrica naquele t~ ec ho 
parece muito mais compatível com a escala monumental quase adjacent e 
do que seria um loteamento nos moldes dos do lago - o que, insidiosa e 
paulatinamente, acabaria por ocorrer. Já a presen ça da ocupação 
unifami l lar existente, escondida que é pelas arvores, praticamente -nao 
se faz sentir. 
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A l é m d o aspecto p l ás t i c o , o .c o n j unto d a Vi l a e d as Super quadras P l a na l to 
teria população suficiente para caracterizar-se como bairro, 
justificando a instalação das comodidades urbanas necessárias . 
No que se refere à Vila, são as seguintes as diretrizes estabelecidas: 
"Admitindo-se a implantação do renque retilíneo de um novo conjunto de superquadras 
na área contígua à Vi la 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 : 
l - O loteamento existente deve ser mantido e as construç6es, de madeira inclusive, 
preservadas, itensificando-se a arborização das vias e dos espaços vazios; 
2 - não deverá ser feito 11arruamento 11 nas áreas acrescidas, mas alamedas sinuosas 
de parque com apenas 5 metros de larqura, alargamentos de espa ço em espaço e 
amplas faixas verdes laterais arborizadas onde os carros possam estacionar li vremen te; 
o caminhamente de pedestres nessas fai xas deverá ter apenas l ,50m de largura sobre 
lastro de concreto e ·capeamento cimentado cont Í nua; 
3 - as casas deverão ser ae um pavimento , podendo e ventual mente ser sobrelevadas 
2,20m a fim do chão ser utilizado apesar de construidu, admitindo-se ainda um 
segundo andar que ocupe apenas l/4 a l/3 da projeção da casa, excluidas as 
varandas 11 

( Lucio Costa, janeiro 85). 

t ainda importante que sejam encontrados os procedimentos jurídicos 
capazes de garantir a não alienação dos lotes em toda 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 mais geral relativo à expansão Urbana do Plano Piloto. 

Voltando à Praça propriamente dita, segue a transcrição de parecer de 
Luclo Costa , datado de abril de 83 e relativo ao pequeno pavilhão 
semi-enterrado: 





11 Parecer sobre o Pavilhão da Praça dos Três Poderes 

Devo confessar que fiquei chocado com a presente consulta. 

De fato, a deliberação de construir-se no terrapleno triangular equilátero que 
define o espaço sugestivamente denominado 11 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 facilidades de conforto urbano no rmal me nt e 
requeridas - lanches, refrescos, sorvetes, café, chá, telefone, sanitários - , 
construção esta semi-enterrada para que a sua presença não estorvasse .a simbÕl ica e 
solene dignidade ambiental. 

Lamentavelmente, em vez disto, administrações anteriores, mal avisadas, consentiram 
no 1 icenciamento ali de um ridículo restaurante chinês. 

A idéia de utilizar este espaço, agora disponível, para a instalação de um museu de 
armas ainda parecerá a todos mais extravagante, para não dizer ac i ntosa. 

to momento de, afinal, dar à edificação o destino uti 1 itário 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 pela iniciativa, é evidente que não levaram 
na devida conta os aspectos negativos da sugestão e a sua manifesta inadequação. Não 
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faltará na cidade - no setor militar por exemplo - área apropriada ao fim proposto. 

Entendo, pois, que o processo deve ser simplesmente arquivado. 11 





PRAÇA DOS TRES PODERES - PTP 
Recomendações 

1 . OCUPAÇÃO 

1. 1. Proceder ao tombamento do conjunto urbanístico-ar q ui t et ô nic o 
da Praça dos tr~s Poderes , i.ncluindo-se os palácios do lta mar a t í e 
da Justiça (área At) , d e ve z q ue c on s tituem sua vin c ula ção a r qui t etônica 
com a Esplanada do s Ministérios . 

1.2. Deli mitar a área de preserva ç ão e in torno do monum e nto t om bado. 
(área A ) . 

1 . 3 . Em função do tombamento , permutar as 11 areas isoladas" junt o à 
via S-2 Leste (Dec . 7768 de 18/11 / 83) , be m como d e to da s a s out ra s a inda 
não edificadas situadas dentro do perímetro da ár e a de p r ese r v a ç ao . 

1 . 4. Qualquer ane x o adic i onal cuja constru ç ão venha a se r efetivamente 
indispensável dentro deste perí metro deverá s e r proj e ta do t e ndo e m 
vista a intenção do tombamento, ou seja, ter arquitetura discr e ta e de 
bom padrão, sem pretender competir com a arquitetura ex i s tente. 

1 .5. A área co mpreendida entre a área de preservaçã o e a orla do 
lago (área B) , cons i derada de proteção paisagística , dev e obe dece r a os 
seguintes critérios de ocupa ç ão eventual 

1.5.1. área B-1 
Deve ser mantido o critério de destiná-la 
áreas efetivamente isoladas, de perímetro 
pelo cerrado nativo. 

1.5.2. área B-2 

a clubes recreativos , em 
circular e intercaladas 

A ser uti 1 izada para implantação de parque público, contíguo ao 
palácio , com acesso 1 ivre ao lago e a lagoa do Jaburu . 

1.5.3. área B-3 
Idem , nas proximidades da Concha Acústica . 
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l .5.4. área B-4 (Vi la Plan~lto) 
A ser consolidada como ·área residencial, desde que de acordo com os 
crit~rios de ocupação ~stabelecidos por Lucio Costa transcritos na p a g .41 

l . 5 . 5 . ã r e a B - 5 ( Qu a d r as P l a na l to) 
Faixa a ser reservada ao longo da Estrada Hot~is de Turismo para 
destinação estipulada por Lucio Costa e transcrita na pag. 40. 

2. PAISAGISMO 

2. l. Respeitar o partido paisagístico da proposta original, ou seja, 
nao acrescentar nada ao forum de palmeiras imper·iais na parte central 
da Praça. 

2 . 2 . Conservar o piso de pedra portuguesa exatamente como -e . 

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, s ubstituir 
gradativamente os pinheiros indevidamente plantados por massas 
irregulares de "araucaria brasil iensis", preservando o cerrado nativo 
onde ainda existe. 

2.5 Conservar a arborização e x istente na Vi la Planalto, . e adensá-la. 

2.6. Não esconder com trepadeiras os trechos ainda remanescentes 
da 11 crib-wall 11 que define o terrapleno trianc:iular da Praça , deixando 
somente as que já estão plantadas. 

3. DETALHES 

3 . l . R e t i r a r o s m a p a s , q u e i n t e r f e r e m c o m a v i· s a o d o M u s e u e s a o 
d es necessár io s , dada a evidência da localização da Praça na cidade. 





3.2. Condicionar o uso do restaurante semi-enterrado à prest~ção 
de serviços de apoio aos visitantes e usu~rios da Praça( sanitarios, 
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 refl eto res. ex ternos do edifício do Tribu na l de 
Contas. 
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ESPLANADA DOS MINISTtRIOS, SETORES CULTURAIS 

No plano-pi loto as fa i xas do terrapleno de stinada à implan t a ç ão dos 
ministérios eram nitidamente mais largas que o canteiro central. Em 
decorrência do projeto do Congresso, as duas pistas foram li geiramente 
afastadas, aumentando a largura da faixa gramada e, ao mesmo tempo , 
os blocos dos ministérios - _inicialmente mais e x tensos como previsto -
tiveram suas dimensões reduzidas por questões de economia; a redu ç ão 
foi feita simetricamente em relação aos ei xos dos dois renques de 
edifícios, aumentando ainda mais a distância no confronto das empenas. 
De qualquer forma, o resultado final é plenamente satisfatório, bem 
como a solução de Oscar Nieme yer para os ane xos . 

A galeria com comércio de apoio sugerida pelo plano 1 igando os vár io s 
blocos não chegou a ser projetada, e os Setores Culturais, com e xc e ç ao 
do Teatro, permanecem até hoje vazios. A esse respeito , cabe a 
transcrição de carta dirigida por Lucio Costa a Elaine Ruas , datada 
de 15/02/85 

"Prezada Elaine Ruas , 
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Atendendo à sua consulta quanto ao melhor local para a instalação de um 11 Circo-Voador 11 

em Brasília - no caso , o Gran-Circo-Lar - , sou de parecer que deve ser localizado 
no centro da cidade , porque tudo que se possa fazer no sentido de vitalizá-lo deve 
ser bem acolhido. 

Já na introdução da memória descrit i va do plano piloto da cidade constava a seguinte 
previsão : 11 Monumental não no sentido de ostentação , mas no sentido da expressão 
palpável, por assim d i zer, 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, além de cent ro de governo e administração , num foco de cultura dos 
mais lúcidos e sensíveis do país 11

• 

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

A proposta do 11 Gran-Circo-Lar 11 é , assim, não só estimulante como oportuna , porque vem 
ao encontro da urgente necessidade de alguma ocupa ção na á rea 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, tan~o 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 lãa do Touring, cujo posicionamento 
privilegiado precisa, por sinal, ser melhor aproveitado nesse mesmo sentido de 
animação da área, para instalação; através de arrendamento, de shows, dança, etc. 

Atenciosamente, Lucio Costa" . 

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 arborizados e 11 tratados ã maneira de parque 11

• 

Caso venham a ser necessárias, além dos anexos previstos, novas 
edificações destinadas a ministérios ou outras atividades vinculadas ao 
poder pÜbl ico federal, não se deve cogitar 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 área como um todo- inclusive com comércio local de apoio 
confiado ao próprio Oscar Niemeyer . 11 (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 quarteirões centrais , 
observa-se a possibi 1 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. 

48 





ESPLANADA DOS MINISTtRIOS - EMI 
, Recomend .açÕes 

1. OCUPAÇAO 

l .!'> l Q u a l q u e r i n te. r v e n ç ão ou c o n s t rução d e anexos d e v e se r s u j e i ta a 
contr6le criterioso por parte do C: A.U., em particular de ieus membros 
natos. 
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l .2. Caso venham a ser necessárias novas edificações para abrigar orgaos 
vinculados ao Governo Federal, inclusive ministérios e tribunais, estas 
deverão ocupar as áreas remanescentes dos Setores Bancários Norte e 
Sul, e de Autarquias Sul 

2. PAISAGISMO 

2. l. A proposta paisagística para o canteiro central da Esplanada se 
restringe ao gra mado contínuo e às massas laterais de paineiras já 
plantadas. Serão acrescentados renques de palmeiras imperiais junto 
empenas dos ministérios (ver te x to Ei xo Rodoviário) 

-as 

2.2. Para os caminhos de ped~stres no canteiro central deve ser mantido 
o critério de util i zação de asfalto, consolidando as trilhas surgidas 
naturalmente . 

2.3. As calçadas em geral devem ter pavimento contínuo, como as 
de Brasília; não utilizar placas pequenas premoldadas com juntas 
de grama ou cimento . 

ant i gas 
largas 

2.4. Os estaciona mentos entre os ministérios devem 
houver terra, com uma árvore para cada dois carros; 
do tipo plantado nos estacionamentos do lado sul da 

ser arborizados onde 
utilizar espécie 
Praça do Burití. 
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3. DETALHES 

3.1. Inutilizar os suportes para bandeiras, folgados para os mastros e 
espaçados demais; só colocar outros , ,_p_r_o_x_i_m_o_s_e_n_t_r_e_s_Í, com aprova ç ao 
direta de Lúcio Costa . 

3 . 2 . Substituir o toldo do ltamaratí por proteçao 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 projeto 
de sinalização urbana. 

3.4. Levar adiante a sugestão solicitada a Lucio Costa pela 
Telebrasflia, para cabines telefônicas na Esplanada, retirando os 

11 repolhÕes 11 

SETORES CULTURAIS NORTE e SUL 
Recomendações 

l. uso 

l. l. Conservar o domínio público. 

SCT-N e SCT-S 

l .2. Manter o critério de destinar estas areas centrais para 
instituições públicas e equipamentos de interesse cultural e 
comunitário . 

2 . OCUPAÇÃO 

2. l . Conservar o partido de ocupaçao sugerido pelo plano-pi loto. 

2.2. As edificações devem ter gabarito bai xo" e ser de autoria de Oscar 
Niemeyer, devendo os projetos-obedecer na eventual idade de sua ausência - o mesmo 
padrão arquitetônico". (L . C., fevereiro 85) 

5 l 
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3. PAISAGISMO 

3. l . Proceder desde logo ao plantio de arvores de copa densa na per i feria 
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 ali plantados para a área 
interna ao retorno fronteiro à Rodoviária. 

4. PEDESTRES 

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

4.2. Viabilizar ligação análoga com a Praça de Pedestres Norte. 

5. DETALHES 

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





UNIVERSIDADE 

A cidade Universitária, no plano-pi loto, ficava próxima do Eixo 
Mo n u m e n t a l , ·e c o n t í g u a a o S e t o r C u l t u r a l N o r t e . É p o s s í v e l q u e s u a 
localização final tenha sido ainda uma decorrência do deslocamento da 
cidade para leste que, somado à criação da faixa 400 e das Grandes 
Áreas, reduziu o espaço disponível no local sugerido inicialmente. 

