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Introdução 

Brasília começa a ser concebida na primeira constituinte do Império Brasileiro, em 

1823, numa proposta colocada por José Bonifácio de Andrade e Silva. No dia 7 de setembro 

de 1922 é lançada a pedra fundamental de Brasília, próximo a Planaltina. Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, em 1956, cria a NOVACAP, companhia encarregada de dar início à 

construção da nova capital. A companhia tinha como presidente Israel Pinheiro e como 

diretor do Departamento de Arquitetura, Oscar Niemeyer. Estes propuseram a realização de 

um concurso de projetos para o desenho da nova capital. Em 16 de março de 1957, o Júri 

classificou o projeto de Lúcio Costa em 1º lugar, ressaltando sua simplicidade em cumprir o 

requisito básico de ser uma cidade-sede do poder do Estado. Sua grande virtude foi o 

equilíbrio entre a esfera residencial e administrativa, representada pelos dois eixos que se 

cruzam. Em 21 de abril de 1960, Brasília é oficialmente inaugurada, segundo o traçado do 

arquiteto e urbanista Lúcio Costa. 

A consciência do valor cultural inato de Brasília, principalmente por parte