É 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: 11 As quadras doadas à Universidade 
devem ser ocupadas pois não se justifica que, passados 25 anos, ainda estejam 
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ociosas, quando há falta de oferta e crescente demanda no mercado imobiliário urbano11
• 
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CENTRO URBANO 

Relatório do plano-pi loto 

11 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-
Piccadi l ly 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 arquitetônico contínuo, com 
galeria, amplas calçadas, terraços e cafés, 
servindo as respectivas fachadas em toda a 
altura de campo livre para a instalação de 
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p a i n é i s l um i nos os d e r e c l a me ( f i g . l l ) . As 
várias casas de espetáculo estarão ligadas 
entre si por travessas no gênero tradicional 
da rua do Ouvidor, das vielas venezianas ou 
de galerias cobertas (arcadas) e articuladas 
a pequenos pátios com bares e cafés, e 
11 logglas 11 na parte dos fundos com vista para 
o parque, tudo no propósito de propic i ar 
ambiente adequado ao convrvio e i expans~o 
(fl~. ll). O pavimento tirreo do setor 
central desse conjunto de teatros e cinemas 





12 

manteve-se vasado em toda a sua extensão, 
salvo os núcleos de acesso aos pavimentos 
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 
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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 11 hall 11 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 uma 
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 praças, 
o piso das pistas de rolamento, sempre de 
sentido Único, foi ligeiramente sobrelevado 
em larga extensão, para o livre cruzamento 
dos pedestres num e noutro sentido, 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). 

ll Lateralmente a esse setor central de 
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diversões, e articulados a ele, encontram-se 
dois grandes núcleos destinados exclusivamente 
ao comércio - lojas e 11 magazins 11

, e dois 
setores distintos, o bancário-comercial e o 
dos escritórios para profissões 1 iberals, 
representações e empresas, onde foram 
localizados, 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 sequência 
ordenada de blocos 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 pedestres 11 • 





CENTRO URBANO COMO UM TODO 

Embora no plano-pi loto o centro da cidade fosse constituído por apenas 
quatro grandes quarteirões, interligados pela Plataforma Rodoviária e 
pelos Setores de Diversões (além dos setores hoteleiros contíguos ao 
eixo monumental), já na primeira fase do desenvolvimento este núcleo 
o r i g i n a l f o i e n v o l v i d o p o r n.o v o s s e t o r e s e á r e a s a d i c i o n a i s , d e s t i n a d a s 
inclusive a absorver expansão futura. 

O centro urbano atual é, assim, constituído pelos quarteirdes 
inicialmente propostos (itens 10 e l l do relatório do plano-pi loto) e 
pelas áreas acrescidas no início do desenvolvimento do plano (ver texto 
referente ao Partido, pag. 24) 
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Numa cidade como Brasília, não só concebida mas implantada desde o início 
11 em escala definitiva 11

, 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 
comer c i o e d as a t i v i d a d e s a o l o n g o d os p r i me i r os 2 5 anos d e B r as í l i a . 

Como a ocupação residencial começou no meio da Asa Sul (casa germinadas e 
primeiras Superquadras) e posseguiu por longo tempo descontínua,na 
primeira fase a W-3 foi o 11 centro 11 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 Comercial 
Sul,· o Hospital Distrital. Os Comércios Locais nas entrequadras eram 
precários e a Asa Norte continuava ainda vazio. 

Com o adensamento da ocupação das Superquadras da Asa Sul, os Comércios 





Locais se desenvolveram, tornando-se verdadeiros comércios de 
de certa forma 11 drenaram 11 a W-3, que hoje tem características 
pr6ximas ao previsto no plano. 

bairro, e 
bem mais 

Na Asa Norte, cuja ocupaçao, 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 ã 
instalação de entidades de ~lasses e empresas autônomas de maior porte, 
e nas Entrequadras o comércio de bairro se instala com características 
de uso aná l ogas as da Asa Sul. 
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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 ci~ade 
começou a voltar-se para seu centro geográfico. Além disso, a Rodoviária, 
localizada em pleno coração da cidade, faz convergirem também para Já os 
moradores das cidades satélites. 

Existem então agora todas as condições de vitalidade e afluxo de 
população capazes de permitir a consolidação do centro urbano de 
B r as Í 1 i a. Trata - se d e rever, à 1 u z d a ex per i ê n c i a v i v i d a, 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, 11 1 impar 11 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 e um só: 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 TODa 
Recomendações 

Criar todas as condições necessárias para que o centro urbano co mo um 
tod o venha a preencher sua função. 

6 1 

Manter a Estação Rodoviária ~orno ponto de ligação de transporte coletiv o 
entre o Plano Piloto e as cidades satélites. 

Os Setores que formam o centro urbano de Brasília devem ser reestudados 
em todos os níveis, com a intenção de criar as condições necessárias a 
torna-los verdadeiros quarteirões estruturados, e não sejam um conjunto 
esquemático de edificios. 

Proceder a um reestudo do centro urbano como um todo, relativo a: 

uso 
-l. l. Estudar a diversificação dos usos desde que nao residencial, com 

critérios específicos para cada Setor. 

2. SISTEMA VIARIO 

2. l Articular de maneira franca o conjunto dos Setores que formam o 
centro urbano, à estrutura viária da cidade como um todo, afirmando e 
dando fluência 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. l. l. Trevo de travessia ligando a pista central do Eixo 
Norte a esta travessia. 

2. l .2. Remanejamento dos dois trevos da L-2. 

Rodoviário 

2. l .3. ~emanejamento do trevo que liga a L-2 Norte à N-3 Leste. 

2.2. Estudar ligação viária ~ais franca entre os vários Setores. 
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2 . 3 . Estudar acessos francos aos vários -quarteiro e s. 

2 . 4 . Criar ti rcula ç ão interna de vefculos no interi o r de c ada Se t o r. 

2.5. Limitar ao mínimo indispensável o número de ac e ss o s a o s Setor e s 
que formam o centro urbano, partindo das vias N-1 e S-1 para que po ssam 
ser sinalizados sem prejufzo da fluência do tráfego. 

2.6. Prever áreas suficie~tes para estacionamento de vefculos nos 
Setores ainda desocupados. 

2.7. Aliviar o tráfego da W-3 criando condições necessárias para 
atrai-lo o mais possível para a pista central do Ei x o Rodoviári o . 

3 . OCUPAÇÃO 

3. 1 . Respeitar o critério de limitação de gabaritos. 

3 . 2 . Propor ocupação mais densa nos Setores ainda não ocupados . 

3 . 3 . Estimular a instalação de comércio té r re o ao longo das vias 
internas. 

4. PEDESTRES 

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

4. 2 . Procurar percursos contínuos na medida do possível . 

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





5. LEGISLAÇÃO 

5. 1. Encontrar os procedimentos legais 
centro urbano como um todo e, inclusive , 
construções antes de ser definido o novo 

que permitam o reajuste do 
impedir o início de novas 
projeto de implantação . 
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SETORES DE DIVERSÕES, PLATAFORMA RODOVIÁRIA, ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 

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 lo to. 

A P l a t a f o r ma c o b r i r i a i n t e g r· a 1 me n te a rodo v i á r i a , c r i a n d o a s s i m , em s e u 
nível superior , piso contínuo entre os lados leste e oeste. As grandes 
dimensões da estrutura, muito onerosa, fizeram com que se t -ransformasse 
num 11 H11

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

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

Estas alterações necessárias, se por um lado vantajosas, eliminaram a 
continuidade do 11 chão 11 que ligava os quarteiroes 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 0 11 térreo 
vazado em toda a sua extensão 11 foi abandonado de início, devido a 
problemas estruturais. Dos lados norte e sul, como, no começo, a cidade 
não tinha população e vital idade compatíveis com a existência desses 
centros na forma como foram concebidos, para não deixar que as areas 
ficassem vazias durante anos e garantir pelo menos a proporção da massa 
e d i f i cada , tão i m p o r ta n te no c o n j u n to d o E i x o Mo num en ta 1 , r e s o l v eu - se 
cercá-las com edifícios contínuos para escritórios (que futuramente 
atenderiam, inclusive, a necessidades do setor) e utilizar as fachadas 
fronteiras à Esplanada como suporte para as estruturas que receberiam os 
luminosos sugeridos pelo plano-piloto. Foram feitos estudos propondo 
pi lotís livres ao longo da Plataforma, a serem ocupados apenas por cafés 
e restaurantes, uns térreos, outros suspensos, e no interior uma trama 
de vielas parcialmente cobertas e de.l iberadamente estreitas e pequenos 
largos, que delimitavam a área dos cinemas e teatros. 
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Mas o que aconteceu foi bem diferente. O Setor Norte foi transformado em 
11 shopping center 11 

- Conjunto Nacional de Brasília, p1·eeenchendo em parte 
a função prevista pará o Setor Comercial. A implantação des se centr o de 
compras resultou extremamente vantajosa para a cidade , porque atraiu 
desde cedo a população de todos os níveis para o centro, com comercio 
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 Nacional 
tem movimento intenso e é um· ponto de convergência vital para o centro de 
Brasília. 

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 lado norte, uma proposta alternativa. Dos 
edifícios fronteiros à Plataforma, o do meio impossibilita a colocação 
dos luminosos; os pilotis foram indevidamente ocupados, isolando de 
maneira errada a área interna onde, além das vielas propostas serem 
estreitas demais, construções até hoje inacabadas se somam às 11 correções 11 

dos anos 70 (edifício onde funciona a Escola de Artes Cênicas, 
lanchonete redonda e quiosque), criando uma co~pleta confusão visual, que 
afasta as pessoas em vez de atraí-las. 

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 11 gay 11

• As sobrelojas fronteiras à Plataforma 
praticamente não são utilizadas ou tem uso incompatível com o local 
(lojas de l ingerie, abreugrafia etc.), talvez em decorrência 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 à função do setor, sua vocação parece confirmada e não há porque 
não acreditar que algum tipo de intervenção física possa estimular 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 11 eventual casa de chá 11 

passou a ser a sede do Touring Club do Brasil, e comportaria um tipo de 
uso mais compatível com o local privilegiado de que dispõe - danceteria, 
ou casa de espetáculos. 





No que se refere à Estação Rodoviária propriamente dita, a proposta 
inicial previa su~ utilização para 6nibus urbanos e interurbanos. Hoje 
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as ligações com as cidades satélites e as linhas de 6nibus locais a ocupa m 
inteiramente e o terminal rodoviário interurbano utiliza as dep e ndências 
da Estação Ferroviária. Esta função de "traço união" 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 
feira de artesanato nas imedraçÕes da Torre de TV. 

"Eu cai em cheio na real idade, e uma das real idades que me surpreendeu aqui foi a 
Rodoviária, à noitinha. Eu sempre repeti que esta Plataforma Rodoviária era o traço de 
união da metropole, da capital, com as cidades satélites 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 brasilienses , 
esse milhão que vive fora e converge para a Rodoviária.Ali é a casa deles, é o lugar 
onde se sentem à vontade. Eles protelam, até, a volta para a cidade satélite e ficam 
ali , bebericando. Eu fiquei surpreendido com a boa di s posi ção daquel a s cara s saudáveis . 
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, 
igual a Champs Elysées ou Piccadi lly Circus, uma coisa mais cosmopolita. Mas não é. 
Quem tomou conta dele foram esses brasileiros legítimos que construiram a cidade e 
estão instalados ali legitimamente. to Brasil ... E eu fiquei orgulhoso dissÓ, fiquei 
satisfeito. t isso. Eles estão com a razão, eu é que estava errado. Eles tomaram conta 
daquilo que não foi concebido para eles. Foi uma Bastilha". (Lucio Costa , entrevista ao 
Jornal do Brasil, novembro 84). 





SETOR DE DIVERSÕES SUL 
Recomendações 

l . u s o 

SD-S 

l. l. Estimular por todos os meios maior utilização do setor para 
instalação de galerias de arte, bares, restaurantes, danceterias e -congeneres. 

l .2. Permitir a colocação de cadeiras nas calçadas da Plataforma, em 
particular em ~rente à Praça de Pedestres. 
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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. AMBIENTAÇÃO NA PARTE INTERNA 

2. l. Completar os pisos de forma adequada. 

2.2. Colocar grelhas cobrindo os corredores de venti laç ão dos subso los, 
de forma a alargar as vielas. 

2 . 3 . 
para 

Permiti r e estimular o uso das pared es cegas no 
instalação de grandes pain~is, publ icit~rios ou 

2.4. Estimular o uso de toldos. 

2.5. Arre matar os trechos incompletos. 

interior do setor -nao, com cor e neon. 

2 . 6 . Criar acesso franco às sobrelojas do lado da Platafor ma. 

2.7. Ex igir conservação dos edifícios, tendo em vista inclusive o 
probl~ma de segurança contra incêndios. 





3. DETALHES 

3. 1 • Estimular a complementação dos painéis luminosos. 

3.2. Exigir a recuperação dos brises verticais na fachada voltada par~ 
o Setor Hbteleiro. 

4. PAISAGISMO 

4 . 1. Manutenção da vegetação no talude contfguo ao Setor Hoteleiro 
(grama ou outra espécie rasteira contfnua). 

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

4 • 3 • Arborizar o estacionamento, com uma 

SETOR DE DIVERSÕES NORTE 
Recomendações 

1. OCUPAÇÃO 

SD-N 

-arvore para cada dois carros. 

1. 1. O ediffcio garagem projetado para a área contfgua ao Setor 
Hoteleiro deve ter sua cobertura no nfvel do piso térreo do Setor de 
Diversões. 

2. PAISAGISMO 

2 . 1. Caso não seja concretizado o ediffcio garagem~ arborizar o 
estacionamento, com uma árvore para cada dois carros. 
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3. DETALHES 

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

PLATAFORMA RODOVIARIA PR 
Recomendações 

l . uso 

l . l. Sugerir ao Touring Club a utilização de parte de su as instalações 
pa ra danceteria, cada de espetãcu l os ou co ng ênere . 

2. PAISAGISMO 

2. l. Os projetos implantados das duas Praças de Pedest r es, devem ser 
mantidos, proced en do-se à recupera ção das f ontes - sem a lt erar a 
disposição dos repu xos - e à conservação dos ba ncos, gramados e arbustos. 

2.2. Arborizar os estacionam e ntos sobre t erra, com uma ãrvore pa ra ca da 
dois carros. 

3. PEDESTRES 

3.1. Abrir permanentemente a o uso público a travessia de pedestres para a 
Esplanada, atrav~s da galer1a que, descendo da Praça, desemboca no posto 
de serviço do Touring. 

3. 2. -Proceder a implantação de travessia anãloga, do lado do Teatro 
Nacional. 

4. DETALHES 

4. l. Relativos ao edifício do Touring Club: 
Retirar placas de acrílico penduradas. 
Retirar pintura verde e amarela do topo da laje, deixando o concreto 
aparente. 





ESTAÇÃO RODOVIARIA 
Recomendações 

l. uso 
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l. l. A Rodoviária deve permanecer sempre o ponto de ligação de transporte 
coletivo entre as cidades sa-télites e o Plano Piloto. 

2. OCUPAÇAO 

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

2.2. Qualquer intervenção ffsica 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 nfvel 
inferior da Rodoviária. 

3. PAISAGISMO 

3.l. Na área interna ao grande retornp do lado da Esplanada, pode ser 
adensado o plantio de massas de arbustos com floração de cor (inclusive 
mana cá s) . 

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

4. DETALHES 

4. l. o revestimento de mármores originariamente existente no paramento da 
cobertura do saguão superior deve ser reposto, exatamente como existia 
(mesmo tamanho e disposição de placas). 





4.2. Deve ser mantida a proibição de colocar anúncios na estrutura , 
paramentos e muros externos da Rodoviária. 

71 





SETORES COMERC IAlS, BANCARIOS, HOTELEIROS , MfDICO HOSPITALARES , 
DE AUTARQUIAS, RADIO E TELEVISÃO, PRAÇA DOS TRIBUNAIS 

Com relação aos Setores Comerciais, Bancários, 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 importarÍ-te esclarecer que ao definir os vários setores da 
á rea central da cidade - bancário, comercial, hoteleiro etc. - pretendi simplesmente 
acentuar a prevalência em certas áreas de determinado tipo de atividade, ·sem com isto 
excluir a instalação ali de atividades de outra natureza, necessárias ao conforto dos 
usuários e à animação da ~ida local , 
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Assim, por exemplo, é indispensável que, no setor hoteleiro, haja comércio entremeado 
ao s hotéis, 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 Secretário José Carlos 
Mello, 1983) 

Há outro aspecto, que embora independente do centro urbano, parece 
relevante lembrar: a setorização física, em Brasília, tem um paralelo bem 
mais poderoso na 11 setorização 11 que existe na mentalidade das varias 
instituições e Órgãos pÚbl icos que funcionam na cidade. Como no começo as 
condições de vida eram precárias, cada Órgão que se transferia cuidava, 
necessariamente, de resolver seus próprios problemas - prover transporte 
para os funcionários, lanchonete no próprio bloco e assim por diante. 
Esta espécie de comportamento isolacionista, que atinge as mais diversas 
instituições, leva a um grande desperdício de recursos materiais e 
humanos, e inibe o interc~mbio; cada grupo, mesmo com atividades afins, 
tende a isolar-se em sua 11 ilha 11

, limitada por barreiras que na realidade 
não existem. 

Voltando ao centro urbano, apesar dos 1 i mites impostos , a força viva da 
própria cidade encarregou-se de utilizar o Setor Comercial Sul como lhe 
convinha , e transformou-o num quar t eirão de bancos , escritórios e 
financeiras , com o comércio de var e jo característico de áreas que tem 
espontaneamente este uso e m qualquer cidade ; é inegável que o Setor 
Comercial Sul e x iste como qua rt e i r ã o , e não apen a s como con j unto de 
edifícios . 
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Por outro lado, fatos como a ocupação dos Setores Bancários perdu r ar até 
hoje inco mpleta, e um certo desinteresse que se observa pela zona central 
da cidade por parte da própria população - como se sua não-e x istência 
fosse um fato consumado e aceito como tal - mostram que algum d es acerto 
existe nas proposições vigentes, que há fatores que inibem esta ocupação 
em ve z de estimulá-la. A identificação destes fatores é essencial para 
que s e possa intervir no sentido de criar as condições necessárias para 
vitalizar o centro urbano - e revelar à cidade que ele existe. 

Al é m da setorização excessiva dos usos, cabem algumas cibservaçÕes 
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 início, houve uma tendência - aliás generalizada 
em Brasília - para soluções esquemáticas em todos os níveis. 

t 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 "qualidade" típica de Brasília, quando exatamente a 
simplicidade e a coesão da estrutura urbana proposta não apenas 
propiciavam, mas contavam, para os projetos de cada Setor, com uma 
abordagem sensível, inteligente e realmente interessada em assegurar ao 
conjunto tanto a boa proporção da massa edificada como a facilidade 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 
parte responsáveis por este "vício de origem" que até hoje contamina a 
cidade, e agora já independente da pressa: basta ver o projeto em vigor 
para o Setor Comercial Norte, feito nos anos 70. t também verdade que 
entre 1957 e 60 era difícil acreditar que a 11 obra 11 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 propostas 
iniciais, tanto mais que parecia tão remota, na época, a existência da 
v i ta l i d a d e urbana que a c i d a d e hoje p os s u i . Mas o fato é que os esquemas 
primeiros, e às vezes primários, como os dos Setores Hoteleiros, 
cristàlizaram-se nos cartórios a ponto de se chegar, por exemplo, ao _ 
absurdo de haver impedimento jurídico para instalação de comércio ao res 
do chão perto dos hotéis por tratar-se de áreas públicas. 
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Quanto à estrutura viária interna de cada Setor, como no plano-piloto 
original a zona central era constitufda de quatro grandes Setores, 
servidos diretamente de um lado pelo Eixo Rodoviário e pelas vias d e 
serviço do outro, o critério proposto pelo plano não previa uma 
circulação interna de vefculos - 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 
diteç~es, envolvendo esses q~atro primeiros Setores, a situação mudou e 
hoje parece evidente que cada Setor deve voltar-se para si próprio, 
p(ocurando estruturar-se do ponto de vista viário e de ocupaçao, criando 
percursos agradáveis e vivos para pedestres, com um convív-io 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 clareia da proposta original, os 
acessos aos vários Setores ficaram complicados, bem como a l igaçãci entre 
eles. 

No plano-piloto, apesar de só existirem os quatro Setores iniciais, . as 
transversais contíguas aos Setores Comerciais e Bancários são afirmadas 
por trevos ao mesmo tempo de distribuição e travessia no Eixo Rodoviário. 
Como jã se analisou anteriormente, a largura do Eixo não comportando os 
trevos como indicados no plano, estes foram substituídos pelos trevos 
localizados entre os Setores Comerciais e Bancários, que atendem apenas à 
distribuição. Só muito mais tarde, do lado sul, foi feita a 11 tesourinha 11 

articulando as pistas locais do Eixo à transversal; do lado norte tal 
ligação ainda nao existe, e é importante que seja feita ligando 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. 

F e l i z me n te , o f a to d o c e n t r o u r b a n.o a i n d a e s ta r em b o a p a r te d e s o c u p a d a , 
torna possível uma intervenção exatamente no momento oportuno, ou seja, 
quando a vital idade urbana não é mais um sonho remoto - existe de fato e 
indica necessidades e car~nciai. 





SETOR COMERCIAL SUL 
Recomendações 

sc-s 

Criar condições que estimulem o preenchimento dos vazios, considerando 
também: 

1 . uso 
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1 . 1. Admitir qualquer uso não residencial, compatível com .o centro urban o, 
exceto apart-hotel. 

2. OCUPAÇÃO 

2. l. Manter gabaritos vigentes. 

2.2. Retirar as marquis e s que interliga m os edifícios quando impedirem o 
acesso dos bombeiros. 

3. PAISAGISMO 

3. l. Arborizar mais as praças e estacionamentos. 

4. DETALHES 

4.1. Providenciar manutençao mais cuidada das praças . 

4 . 2. Reestudar projeto de bancos e demais equipamentos de mobiliário 
urbano. 

SETOR COMERCIAL NORTE 
Recomendações 

SC-N 
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Reformular o projeto em vigor, considerando : 

l . uso 

l. 1. Admitir qualquer 
e x ceto apàrt-hoteis. 

-uso nao residencial, compatível com o centro urbano, 

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

2. OCUPAÇÃO 

2.1. Não vender 
do Setor. 

-areas ainda disponíveis antes do remanejamento do projeto 

2.2. Permutar as áreas já vendidas por outras com área total de 
edificação equivalente. 

2. 3. Manter o critério d-e l imitação d e gabaritos. 

2.4. Reestudar os critérios de ocupação. 

2.5. Exigir a instalação de comércio térreo ao longo das vias internas. 

3. V 1 AS 1NTERNAS/ESTAC1 ONAMENTOS 

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

3.2. Prever áreas suficientes para estacionamento público , admitindo-o 
ao longo das vias internas . 

4. PEDESTRES 





4. 1. Procurar criar percursos na medid a do possível contínuos. 

5. PAISAGISMO 

5 . 1 . Estabelecer critér i os de paisagismo junto com o projeto de 
re mane jamento do Setor. 

5 . 2. Arborizar os estaciona me nto s com uma 

5.3. Arborizar via s internas. 

SETORES BANCÁRIOS NORTE E SUL 
Recomendações 

SB-N 

-ar vore para cada dois c ar ros. 

SB-S 
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Criar estímulos para que se comp l ete a edificação dos Setores , considerando: 

l . uso 

1. l. Destinar a área remanescente destes dois Setores à utilização pelo 
poder públi co federal, em particular à eventual instalação de novos 
ministérios e tribunais, com o duplo objetivo d e vi. tal izar o centro 
urban o e garan tir o uso previsto para os setores culturais. 

1.2. Adm itir e estimular a instalação de comércio de ap oio. 

2. OCUPAÇÃO 

2. l. Confiar o projeto a Oscar Niemeyer. 

3. VIAS INTERNAS/ESTACIONAMENTOS 

3. l. Estudar a possibi 1 idade de articular a via superior com as de níyel 





inferior, aproveitando os viadutos para implantar "tesourinhas". 

3.2 . Prever áreas sufi cie ntes pa ra e sta c ionamento p ú blico. 

4. PAIS AGISMO 

-4. l . Arborizar os estacionamentos com uma arvore para c ada dois carros. 

4 . 2. Arb oriza r vias internas. 

SETORES HOTELEIROS NORTE E SUL 
Recomendações 

SH-N SH-S 

Remanejar a implantação dos do is setores, co nsiderando : 

l . uso 

l. l. Ad miti r e estimular instalações c omerc iais tér reas , inclusive 
independ entes dos hot eis, ao l ongo das vias internas. 

1.2. Só admiti r a instalação de apart-hoteis nos Setores Hoteleiros. 

1.3. Ad mitir a edi ficação eventu al de construção destinada a outro uso, 
de sde qu e não re sidencial, observadas as regras de ocupação do Setor. 

2. OCUPAÇÃO 

2. l. Estimular a construçao dos embasamentos nos hoteis já construídos . 

2.2. Mant er gabaritos máximos vigentes. 

2 . 3. Reestudar as regras de ocupação. 
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3. VIAS INTERNAS/ESTAC 1 ONAMENTOS 

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

3.2. Prever área suficiente para estacionamento público. 
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3.3. Adequar as vias intern~s de forma a permitir es tacionamento ao longo 
das mesmas. 

4. PEDESTRES 

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

5. PAISAGISMO 

-5. l . Arborizar os estacionamentos com uma arvore para cada dois c arros. 

5.2. Arborizar as vias internas. 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - AU-S 
Recomendações 

l . uso 

E PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - PTS 

l .l. Admitir e estimular a instalação de com~rcio de apoio no t~rreo. 





2. OCUPAÇÃO 

2 . l . Manter critério de limitação de gabar it os. 

2.2 . Rever ocupação de acordo co m as necessidades do poder pÚbl ico. 

3. VIAS INTERNAS/ ESTACIONAMENTO S 

3 . l. Rever acessos ao s Setores e circu laç ão int erna. 

3 . 2 . Prever áreas suficiente s para estacionamento púb lico. 

4 . PAISAGISMO 

4. 1. -Arborizar estacionamentos co m uma arvore para c ada do i s 

4.2. Arborizar vias internas. 

5 . PEDESTRES 

5 . 1 . Provid e nciar igaçao de pedestres n a Praça dos Tribunais. 

SETOR DE AUTARQUIAS NORTE 
Recomendaçoes 

AU-N 

carros. 

-
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Reformular o projeto em vig or, co nsiderando o se tor como 
com características de setor comercial ( Setor Comercial 

um quartei rao, 
Nordeste). 
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l . uso 

l.l. Admitir qualquer uso nao re s id e ncial co mpa tíve l com o centro 
urbano ex ceto apart-hoteis . 

l . 2 . Ex igir instalação de co mércio térreo ao lon g o das via s i nt ernas. 

2 . OCUPAÇÃO 

2 . l . Não vender -areas ainda disponíveis antes de reformulado o 
p r ojeto do Setor. 

2.2 . Encontrar as di s posições jurídicas que autorizem a permuta de 
áreas já vendidas por outras com área total de edifica ç ão equivalente , 
e ainda que impeçam o início de constru ç ões novas antes de refor mulado 
o projeto do Setor. 

2. 3. Reestudar os critérios -de ocupaçao . 

2 . 4. Manter critério de limita ç ão de gabaritos. 

3. VIAS INTERNAS! ESTACIONAMENTOS 

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

3.2. Prever áreas suficientes para estacionamento pÚbl ico 
admitindo-o inclusive ao longo das vias internas. 

4 . PAISAGISMO 

4 . l. Formula r diretrizes de paisagísmo junto com a reformulação 
do projeto. 





5. PEDESTRES 

5. 1 . Criar percursos na medida do possível contínuos e ao longo das 
vias internas. 

SETOR DE RÁDIO E TV NORTE E SUL 
Recomendações 

1. uso 

SRT-N SRT-S 
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1.1. Ad mitir qualquer uso não residencial, compatível como centro urbano, 
ex ceto apart-hoteis . 

2. OCUPAÇÃO 

2.1. Manter gabaritos vigentes. 

3. PAISAGISMO 

3. l. Arborizar estacionamentos com uma 

SETOR Mro1co HOSPITALAR SUL 
Recomendações 

l. ESTACIONAMENTOS 

SMH-S 

-arvore para cada dois carros. 

l. l. Tirar o maior proveito possível das áreas disponíveis para 
estacionamentos, inclusive para atender as necessidades do Setor 
Comercial Sul. 





2. PAISAGISMO 

2.2 . Arb ori.zar os estacionamentos, com uma árvore para cada dois carros. 

2.3. Arborizar vias i nternas. 

SETOR MÉDICO HOSPITALAR NORTE 
Reco mendações 

SMH - N 

Remanejar o projeto do Setor, considerando: 

l . uso 

l. l. Manter critêrios atuai s de uso, admitindo-se a instalação de 
comêrcios térreos de apoio. 

2. OCUPAÇÃO 

2.1. Manter critêrio de limitação de gabaritos 

2.2. Reestudar regras de ocupação . 

3. VIAS INTERNAS / ESTACIONAMENTOS 

3. 1. Reestudar a circulação viária interna em função do reestudo dos 
acessos ao Setor. 

3.2. Prever áreas suficientes para estacionamentos de veículos. 
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EIXO MONUMENTAL 
Segundo Segmento 

Relatório do plano-piloto 

11 12 - O setor esportivo, com e~tensfssima 
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 11 studios 11 

e mais instalaç6es, e superestrutura 
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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 vila hfpica e, 
contfguo, o Jardim Zoológico, constituindo 
estas duas imensas áreas verdes, 
simetricamente dispostas em relação ao eixo 
monumental, como que os pulm6es 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 
i gualmente pa r te deste seto r . 

14 - Acima ·do setor münicipal foram di .spostas 
as garagens da viação urbana, em seguida , de 
uma banda e de outra , os quartéis e n uma larga 
faixa t ransversal o setor destinado ao 
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armazenamento e à instalação de pequenas 
indústrias de interesse local, com setor 
residencial aut5~omo, zona esta rematada pela 
estação ferroviiria e articulada igualmente 
a um dos ramos da rodovia destinada aos 
caminhões". 
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ESPLANADA DA TORRE, CENTRO ESPORTIVO, SETOR DE INDÜSTRIA GRÃFICA, 
OBSERVATÓRIO METEOROLÕGICO, PARQUE DA CIDADE, PRAÇA MUNICIPAL, PRAÇA DO 
CRUZEIRO, CRUZEIROS VELHO E NOVO, ÃREAS 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-pi loto a quase 
contiguidade desta com a Praça Municipal, ou seja, o conjunto da cidade 
era bem mais coeso. 

Por outro lado, o alargamento das duas 11 asas 11 do lado oeste, com as 
casas geminadas e o Setor de Grandes Areas, além da expansão da zona 
central ocuparam grande parte da ájea relativamente pr6xima do centro 
urbano destinada originariamente a feiras, exposições temporárias e 
circos. 

O C e n t r o E s p o r t i v o c o n s o l i d o u -. s e d o l a d o n o r t e , m a s n ã o f o i e n v o 1 v i d o 
pela massa verde que seria o Jardim Botânico. Além do Ginásio e do 
Estádio, foi construído o Aut6dromo, 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 Zool6gico, do lado 
sul, foi ocupada, desde muito cedo, pelo Setor de Indústrias Gráficas e 
pelo Observat6rio Meteorol6gico, tendo sido criado, nos anos 70, o 
Parque da Cidade, a oeste das Grandes Ãreas Sul e ao longo de toda a Asa 
Sul. Tal localização teve a vanta gem 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 aproveita ment o para toda s o rte de atividad e s de lazer e 
culturais ao ar livre · 

Assim os 11 pulmÕes 11 da cidade nao e x istem como foram previstos, mas 
Brasília é uma cidade tão arejada que sua falta , como tal , não se faz 
sentir . t de lamentar ent r etanto a dispersão dos equipamentos de l azer . 





ali previstos, que seriam muito mais 
se próximos do Eixo Monumental. 

~ . acess1ve1s e integrados -a cidade 

A Torre de TV foi consirufda na primeira fase da implantação da cidade 
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e sua presença vertical e solitár ia além do cruzamento dos eixos 
responde, no poente, à Praça dos Três Poderes. Em suas imediações surgiu 
espontaneamente a feira de artesanato que ocupa livremente a área nos 
fins de semana, com grande vitalidade, e já se constitui numa das 
tradições de Brasfl ia, 11 send"o importante mantê-la com esse caráter e nao se 
devendo pensar em 11 urbaniza-la 11

•
11 (Lúcio Costa, dezembro 84). 

Qu ando foi feita a ligação da W-3 Sul e Norte, a antiga fonte luminosa 
foi substitufda por outra , projetada · por Lúcio Costa; esta fonte, 
entretanto, permanece inexplicavelmente desativada e sem água. 

Acima da Torre, no próprio canteiro central do Eixo - contrariando o 
partido original de deixá-lo ocupado apena s pela Torre entre à Praça 
dos Três Poder es e a Praça do Buritf, foi edificado nos anos 70 o Centro 
de Convenções, além das pequenas instalações já existentes, muito mais 
discretas. 

A área destinada à administração do Distrito Federal permaneceu no lugar 
previsto; sua implantação carece, até hoje, de algum apoio comercial 

Na Praça do Cruzeiro - ponto mais alto do espigão 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. 1.A., o Setor de Indústria e Abastecimento e o Setor de 
Abastecimento e Armazenagem, desenvolveu-se sobretudo do lado sul tendo 
sido ali _instaladas também atividades de outro tipo, que demandav~m 
grandes areas, e centros de compras como o Park Shopping e o Carrefour. 
O Setor de Areas Isoladas Sudoeste com as instalações da Polfcia Federal 
SNI etc, ocupou extensfssima área, em princfpio 11 non-aedificandi 11 além 
do Cemfterio Sul ' 

Observa-se a contiguidade do Setor de Indústria e Abastecimento com os 
dois Guarãs que, como o Núcleo Bandeirante, funcionam como bairros do 
Plano Pi loto. Avulta ainda a extensão da área ocupada pelas Mansões 
Suburbanas (M.S.P.W.). 
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Contíguo e a leste da E.P. l .A., no lado norte, o Setor Mi 1 itar 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 "Octogonais 11

, já de 
padrão classe média e tratadas indevidamente com características de 
condomínio fechado e não de Superquadras, o que não tem sentido, porque 
o chão ali, como nas Superq~adras deveria ser de uso público. 

Cabe observar que o traçado do Cruzeiro ~ovo é uma desvirtuação 
imperdoável de uma proposta de Lúcio Costa para implantaçã9 ~rbana 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 existência próxima de áreas 
residenciais, Lúcio Costa, depois de sua recente ida a Brasília, sugeriu 
a utilização de duas faixas fronteiras ao Eixo, uma contígua ao 
Observatório Meteorológico e outra ao Setor Militar Urbano para 
retomar a implantação residencial econômica originariamente sugerida - e 
desfigurada - no Cruzeiro Novo. (fig. pag. 89) 
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PARQUE NACIONAL 

INSTALAÇÕES MILITARES 





ESPLANADA DA TORRE ~ ET 
Recomendações 

l . uso 

E ÃREA CIRCUNVIZINHA 

-l. l . Conservar a feira de artesanato ivre como ela e ' sem pretende r 
nenhum tipo de cerceamento 

2. PAISAGISMO 

2. 1. Manter apenas gramado o canteiro central -do Eixo at e a Torre. 

2.2. Providenciar a manutenção do espelho d 1 água, e funcionamento da 
fonte. 
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2.3. Arborizar os estacionamentos próximos à fonte com uma arvore para 
cada dois carros. 

2.4. Proceder ao plantio das palmeiras imperiai s a serem retiradas do 
Eixo Rodoviário. (ver pag. 93 ) 

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

3. OCUPAÇÃO 

3. 1. 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 

l. PAISAGISMO 

l . l . Arborizar estacionamentos com uma árv o r e para cada dois carros. 

l . 2. Adensar o mais possível a arborização na -are a d o e a m p_ i n g • 

1.3. Definir faixas em torno do Centro Esportivo que devem ser 
consideradas "non-aedificandi" e arborizadas na forma de bosque com 
diversidade de espécies . 

SETOR -DE INDOSTRIAS GRÃFICAS - SIG E OBSERVATÕRIO METEOROLÕGICO 
Recomendações 

l. PAISAGISMO 

l. l. Definir 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 

l . uso 
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l. l Estimular a utilização do Parque para toda sorte de atividades ao 
ar lvre, de lazer ou outras de interesse comunit~rio. 





2. PEDESTRES 

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

PRAÇA MUNICIPAL 
Recomendações 

l. OCUPAÇÃO 

PMU 

l. l. Admitir e estimular a implantação de comércio de apoio ao longo 
das vias internas, em edificações de gabarito bai xo. 

2. PAISAGISMO 

-
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2. l. Arborizar os estacionamentos, com uma arvore para cada dois carros. 

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

3. DETALHES 

3. l . Eliminar os repuxos no meio de espelho d 1 água, utilizando apenas 
os das bacias. 

PRAÇA DO CRUZEIRO 
Recomendações 

l. PAISAGISMO 

l. l. Plantar onde indicado, as palmeiras imperiais a serem retiradas do 





Eixo Rodoviário 

ÃREA ENTRE A PRAÇA DO CRUZEIRO E O PARQUE FERROVIARIO 
Recomendações 

1 • uso 

1. 1. Reservar faixas contíguas ao Eixo para futura implantação 
residencial de acordo com critérios fixados por Luci o Costa _(ver pag. 89 

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

2. PAISAGISMO 

2.1 O canteiro central do Ei x o deve ser apenas gramado. 

CRUZEIRO VELHO E NOVO 
Recomendações 

1 • uso 

1 • 1 • Verificar a necessidade de instalação de comércio local. 

2. PAISAGISMO 

2. 1. Proceder a arborização farta das várias quadras, das vias 
internas e áreas em torno. 
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AREAS OCTOGONAIS 
Recomendações 

l. uso 

l . l . Retirar as cercas, que 

2 . . OCUPAÇÃO 

-nao são admissí ve is. 

2.1. Não admitir gabarito superior a 6 pavimentos sobre pilotis, 
inclusive na quadra central. 

2.2. Encontrar os procedimentos jurídicos necessários para cassar, 
caso e x ista, autorização para gabaritos superiores a 6 paviment os. 
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11 15 - 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 
localizado, sem prejuizo do desempenho 
arquitetônico de cada setor, na harmoniosa 
integração urbanística do todo". (Relatório 
do plano-piloto). 
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EIXO RODOVfÃRIO - REStDENCIAL 
Características Viária 
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O partido urbano proposto pelo plano-piloto tem como uma de suas 
caracterfsticas determinante~ a idéia de levar as facilidades decorrente s 
da técnica rodoviária até o centro da cidade, através de um grande ei x o 
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 1 igaçÕes 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 11 tesourinhas 11
, de início 

alternadas, depois em todas, atendendo ao surgimento de fluxos 
transversais uniformemente distribufdos e gerados pelo alargamento da 
ocupação urbana no sentido leste-oeste, ainda mais com a localização de 
escolas, igrejas e clínicas no Setor de Grandes Areas. 

t evidente que na primeira fase da implantação da cidade a pista central 
era supérflua; a falta de 1 igaçÕes intermediárias e o fato do grosso das 
atividades concentrar-se na W-3 Sul levaram ao hábito de s6 se fazer uso 
das pistas laterais (em princípio destinadas aos Ônibus 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 c~pacidade perman~ncia ociosa. 

Nos anos 70, !oram duplicadas as "tesourinhas" - intervenção acertada, 
embora feita a revelia de Lucio Costa-e nessa ocasião criaram-se 
l igaçÕes mais frequentes da pista central com as locais. Cabe 
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observar ainda que havia sido pr op osto pelo_pr6prio Lucio Costa, também 
nos anos 70, um tipo de trevo de interl ig~çao extremamente interessant e, 
que não chegou a ser levado em consideraçao. 

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 permite 
a travessia da cidade em 10 minutos, mas, principalmente, uma via qu e 
sirva a deslocamentos rápidos dentro da pr6pria 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 s6 nos anos 70, depois de recuperadas e iluminadas, começaram a ser 
pro curadas pela população; no entanto, a falta de segurança à noi t e ainda 
afasta as pessoas, l ev and o -as à travessia perigosa da pista central. Um 
o u t r o fator c o n t r i bu i u também p a r a reduz i r a u t i l i z ação d a s passag e ns : o 
deslocamento das paradas de Ônibus para as entrequadras, afastando-a s 
das travessias de pedestres, que ficam pr6ximas aos comércios l oc ais; tal 
alteração decorreu provavelmente da duplicação das "tesourinhas". No 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 pr6prio Lucio -Costa, previa o canteiro central apenas gramado, sendo arborizada a area 
em torno das "tesourinhas" de forma livre, e as cercaduras das 
Superquadras de forma disciplinada. A sequência das faixas verdes das 
quadras, qu e deveria ser interrompida pelas entrequadras, tornaria 
legível o pr6prio plano através da ordenação das massas verdes. 

A arborização das fai x as de 20 metros de largura marcando o perímetro 
quadrado das Superquadras, embora sugerida já na memoria descritiva do 
plano-piloto, s6 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 paisagem e o resultado é plenamente satisfat6rio. 

Na Asa Norte, s6 parcialmente plantada, convém retomar o critério de não 
prosseguir com os renques de árvores das Superquadras nas entrequadras, 
independente de se proceder à arborização do canteiro central. 





10 2 

Ainda com r eferênc i a ao pai sa gismo , é l am entáv e l qu e se t e nh a proc ed i do 
ao plan tio de e norme quantidade de pal me i ras impe riais a o l o n go d a s 
pistas l o cais de todo o Eixo Rodoviário (que d e vem s e r a pe n a s g r amad a s ) 
e até da L-2 . Como a pr ese nça deste tipo bel Íssim o de palme ira é 
e~tremamente marcante na paisagem , teria sido no mínimo razoá ve l u ma 
consul ta prévia ao autor do plano, responsável , finalmente, pelas 
diret r izes gerais de paisagismo do Plano Piloto. 

A se quência das verticais das palmeiras em toda a extensão do Ei x o é 
inteiramente inadequada, de vez que ali a intenção plástica é a dominant e 
horizontal, assegurada pela sucessão dos blocos residenciais e x t e nsos e 
com 6 pavimentos, que "garantiu essa serenidade urbana e foi uma das impressões 
mais satisfatórias que eu tive, quando vim do aeroporto, na minha chegada a Brasília". 
( L u c i o C o s t a , e n t r e v i s t a a o J o r n a l d o B r a s i l , B r a s í. l i a , n o v e m b r o 8 4 ). 

11 t indispensável transplantar com urgência as palmeiras indevidamente aí plantadas não 
só para o prolongamento do Eixo Monumental além 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 as 
empenas dos prédios e singelos nos espaços maiores intercalados, deixando-se o devido 
intervalo entre os renques. Esta sequência 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." (Lucio 
Costa, fevereiro 85). 





EIXO RODOVIARIO 
Recomendações 

INTENÇÃO 

Tirar pleno proveito da capacidade ainda ociosa do Ei x o Rodoviário. 
Não encarar a pista central apenas como via expres s a de travessia, ma s 
tamb~m como via que per~ite deslocamentos rápidos dentro da pr6pria 
cidade . 

CIRCULAÇÃO 

1.1. Estudar as maneiras possíveis de estimular a utilização da pista 
central. 

l .2. Separar mao e contra-mão na pista central 

1.3. Duplicar as ''tesourinhas" do Eixo Norte. 

2. PEDESTRES 

2. l. Estimular o uso das passagens de pedestres, estudando formas de 
garantir~ segurança dos usuários e intensificando os serviços de 
manuntençao. 
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2.2. Não estimular a travessia da pista central por cima atraves do 
consolidação de picadas, retirando, inclusive, as placas de concreto já 
colocadas. 

2 . 3. Completar as passagens de pedestres do Eixo Norte. 

3. PAISAGISMO 

3 . 1 . R e t i r a r a s p a 1 me i r a s i m p e r .. i a i s i n d e v i d a me n t e p l a n t a d a s a o 1 o n g o d a s 
pistas locais e transplantá-las, no mais breve prazo, para os locais 
indicados no Eixo Monumental. 





104 

3.2. Não prosseguir com a arborização dos enq uadramentos das Sup erquadras 
nas entrequadras, para assegurar o rítmo da sequência das quadras. 

3.3. Retomar o critério inicial de piso cont ínuo na pavimentação das 
calçadas, não utilizando mais as placas premoldad as de 45 x 45 cm que vem 
sendo empregadas. 
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SUPER QUADRAS 
UNIDADES DE VIZINHANÇA 

~el~tório do plano-piloto 

11 16 - Quanto ao problema residencial, ocorreu 
a solução de criar-se uma sequência contínua 
de 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 
espécie vegetal, 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.13). 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 11 superquadras 11 os blocos 
residenciais podem dispor-se da maneira mais 
variada, obedecendo porém a dois princípios 
gerais: gabarito máximo uniforme, talvez seis 
pavimentos e pilotis, e separação do 
tráfego de veículos do trânsito de pedestres, 
mormente o acesso à escola primária e às 
comodidades existentes no interior de cada 
quadra (fig.8). 
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Ao fundo das quadras estende-se a via de 
serviço para o tráfego de caminhões, 
destinando-se ao longo dela a frente oposta 
às q u a d r as , à i n s ta 1 ação d e g a r age n s , o f i c i nas, 
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 altern-ado, ora por 
uma, ora por outra, e onde se localizaram 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 gasolina. 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, contígua às vias de acesso motorizado, 
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 
localizou-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 
acessível a quem proceda de outros bai~ros, 
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ficando a extensa área 1 ivre intermediária 
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, ãs 
quadras singelas contiguas 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 ãs quadras residenciais. Essa alameda, 
por 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 contiguas ã 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 
indesejãvel estratificação. 

E seja como for, as diferenças de padrão de 
uma quadra a outra serão neutralizadas pelo 
próprio agenciamento urbanístico proposto, 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 requinte do 
acabamento. Neste sentido deve-se impedir 
a enquistação de favelas tanto na periferia 





urbana quanto na rural. Cabe à Companhia 
Urbanizadora prover dentro do esquema 
proposto acomodações decentes e econômicas 
para a total idade da população'~ 
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SUPERQUADRAS, ENTREQUADRAS, UNIDADES DE VIZINHANÇA, EMBAIXADAS 

A Superquadra é uma tradução em português do Brasil dos novos con ce itos 
de morar. Talvez seja uma . das mais inovadoras e acertadas contribuições 
atuais para a habitação multifami l iar. 

A idéia veio, certamente, do · projeto de Lucio Costa para os prédios 
residenciais do Parque Guinle (anos 40), no Rio de Jane i ro: seis 
pavimentos sobre pilotis, no meio de uma área verde definida. Até o 
uso da 11 claustra 11 (combogó) como vedação de uma fachada inteira de 
edifício residencial ocorreu pela primeira vez no Brasil nesse projeto. 

Estruturalmente, 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 
ocuparem uma área delimitada - no caso, um quadrado de 280 x 280 metros, 
a ser cercado dos quatro lados com renques de árvores de copa dens~,e com 
uma população de 2.500 a 3.000 pessoas. O chão é pGbl ico - os moradores 
pertencem à quadra, mas a quadra não 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 tão outros, criar uma 
atmosfera de bem estar, um 11 a vontade 11

, uma serenidade sem isolamento 
tao próximas do Brasi 1 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 sutilezas de proporção, dos 
detalhes, do acabamento, da cor nas esquadrias, mas tudo claramente 
limitado pelo padrão comum da receita Gnica. Talvez seja este o 
parentesco entre dois resultados urbanos tão diferentes. 

O fato é que a população assimilou a Superquadra com grande facilidade 
os pilotis livres, a presença dos porteiros, o espaço para correr e 
brincar, ' OS g ramados generosos, permitem que as crianças se soltem 
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desde muito pequenqs , E as primeiras crié1nÇé1S conviveram de igual para 
igual com outras crianças desconhecidas, vindas dos mais diversos 
recantos do pafs - não havia lugar para os preconceitos que normalmente 
existem na classe média nas cidades e~ 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 Brasília, que fez a árvore crescer e dar frutos. 

E de lamentar que a proposta do plano, a nível social (item 17), tenha 
sido descartada em princípio. Teria valido a pena, pelo meno ·s nos 
primeiros 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 mo~adores a alugar seus apartamentos a pessoas 
de maior poder aquisitivo, preferindo morar mais longe e aumentar a renda 
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 idealista. A intenção era, por assim dizer, nivelar pelo 
meio, e o momento histórico em que Brasília surgiu justificava tal 
postura: a própria idéia de Brasília olhava para o futuro, e o importante 
era deixar claro que do ponto de vista do urbanismo, estritamente, 
existia a possibilidade teórica de tratar as diferenças sociais de forma 
condigna. Mas urbanismo sozinho nao 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 início, a NOVACAP admitira três possibilidades com relação ao destino 
da população obreira que afluia para a construção da nova capital: 11 parte 
dela retornaria às regiões de origem; outra seria absorvida na lavoura, em pequenas 
fazendas modelo, conforme 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 nGcleos improvisados na periferia urbana, nGcleos que cresce~am e se 
transformaram nas atuais cidades satélites. 11 (Lucio Costa, fev. 85). 

11 Eu estava com aquela impressão, que recebia pelos jornais e pelos arquitetos, o Oscar 
inclusive, sempre lamentando que _os operários que construiré.lm Brasília foram jogados 
fora e vivem miseravelmente. Isso é uma espécie de demagogia, de oposição sistemática, 
e que é, em parte, verdadeira, mas as satélites não são esse quadro de ~iseráveis 
favelados que vivem mal. Não são absolutamente. Eu vi, e fi~uei 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 Gnica medalha d~ ouro nas 01 irnpfadas veio de 
um brasiliense de Taguatinga. O que é que vocês querem mais ? 11 (Lucio Costa, 
entrevista ao Jornal do Brasil Brasília, novembro 84). 

De qualquer forma, as cidades satélites, 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 s~ja, 
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 subGrbios e a zona norte. Se no Rio existem favelas 
dentro da zona sul que tem condições de serem consolidadas como bairros 
populares, isto se deve à geografia da cidade - se a topografia dos 
morros nao impedisse, literalmente, a implantação de uma rede viária 
carroçável, as favelas consolidadas e beneficiando de serviços pGblicos 
se transformariam em quarteiroes de classe média e a população mais 
pobre se deslocaria, como em Brasília, 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 jogos. Esta 
prolongada permanencia sem a ocupação devida talvez seja uma das causas 
do uso de parte de uma entrequadra para instalações da Telebrasíl ia. 
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Embora este caso, sendo Único, não chegue a comprometer a entrequadra, 
ele revela como é importante que os Órgãos responsáveis pelo 
planejamento não dei x e m de ter em mente que a função da entrequadra é 
vital p ara estruturar o tecido urbano dos setores residenciais, pois de 
seu uso adequado depende o encadeamento das suce ssi vas Unidades de 
Vi z inhan ç a, entrelaçando os conjuntos de quatro Superquadras ao lon go de 
todo o Ei xo Rodoviário. 

O Jornal de Brasília publicou, em maio de 82, várias cartas de 
adolecentes relativas às opções de lazer em Brasília a le itur a desses 
textos evidencia com a maior clareza as carências decorrente-s da não 
complementação das Unidades de Vizinhança como previstas no plano-pi loto. 
Os clubes nas entrequadras, com fácil acesso, congregariam as 
11 turminhas de quadra" e somados ao estabelecimento da rede pública de 
ensino, em todos os níveis, nas quadras e entrequadras, aliados a outras 
modal idades de uso vinculadas a interesses da comunidade a nível de 
convívio, atenderiam da melhor forma às necessidades hoje frustradas. 

A localização das associações de moradores nas entrequadras, por exemplo, 
não apenas contribuiria para o grupamento das Superquadras em Unidades 
de Vizinhança, como poderia ser o embrião de uma nova modal idade de 
participação comunitária na administração da cidade . 11 Nas circunstâncias 
atuais, acho que a criação de uma Câmara de Vereadores aqui seria um desastre, 
porque desvirtuará com a maior facilidade 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 nós 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 associa ções 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 é aquela 
enxurrada de interesseiros que , depois de eleitos, começam a faci 1 itar a vida dos 
amigos . t uma coisa bem intencionada, mas é um perigo. Fico apavorado quando falam 
nisso. 11 

( Lucio Costa, entrevista ao Jornal do Brasil, Brasília, novembro 
8 4) . 

Já nos comércios locais , a população soube descobrir e criar 
à sua maneira, adequadas à noção de espaço que o brasi 1 iense 

11 esqui nas 11 

tem dentro 





de sr, fruto da soma da se~enidade urbana com a presença constante do 
~~u inteiro e do5 360 graus do horizonte do planalto. Os bares , com 
mesas nas varandas, sempre perto de um gramado e de árvores, se 
multiplicam e os carros descobriram a quadra ao lado para estaci o nar ; 
surgiu assim, espontaneamente, uma versão já decorrente do próprio 
plano-pi loto, daqui lo que seu autor chamou de 11 escala gregaria 11 
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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 qu a dra, 
como havia sido proposto, e sendo livre a instalação das fachadas, deu 
vida ~s ruas, e se pode observar que o comércio efet i vamente local já 
descobr i u as vantagens de abrir suas portas para os dois lados. 

Na Asa Norte , a proposta (da primeira fase de desenvolvimento do plano) 
de uma outra alternativa para os comércios locais - blocos quadrados 
separados entre sf, com loja e sobreloja cobrindo as calçadas em todo 
o perfmetro - foi o mais das vezes deturpado, ficando os blocos com 
loja, sobreloja e mais um primeiro andar, o que leva a uma ci 2 sproporção 
muito grande entre o térreo e a parte. que avança. Além disso, esta 
alternátiva ~evelou-se inadequada porque deu margem ~s mais 
inacreditáveis manifestações de má arquitetura , parecendo assim mais 
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-pi loto admite variedade, desde que respeitado o gabarito 
uniforme de seis pavimentos sobre pilotfs livres. Daf a importância 
atribuida ~ definição visual dos grandes quadrados das Supe r quadras 
através das fai x as verdes : 11 ••• e emolduradas por uma larga cinta ·densamente 
arborizada, árvores de porte , prevalecendo em cada quadra uma espécie vegetal, com 
chão gramado e uma cortina intermitente de arbustos e fo l hagens, 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 urbanfstica mesmo quando varie 
a densidade , categoria , padrão ou qual idade arquitetônica dos ediffcios, e de 
oferecer aos moradores extensas faixas sombreadas para passeio e lazer, 
independentemente das áreas livres previstas no interior das próprias quadras. 11 

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

O plano sugere em croquis um determinado tipo de 
longos e ortogonais , q ue foi o que prevaleceu na 

implantação, com blocos 
Asa Sul ; observa - se 

.• 





que neste croquis são 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 encurta mento do Ei xo Rodoviário). Tal tipo de 
disposição tem a vantagem de afirmar os grandes quadrados das quadras 
através da massa edificada, mesmo sem a presença regular das fai x as 
verdes previstas. 

Na Asa Sul, a Única implanta ç ão 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 
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piso dos pilotís e os gramados. Este exemplo não exclui, entretanto, 
outras opções de implantação para as Superquadras ainda não edificadas, 
ainda mais q ue são todas na Asa Norte onde o terreno é bem mais 
acidentado e em alguns casos há vegetação e córregos a preservar a 
implantação não 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 construção dos blocos, se impoe com 
o mesmo grau de importância que lhe foi atribuído no plano original 

O projeto de implantação das Superquadras em geral foi feito pela 
Divisão de Arquitetura, sob orientação 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 largos - 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. 

Com relação ao paisagismo, a diretriz principal é de que as árvores só 
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 "paisagismo", é o adequado. As calçadas é que devem voltar a 
ser contínuas, como as mais antigas; a "solução" das placas quadradas 
de 45cm de lado com juntas muito largas nos dois sentidos é desastrada 
tanto visualmente como para o uso, de vez que é impossível acertar o 
passe com 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 usuário. 
A instalação de tanques de areia e parquinhos para crianças pequenas 
é sempre benvinda, mas não se deve permitir quadras . de esporte fechadas 
para uso privativo de alguns moradores; ainda nesse caso fica patente 
a falta dos clubes de vizinhança. 

As vias de acesso ã Superquadras - L-1 e W-1 - foram previstas 
d e 1 i b e r a d a me n t e i n t e r r o m p i d a _s a f i m d e i m p e d i r f 1 u x o e x c e s s i v o 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 
policial, etc.) foram localizados exatamente nos pontos de interrupção 
das vias, para bloquear a passagem: Este critério foi respeitado na 
Asa Sul na Asa Norte, entretanto, a L-1 e W-1 tornaram-se contínuas. 
Os efeitos negativos desta continuidade ainda não se fazem sentir por 
causa da descontinuidade na ocupação das Superquadras, e é urgente 
restabelecer as interru~ç6es antes da edificação das quadras ainda 
vazias. 
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Com r e f e rê n c i a a os Setores d as Em b a i x a d as , observa - se que a 1 oca 1 i z a ç.ã o 
para elas propostas era contígua à L-2, que as servia como via de 
serviço, ao me s mo tempo que às quadras 200. Esta área f o i ocupada pelas 
quadras 400, a L-2 deslocou-se e além dela surgiram os Setores de Grandes 
Áreas. 

Assim, o Setor ~e Embaixadas, do lado sul , ficou muito mais isolado da 
cidade, inclusive do ponto de vista de acesso ao centro urbano; foi 
implantado um esquema de vias fracionadas que não funcionou, e deve ser 
revisto, ainda mais depo i s da construção dos dois trevos que levam às 
pontes do Lago Sul . 

Na Asa Norte, houve praticamente uma troca de localização entre 
Em~ai x adas e a Universidad e; também ali são necessárias ajustes 
v iaria com o intuito de integrar melhor o Setor à cidade. 

as 
na rede 





SUPERQUADRAS SUL E NORTE 
Recomendações 

SQS SQN 

Completar a trama residencial integrando as Unidades de Vizinhança 
através da uti 1 ização adequada das entrequadras. 
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Manter o gabarito uniforme de 6 pavimentos sobre pilotis e as diretrizes 
de ocupação constantes do plano-piloto. 

Arrematar a urbanização e o paisagismo das Superquadras. 

l. uso 

l. l. Manter os critérios de uso vigentes. 

l .2. Não admitir em nenhuma hipótese a transformação de Superquadras em 
condomínios fechados. 

2. OCUPAÇÃO 

-2. l. Manter critérios vigentes de ocupaçao. 

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

2.3. Manter o gabarito existente nas 400. 

3. SISTEMA VIARIO 

3. l. Manter a descontinuidade da L~l e da W-1 na Asa Sul. 





3.2. Restabelecer a descontinuidade das vias L-1 
mediante destinação das áreas correspondentes às 
instalação de equipamentos urbanos. 

4. PAISAGISMO 

e W-1 na Asa Norte, 
interrupções à 
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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 se~ deixar d~ plantar uma árvore em cada vért~ce do 
quadrado, à exceção dos cortados pela duplicação das "tesourinhas" . 

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 utilizar mais este 
tipo de pavimentação. 

5. DETALHES 

5. l. Proceder ao estudo e fabricação em série de todos os equipamentos de 
mobiliário urbano. 

ENTREQUADRAS SUL E NORTE 
Recomeridações 

l . uso 

EQS EQN 

l .l Mahter o domínio pGbl ico das entrequadras, destihadas a instalação 
de interesse comunitário. 

1.2. Localizar nas entrequadras, além das escolas parque, os 
estabelecimentos pGbl ico de ensino médio. 





l .3. Retomar a instalação dos Clubes de Vizinhança, com equipam e ntos 
simples e viáveis. 

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

2. PAISAGISMO 

l l 8 

2. l. Não prosseguir com os renques regulares, na frente das entrequadras 
ao longo do Eixo Rodoviário; nao se trata de arborizar a via, e sim de 
revelar o rítmo da sequência das Superquadras através da arborização das 
faixas verdes. 

2.2. Retomar o critério de fazer calçadas de piso contínuo, como as 
antigas de Brasília. 

SETOR COMERCIAL LOCAL SUL 
Recomendações 

l . uso 

SCL-S 

l. l. Manter os critérios vigentes, admitindo entretanto a instalação de 
escritórios de profissionais libera is . 

1.2. permitir a colocação de cadeiras nas calçadas, 
sejam cercadas . 

2. OCUPAÇÃO 

2 . l. Manter o partido atual. 

desde que estas -nao 
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3. DETALHES 

3.1. Manter o critério de dar liberdade total na instalção das vit r in es . 

3.2. Permitir o uso de toldos. 

SETOR COMERCIAL LOCAL NORTE 
Recomendaçoes 

l . uso 

SCL-N 

l. l. Manter os critérios vigentes, admitindo entretanto a instala ç ão de 
escritórios de profissionais liberais. 

-l . 2. Permitir a colocação de cadeiras nas calçadas , desde que estas nao 
sejam cercadas . 

2. OCUPAÇÃO 

2. l. 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 arquitetura medíocre e pretenciosa, 
impedindo legalmente que a 11 arquitetura 11 prevaleça sobre as vitrines das 
lojas. 

2.4. Nas 
lojas em 

-areas comerciais 
renque contínuo , 

ainda não comprometidas, 
vigente na Asa Sul. 

retomar o crit~rio de 





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

l . uso 

l. l. Manter critérios vigentes. 

2. OCUPAÇÃO 

2 . 1. Manter critérios vigentes . 

3. PAISAGISMO 

3. l. Proceder ao transplante urgente das palmeiras imperiais 
plantadas na L2 para os l o cais indicados no Ei x o Monumental 

3.2. Arborizar o lado leste da via L2. 

-recem 

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

SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS GEMINADAS SUL 
Recomendações 

l. uso 

l. l. Manter os critêrios vigentes. 

2. OCUPAÇÃO 

2. l. Manter os critérios vigentes. 

SHIG-S 

120 





3. CIRCULAÇÃO DE VEfCULOS 

3.l. Desestimular o tráfego não local pela W-3, criando condi ç õ e s que 
estimulem a utilização da pista central do Eixo Rodoviário para 
percursos maiores. 

SETOR DE GRANDES ÃREAS OESTE - SUL 
Recomendações 

l . uso 

l. l. Manter os critérios vigentes. 

2. OCUPAÇÃO 

2 . 1. Manter os critérios ·vigentes. 

3. CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 

- SGA-0 

l 2 l 

3.1. Verificar a possibilidade e o interesse de estabelecer circulação em 
mão Única nos trechos mais sobrecarregados. 

3 . 2. Utili z ar a fai x a verde arborizada a oeste das casas geminadas para 
estacionamento livr e de veículos , sem retirar as árvores, apenas 
reduzindo a altura do mei o fio, com o objetivo de dei x ar livres para o 
tráfego as duas pistas de rolamento da W-4 . 

SETOR DE GRANDES ÃREAS OESTE - NORTE 
Recomendações 

SGA-0 





l . uso 

l. l. Manter critérios vigentes 

2 . OCUPAÇÃO 

2 . 1. Manter os critérios vigentes 

SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS E GEMINADAS NORTE 
Recomendações 

l . uso 

l. l. Manter os critérios vigentes 

2. OCUPAÇÃO 

2. l . Estimular o preenchimento dos vazios 

2.2. Manter os gabaritos vigentes 

3. PAISAGISMO 

SHCG-N 

3. l. Arborizar os estacionamentos do lado das 700 , com o objetivo de 
atenuar a pres e nça da má arquitetura. 
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SETOR DE EMBAIXADAS SUL E NORTE 
Recomendações 

l. uso 

l. 1. Manter os critérios vigentes. 

2. OCUPAÇÃO 

SE-S SE-N 

-2 . 1. Admitir o eventual adensamento da ocupaçao para o mesmo uso. 

3. SISTEMA VIARIO 

3. 1. Reorganizar o sistema viário, visando dar continuidade aos 
percursos e estabelecer 1 igação franca com o centro urbano . 

12 3 
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CASAS INDIVIDUAIS 
CEMITfRIOS 

Relatório do plano-piloto: 
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11 18 - Previram-se igualmente setores ilhados, 
cercados de arvoredo e de campo, destinados a 
loteamento para casas individuais, sugerindo-
se uma disposição dentada em cremalheira, 
para que as casas construidas nos lotes de 
topo se destaquem na paisagem, afastadas 
umas das outras, disposição que ainda permite 
acesso autônomo de serviço para todos os 
lotes (fig. 15). E admitiu-se igualmente a 
construção 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 
quilômetro de casa a casa, o que acentuará o 
caráter excepcional de tais concessões. 

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, à maneira inglesa, tudo desprovido 
de qualquer ostentação." 





SETORES DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL E NORTE 
CEMITE'.RIO 
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Como já foi visto as áreas destinadas à habitação unifami l 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. 

C o mo , n a no v a l o c a l i z a ç ã o , a á r e a d i s p o n í v e 1 e r a m u i t o m a i o r ,. a i m p l anta ç ão 
feita pela Divisão de Urbanismo, conquanto coerente com os critérios do 
plano, ficou menos coesa, e as áreas livre intermediárias, de domínio 
público, resultaram às vezes excessivas e convidam à invasão por parte 
dos proprietários vizinhos. 

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

f ainda interessante observar que o critério de só permitir sebes verdes, 
e não muros construidos, contribui enormemente para o aspecto agradável 
dos bairros do lago. 

O cemitério sul foi implantado desde o 
sugerido pelo plano-pi loto. Outra área 
extremidade da ~sa Norte. 

início, de acordo com o desenho 
foi reservada para o mesmo fim na 





SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL NORTE E SUL 
Recomendações 

l . uso 

l. l. Manter os critérios vigentes. 
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SHIN SHIS 

1.2. Estabelecer critérios que disciplinem o uso eventual de áreas verdes 
de domínio público pelos proprietários vizinhos. 

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

2. OCUPAÇÃO 

2. l. Manter critérios vigentes. 

3. PAISAGISMO 

3.1. Arborizar livremente, à maneira de bosque, as areas verdes entre os 
11 picolés 11

• 





ORLA DO LAGO 

Relatório do plano-piloto 

"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 naturalista e rústica para 
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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 
ã beira d'água. O clube de Golf situou-se na 
extremidade leste, contíguo ã Residência e ao 
hotel, ambos em construção, e o Yatch Club na 
enseada vizinha, entremeados por denso bosque 
que se estende até ã 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-residencial. 
Prop~e-se ainda a localização do aeroporto 
definitivo na área interna da represa, a fim 
de evitar-lhe a travessia ou o contorno". 
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ORLA DO LAGO - S 1 TUAÇÃO ATUAL 

Na orla do lago prevalece, como recomendado no plano, o uso restrito ao 
lazer; apenas duas áreas foram ali previstas para hotéis de turismo 
(além do Hotel Brasília Palace, já em obras, como o Palácio da Alvorada, 
quando elaborado o plano-piloto). Nenhuma destas áreas foi ainda 
edificada, mas surgiu uma terceira, destinada a este uso, em tempos mais 
recentes, e localizada prat.icamente no prolongamento do Eixo Monumental, 
onde se pode ver estrutura abandonada, com cerca de 15 pavim~ntos, em 
lugar onde deveria, em princípio, ter prevalecido gabarito baixo. 

O acesso público a orla, entretanto, ficou comprometido pela 
multiplicação de clubes; restam poucas áreas contínuas em escala adequada 
para instalação de parques populares, com a infraestrutura necessária 
para permitir que a população em geral tenha, de fato, acesso à água. 

Uma destas áreas é a que fica nas proximidades da Concha Acústica e para 
a qual, nos anos 70, foi estudado um parque, sob supervisão de Lucio 
Costa e por sua sugestao, mas o projeto não foi levado adiante. 

A outra área, esta desde o início indicada pelo autor do plano para 
parque público, é a que fica em torno da lagoa do Jaburu, mais tarde 
comprometida pela exorbitante residência destinada ao vice-presidente da 
República. De qualquer forma, na parte ainda livre, e chegàndo até o 
lago, existe ainda a possibilidade de retomar a proposta original, sendo 
talvez para tanto necessário alterar a posição do stand de tiro do clube 
Caça e Pesca. 

A sugestão 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 setoresderesidências isoladas, seria 
conveniente implantar caminhamento contínuo de traçado livre, que 
permitisse passeios de bicicleta ou a cavalo (podendo ser inclusive 
estudada a possibilidade de aluguel de animais para este efeito) e 
ligado à pista de acesso pelas áreas verdes entre os 11 picolés 11

• 





ORLA DO LAGO 
Recomendações 

l . uso 

l. l Manter o critério de uso exclusivo para o lazer. 

l.2. Destinar as 
torno da lagoa do 
parques públicos 

áreas contínuas: a)pró x ima à Concha Acústica e b)em 
Jaburu, com acesso ao lago, para implantação de 
com equipamento de apoio necessario. 

l . 3. Manter o domínio público das áreas verdes entre os picolés. 

2. OCUPAÇÃO 

2. l. Manter critérios vigentes. 

3. PAISAGISMO 

3. l. Criar caminhamente contínuo ao longo da orla leste do lago, que 
permita passeios de bicicleta ou a cavalo. 

3.2. Estabelecer l igaçÕes frequentes deste caminho com a pista de 
acesso atraves de calçadas que atrevessem as áreas verdes entre os 
11 picolés 11

• 

-
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3 . 3 . Arborizar generosa e 
11 picolés 11

• 

ivre~ente esses caminhos, bem como as areas 
verdes entre os 
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NUMERAÇÃO URBANA 
COMO DISPOR DO TERRENO 

Relatório do plano-piloto: 

11 21 - Quanto ã numeração urbana, a referência 
deve ser o eixo monumental, distribuindo-se a 
cidade 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.20l. 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 delineamento 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 à 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, 





l 3 l 

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 sugiro 
ainda que a aprovação dos projetos se 
processe em duas etapas - anteprojeto e 
projeto definitivo, no intuito de . permitir 
se l e ç ão pré v i a e me l h o r c o n t r o 1 e d a q u a l i d a d e 
das construções. 

Da mesma forma quanto ao setor do varejo 
comercial e aos setores bancários e dos 
escritórios das empresas e profissões 
libera is, que deveriam ser projetados 
previamente de modo a se poderem fracionar em 
subsetores e unidades autônomas, sem prejuizo 
da integridade arquitetônica, e assim se 
submeterem parceladamente à venda no mercado 
imobiliário, podendo a construção 
propriamente dita, ou parte dela, correr por 
conta dos interessados ou da Companhia, ou 
ainda, conjuntamente . " 





OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
TRANSPORTE 

A questão do transporte coletivo em Brasília até hoje 
contento. 

-na o 
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foi resolvida a 

No início, como já foi visto, cada Órgão que se transferia era 
praticamente obrigado a resolver seus próprios problemas. Este hábito 
consolidou-se - como as mordomias - e as pessoas nem se dão conta de como 
é anômalo que frotas de Ônibus sirvam - repetindo nos mesmos horários 
os mesmos percursos - a cada entidade separadamente, em vez da cidade 
oferecer, utilizando a mesma fro t a, 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 Ônibus lado a lado, à espera da hora de levar ou de trazer.'' (Lucio Costa, 
dezembro 84) 

Com isto, o problema do transporte, vital para qualquer cidade, teve por 
muito tempo sua solução relegada ao dia se guinte, e só rec e ntemente 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 peculiaridade de Brasília 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 1 iga o Plano 
Piloto às cidades satélites 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 Ônibus normais nas horas de pique, incorporando-se à 
frota parte dos carros que servem às diversas instituições e aplicando 
uma pol Ítica tarifária que ten~a por objetivo atender prioritariamente às 





necessidades da população, o que nem sempre ocorre com as empresas 
particulares. 

Cabe tentar uma solução deste tipo, menos onerosa e, graças às 
características viárias específicas da cidade, talvez passível de 
responder satisfatoriamente às necessidades atuais e do futuro próximo. 
Em qualquer caso, é essencial que a Rodoviária permaneça o ponto de 
ligação entre as cidades satélites e o centro urbano da matriz. 
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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 linha de Ônibus que so---pe7corre o 
Eixo - entretanto, as pistas loc.ais só são utilizadas cada uma em um 
sentido: na Asa Sul, por exemplo, do centro para a extremidade se vai 
pelo "eixinho de cima" e se volta pelo 11 eixinho de baixo". 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 é a não existência de linhas que 
liguem o fixo à w~3 e à L-2; o Grande Circular liga a L-2 à W-3, e 
circula nos dois sentidos, mas seria certamente benvinda uma outra inha 
que ligasse o 11 eixinho de baixo" à W-3 e o de cima à L-2, sempre nos 
dois sentidos. 

Como a possibilidade de transbordo na Rodoviária aumenta as opçoes do 
usuário, é importante que este fator seja considerado no estabelecimento 
da política tarifária - não se justifica, por exemplo, pagar duas vezes 
para ir de uma Superquadra à Esplanada dos Ministérios. 





OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
REMATES URBANOS 
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Como se pode observar do conjunto deste trabalho, ao mesmo tempo em que 
avultam problemas de maior porte, frequentemente aspectos menores, 
pequenos d e ta l h e s , reclamam intervenção em to d a a c i d a d e. A m u l t i p l i cação 
de pequenas coisas acaba por- transformar-se numa coisa maior, e é 
ne ces sário encarar tais aspectos em conjunto para que possam vir a ter 
solução conveniente. Trata-se de dar acabamento~ obra, de r~matar 
corretamente a cidade, através do paisagismo e de mobiliário urbano 
ad e quado. Neste sentido, seria do maior interesse que fosse projetado e 
fabricado um mobiliário urbano padrão , de bom desenho e qualidade 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 "vestir" 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 só teria a ganhar. 
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11 23 - Resumindo , a solução apresentada é de 
fácil apreensao, pois se caracteriza pela 
simplicidade e clareza do risco original, o 
que não exclui, conforme se viu, a variedade 
no tratamento das partes, cada qual concebida 
segundo a natureza peculiar da respectiva 
função; resultando daí a harmonia de 
exigências de aparência contraditória.t assim 
que, sendo monumental é também cômoda, 
eficiente, acolhedora e Íntima. ~ ao mesmo 
tempo derramada e concisa, bucólica e urbana, 
1 Írica e funcional. O tráfego de automóveis 
se processa sem cruzamentos, e se restitui o 
chão, na justa medida , ao pedestre. E por ter 
arcabouço tão claramente definido, é de fácil 
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 cQm o 
desenvolvimento normal da cidade. As 
instalações teriam sempre campo 1 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 desde 
logo arborizadas, mas sem calçamento de 
qualquer espécie, nem meios-fios . De uma 
parte técnica rodoviária; de outra, técnica 
paisagística de parques e jardins. 

Brasília, capital aérea e rodoviária ; cidade 
parque . Sonho Arquisecular do Patriarca . '' 
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CONCLUSÃO 

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. 
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entre a idéia geradora e a cidade atual, 
o intuito de contribuir para a correção de 
necessidades reveladas em seus primeiros 25 
as potencialidades 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, 
mesmo tempo sua feição original que, apesar de todas 
permanece até hoje reconhecível? 

resguardando, ao 
as alterações, 

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 ''Grande 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 Botânico) ou de uso rural é extremamente acertada, bem 
como o aumento de oferta de moradia na "Grande Brasília Sul" 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 inédito e representativo de um momento historico, 
mas, sobretudo, porque deu certo. Como o Pinocchio, boneco de madeira que 
virou menino de verdade, a "cidade inventada" também virou cidade de 
verdade, organismo vivo e Capital efetiva da nação. 

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

A preservação da integridade plástica do conjunto urbanístico-arquitetônico 
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do Eixo Monumental, que deu a Brasília a força de uma 11 civitas" e 
consagrou-se como símbolo da identidade nacional, depende basicamente 
de uma postura consciente e clara por parte do poder público, e da 
consequente utilização de instrumentos legais existentes, como, por 
exemplo, o Patrimônio Histórico. O atendimento às necessidades deste 
se~or 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, insólita presença con~Ígua à Praça dos Três Poderes. 

Já no que se refere à proposta residencial multifamiliar das Supe~quadras, 
fundamental, como se viu, para que Bras "Ília tenha adquirido, e.m tao po~co 
tempo, uma identidade própria como cidade - como "urbs" a preservaçao 
de s .uas indispensáveis características de ocupação e gabarito é muito 
mais vulnerável porque sujeita às pressões do poder econômico. O número 
de quadras é limitado, e a demanda será necessariamente crescente: os 
filhos de quem mora hoje em Superquadra, vão normalmente querer, no 
futuro morar também em Superquadra. 

Como já foi observado no correr deste trabalho, nao se pode fugir ao 
fato de que a real idade social do país transformou as Superquadras em 
bairros de classes médias. Por outro lado, se ainda há disponibilidade de 
quadras na Asa Norte, 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. 

~ por esta . razão indispensável que se pense desde já numa forma de 
desestimular na origem a existência de tais pressoes, tão nocivas à 
cidade. Pensar na expansão de área residencial destinada à classe média 
não é uma postura elitista, 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 maneira que parece mais sensata e viável de 1 idar com este problema, 
a reserva de áreas contínuas, de domínio público, a serem destinadas a 
uma futura implantaçãp residencial "no estilo inovado pela cidade 1

' (L.C. ,85) 
ou seja, na forma de SuperquadrBs, capdzes ae absorver~ por um bom 
período de tempo, a demanda residencial da classe média que 

-e 





fatalmente virá. Como já foi visto anteriormente, a fi x a ç ã o da Vil a 
Planalto apressou a definição de uma dessas areas. 
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t evidente que não faria sentido cogitar-se da ocupaçã o de tai s ar ea s 
agora, o próprio Plano ainda tem como absorver a demanda dos pró x i mos 
anos e os problemas atuais de controle da pnluição no Lago desaconselha m, 
a ~urto prazo, adensamento populacional na bacia do Paranoá. Mas e 
inegável que no futuro, de alguma forma, esse adensamento virá. 

Do ponto de vista dos esgotos, o modo de ocupaçã~ não faz di fe rença 
tanto faz o aumento da densidade dentro das próprias quadras do perím e tro 
hoje urbanizado ou a ocupação de novas áreas . Do ponto de vista da 
cidade, entretanto, o modo de ocupação faz toda a diferença, e e por esta 
razão que parece justificável pensar. desde já em áreas em princípio 
adequadas ao que se pretende, levando ~m conta a dupla intenção de não 
estabelecer continuidade de ocupação com o Plano Pi loto, mas ao mesmo 
tempo propiciar ligação viária franca com o centro urbano, de vez que o 
que se pretende ·é a implantação de novos bairros residenciais da própria 

• - . 11 cidade. Devem ser areas que conquanto desprendidas do Plano Piloto, sejam 
integradas nele 11 (Lucio Costa, 85) 

Para concluir este trabalho, cabe retornar à feição urbana do Plano 
P.iloto, 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 gabarito baixo dos 
Setores de Diversões. 

E a manutenção do canteiro central do Eixo Monumental livre de ocupação -
é c~mo se Brasília fosse atravessada, do nascente ao poente, por uma 
fatia 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 
11 gesto primário de quem assinala um lugar ou dele 

forma a perenidade do 
toma posse 11

• 





ANEXO 
Transcrição do texto de Lucio Costa que acompanhou a proposta para os 
11 Alagados 11

, Salvador. 

Alagados (G\ 

A aceitaçÜo pa:..1siva .'•r::lP~S acJrnini'straçÕeo e :i;:ielo público cm gcrrü 
d o. oxiotência e c.10 contínuo . e;rea cimento dessa a ber.ruç Üo u_rl"lM a on 

elo · :- homom con~ :L ~ .. ,, 1:r rJ:18.1.mE:n t-:. com o. -,po ,.jri cl~".l - ó, na vcrdad e,, '~ :i 1 
ef"Jcfu1dnlo. Razãc.· l'cr1ue parc~c0u impcr:•tiva Ei. uprc~jfü1-i~uçãn uqui 
a.e propo~n .. ça.o -_pormenorizada capaz nao so da cont-ri buir para · des-
pertar a consciência do :prl)l)lema, como ae lho possibilitar solu-
ção pronta e adquada. 

ImpÕe-~e, com a maior urg~ncia, levantar OA r~cursos necessários 
- inclusive COm O reforço ' de campanha pÚl]jnA jc Coleta - e mobi 
lizar os orgaos responn~vein para q_Lle o pro:bluna seja afinal i:n-
frentado ·e resolvi do. 11as resolvi elo de forma exemplar... Tanto do 
ponto . de vista social, como dos ~ontos de vista técnico, urbanís-
tico e :=:.umano. 

Não se diga que se truta de população na.o qi.:..alificada e marginal, 
a ser removida alhures, porquanto, recuperada a área, não terá 
condições de ali· permanec~r. Pois' t'e eles al:i. estão agora,1 e as-
sim, ul;i dGvem continu2.r. !3e puderam coexistir em tais co'ndiçÕcs, 

' 
provaram estar em conrliçÕes de conviver, no rr.C'smo local, ~-º-..f~?n 
te. 
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Mas como proccdc:r ? (7; 

Primeiro j_mportn ·frciar n. suu-ü10.Ústria iI1101ül i.1Írin em curso,, im-
P~~clinclo qualquer ncrjscü.110 ao que existo no locn.l. E...rn uoguich.1. ~irQ_ 
v-loeno:i or o J.0vr:mtarneni:o <1Ps condiç;Õos de vida do cndn frunili5. 1 fa 
zcr u nc c<:H.:l EHÍ.ria triar.cm e pr·'.' t:~Dffio.r um melhor cn car11inlH1111811 to ou 
a cJevt«1~.._ roeupP.;.•ação,. c. onf9r:.~r 'O ~ílso •. S:l1m~1. trmcomcn te pro ccclcr 

' ' ' lf 

ao nt~rro de u.iri~\ cJ.l'lm':<1(· lGO < ·. !tl'MJ po:t 3'20, ')U seja, ele doio qu;~ 

dre..uos justu11or;toi;;, corresp:rndentc:!r-i' 11 ' cin~~o }1P.f:'1'l·t.rCS. InccrO'/C'X' . .' 

nesse rct5.ngulo um J.o:.::~r.:o :l'orr:1ado por c::u:i.:in.!10u ol·liquos artiC;\l··· 
.• .voos a pequenas p:raQGi-i - em c::i.da vertice; dispor ao .longo desses 
cruninhoo e nessa1... pracinhas 30 blocos com pilo tis de 2, 20m, tres 
i:;.."ldffi'l?.S de 2, 50m ele piso a piso e 4 a 8 apartamento EJ po~.· anelar .. 

60 ' Os apartamentos n:.aioresU~2h12) seriam destino.dos as familias que 
o levantrun·~nto indicasse co~no melho:r:- habil'i tadus a mna pronta rP. 

-- . 3('. ' -cuperaçao; os mei1 ~:...·d~ ()6in2) s.quela.s cujo reajustamento oe reve-
· 1rrn se mais difícil.. •.reriamos assLn 540 fami} ias,, ou 2. 700 pe s-
soas 1 por losango, o ·iue corresponde a 540 ·p~r hectaro .. (T.> 
É caso para uma co.mpanha glo~al de recuperação. Saúde, nnsistên-- . 
ui1::1. ouu.1.él...L, 1::uul.!o.1}ao. v1·1ar1ç as ·e adu..L i;os • AJ.fa be ti zar, ensin:::.:r 
ofícios, atribuir tarefas; tratá..:.los. com~ pessoas e não." sub-peG-· 
soas". Dar a ce.cla ur.i '3 e a.da familia o que todos elevem ter - uLio. 
habita~~º decente, e fazer com que saibrun ~tiliz&-~a e preserv~-la. 
Diligenciar para que tenhrun trabalho continuado os meninos, [-1.8 

menino..'3, os pa.i s - a fim de quo no dC;Jvido tempo e com a devida 
correção monetária, possam ·finnlI!lentP. ~Jp..r, uc~m juros, o que de-.. , 
vem. Este caso dos 11 Alagatlos11 podera GGrYir Jc:i G~emplo pàra to elo 





o país, porqne P.stá à vista ele todos n0ssn. vitrinn que é a Cidade 
do Snlvador. 

Ao contrario do que ocorre em outro ri r:-ii.ses, onde o prolotario 
muda de ar·artamento ( nempre alugado) a medida que a fam~.lia c··cs 
ce, aqui, ViSf•J'1<lO a 11olÍ ticu habitacional estimular O sentido de 
proprieclade, q cut:Ja adquirida deverá servir a vida inteira e po_!: 
tanto comportar e.s vo't'ia.s fases da evolução fo..miliar. 

1 • 
D3 início,. para o cc..nal de ex-favelados com um ou dois filhos,, o 
apartamento parece1·.:.í folgado; mas na medida em ciue a familio. au-

, ... ' mente a exiguidf.'.dc do espaço se revelrq ha entno dois periodos 
dis~intos a oonsidernr. No primej.ro, os filhos, ainda pequenos, 
clei·l:ar,: cedo ~ o ãomínio noturno é ooR nw\A QllP nnr1Pm ,1; e-~""''"'""' ~ 4 -

vremente da sala e da cozinha; no segundo, já crescidos e vol ttin 
do tarde, e soe domínio noturno passa uoo filhos, recolhendo-se 
os pais novamente ao quarto, até que, com o tempo, ocorre afinal 

,_ 
a diapcrsao ~ o espaçc exíguo de novo cresce. 

Para atender a esr:;a dinâmica, foram acrc:?r,,c·~i11ir.das ao nÚ.cleo nor-
1.13.l do sala, dois qu8rtós,. banheiro e coz.inha.: duas 11 camarinhas'' 
de 2 ,OOm x 2 ,40m, umu articulada à pequO."b. ~alrL e outra integra--
d ,, d . f , a a area e .serviço, com a inulidado de permitir, alem do clesr:.-
fogo, a instalação d.e r:>ofás-cama. É quo na Z"laiorio. das fai;liliHs 
proletárias há uma pessoa idosa N I .., 

mae, tia, avo - cuja açao se 
concentra no serv.i ço doméotico, e poderia en·t;3o utili?.ar 8f;sn 811-· 

paço ci~m1Jler1ent8.r · romo quarto; enquanto e !'ilho .;r.ais velho ocupD.-
. . Ih I " • , . rin. a co.mnrin a cont:LgLla u E:H.1..Lo.. J~ cor:.io Jl'.-;.rn _, op:n·o:rio n. ori.l.n 
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~ c1 . r. r,o r.ao fn~. :::;cn __ do euto.r burgue:Ja, i~u/Liucla eu_L detrimc:::n l;o 0 ::::cr, .L.; ' 

0\ln o. re·.[eiç;o ~ feita ~e profcr~n_ t1do, e s irn o inver.e o, uma ve :<. :i. '"' _ 

c~J\ n;-... rrÓ;1rin. C;<>Yj.llh::• , Jui ii:-- r.~v·\ .. : l;o u 1
: 

iY~l'11\itlr Cüll L .1.l .o p~d. üolÓl: ; . i co-v i.:1n:ll COJll 
' ' 11. :; · ~] .:-. qu~1nci.o t;C csü•. a ... 

Ill€'SC'1. .. t) 

'J'o 
Nos apa1·tamentos :mínl.mos r de 26 ,OOm2, o p:!.'Ograma reopci ta mais de 
perto o _"estilo" de Yida do favelado, isto~. as C..reas de este.r ~ 
de trh'Jalho se confundem, mas, aind':3. assim, a disposição em T, des 
ae. eR:paç:o comum não 0 .... 1 permite diferencifl.-~.a.u, como contribui pa-
ra uma sensação de relativo desafog~, poj_a ens~ja visadas de cinco 
metros de parede a parede. Quanto à construçÊÍ.0, us lajes. acima 
do ta boleiro dos pilo tis, de concreto apa;.·Pnte, apoiariam sobre a 

...; 

própria trama das paredes com cintas de· 8.!!1P.rruçao; a escada, a 
faixa corrida de remate e o enq uadrs.men to a~ :J cor?os avançados das. 
cama.rinhus serinm tamtém de concreto à vir:;ta, sem qualquer trata-
mento especial; as paredes de tijolo aparente da caixa abertR da 
escada teriam acabamento de verniz, assim como todas as portas ,,com 
aduelas de -piso a teto pintadas de preto. Int~rnamente as paredes 
levariam apenas emboço e o fundo das lajes não seriam' revestido.;,, 

. / " 
mas tudo uniformento caiado de branco. 08 pisos seriam de ci~cn-

• 
to alisado, levando no traço corarito terrot:'.0 para dar aca1n: .. i'üGuto 

·-~~ ::.: !:.:..:;~: .. :i~ "'""~•~.t.V.:» Ü.o .!.U/J:-1 
. . 

apenas urua arandP-la de .:..ouça branca em cad~ cômodo, afastada cer -
ca de 1, 80.:n do cl'.ão ,. A as tomadas neces!"lárias: Externamente as 
paredes seriam rebocadas e também pint3.das de branco para con trn~ 

~ 

tar com 0 concreto aparente; os vaos seriam de 0,90 x 1,10 e te-
' .. 





riam UiTla parte er.trei ta fixa, com tela, e folha de taboado 

:pequer1::\ _vidraça e postigo·':~~'.; 

com 
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Mas a tar·efa elo f.j_o.ne j a dor consciente da sua ).'esponsabilidade so-
, - a. f. ,.., p ·over T'o:\,_ rn. o usuário certns ciol deve ir · ale1JJ. das e i· icaçoee e r .::- e:· 

comodj_dades e fuc~.lida.des inerentes à vida comun:i:tú.ria civiJ j_~-.ricJn. 

· Assim, a.1ém do co1 · 1é1~ ci0 E! dr:..D lojnfJ de ofÍ.cion 1ocalizados nns pr_§; 
cinhan, além do BGrvi90 de assistência socir1.l com pequeno ombu.lntsi. 
r:i.o e da eso~la- priL16.ria. 1 h[t <i~l.e prever, no próprio eopaço re~ickm 
cLJl cl.cfin:l (10 por caôa losnni:~o, área8 i)rÓprü .. 8 paro. atender àc con 
V(miên~ins e ao c1csafngo dao v::..rias fÚixas otü..;.~:Lus, a :fim de ga-
rantir·-se o mútuc entendimento nas i:·1or.nfj ela convorgêncin familiar . . 

. 
7ratn.nc'o-::.:o de u::i. r.1s.:i.J.TO :-~:rnlc ·~(ü'Ü), OTH\3 t.iu rn~tOG na sua (;,'TO.nde 

rnaiorin. traballw.:.t foro, a c.i.'~'cllo e.leve irnr n p::. :..1i.ej.ra ncc~eusidado; 
mau no ov. ·:;ro extroino í~El. :fé' i:r..a devo-se 'h>.n·::i~r". ~onr.dderc.r o pro ble-
fua aos nümerosos vcllios cüja presenÇa contínua no exíguõ espaço (:; . --, - ~ mestice pode tornar"'-se estorvar.te. Impoe-se (Ü t12.rn~3tiva que n;-'~ 

Beja nece;;ssarirun,ente O botequj_m. 13astará COllfJtru.ir um ~pP.ndrado ,, 
provido de oani tó..rio e pequeno cômodo com 'beliche para ocasional 
repouso, onde eles ne possam enÇ}Óntrur, faz<:.1 sr.u jogo e r.;];J~t~.r 

as velhas estória~, ou simplesmente· deixar...;so ficar. Este remnn-· 
so não deverá ei::;tàr segregado, mas à vista do campo centraJ. ou ter 
reiro destinado · ao bate-bola e mais jogos da r~~nte moça, qllo duvc-
rá igualmente dispor do seu galpão, com pequena copa e sani tá.rio,. . . 
para batucadas e conv{vio, e t ainda, M alcance de outras c\UO.~ {~- · 

reas dis.tintas, uma destinada aos chãos-de-rec:ceio com balançr:s ,. 





gangorras etc;, outra delimitada por cerca-vivo. e privo.tiva dno 
crianças· menoreo a.ssistidas por alguém. Todo esse ambiente deve-
rá ser convenientemente arborizado, mas o chã0 serf. de terra b:i._t~
da e capim teimoso, resistente ao pisoteio, c0mo nos quintais.~1)' 

145 

As calçn.c1r1.0' simp1l:~S caminhos ~strei tos compostos de ylacas º? co~ 
ereto de \un metro por dois, sob os piloti3, e se articu.Jando uma~; 

~::i vu1..i:C:1.~, lj. l:év. aber·ljo, nÇ1.· u~ie::u:n:tgern ueU:J ea111uo.çocn, 10.rao n1i;1-
da a separação Cl.a parto verde, OU nrea interna dos losnnGOS ,, com 
a parto ensai brada e apenas arboriz.ada, onde estarão os vias nmcu-

damisados do acesso oarroçrtvel; e so nlarge..rÕo forrnD.ndo áreas de .... 
convite com banrJ08 resguardac1oEJ por ripado defronte lh1s cscadns 1: ·-!} · 

provenclo.-se igu':J.1:1oni ::i, dü:mta doo vÕ.on de serviço, ri})ndos verti-
cais, dt!)vic1ameYi'\i'~ socados e com altura de um lençol dobrado,, pn:r.n. 

• 
encobrir a ronpt. ~~ndt:ro:do. e ~ssj_m gnrar.,tir n desejável compostura 
ur11ana. Tn.do isto n pratic~vel e muito fácil de fazer; o ac::.'ésci-
mo de deBpesa sobro o orçamento ostr:L ta.11:mte habitacional e do in-
fra-estrutura sern. mínimo' embora o ofei to 110 sentido do. estnl>ili-
dnde domés·t;ica o .da cH.1pirnçÕ.o ao 'bom-eritar -. 0 conscqucnLemer.t~ cr·; 

termos de; mercafül' o produção - ~ejn fundrunentttl .. 

Complctrtdo e arbor·i~uao e prj_mej_ro loEietngo, ·transferidas e instala . 
elas as fnm:i.lias proi.,;~_umcnt<) preparadas pelat nsFJistcm"'~cs socinif>, 
com a escola, a cruch9, o::.i alpondruc1os ~ us diferentes úreo.s cJ0 rc 

· i. ' • J . • J · ' d a · · - ' cr< :;, ::>, ;nua pou ~.,-; o. . m1cJ.onm·, u .. :i uo p.J ·a }-'0 :i'.'iuno c·on·Ci[:;ua, c,u 
' , ' 1 ' . ·' , fH!,'Jªs rwproprio Jt·d:u-:- .1nc e oa usur.:Lr:1.ou ;1a vivera, - o l'E!GU.l tado r.,:r:J :1 

. .. ,. -----·-" 
·do ourprocntlor o n 'bntalllo. cntnrn GDnhn. j.: só .rroDGC{~u1.r t 'J.UO 

o proGrrunn dicn1.ficr.ró. a. ndminin'l:ruçÜo. 

c:::::__'>h ~ J 
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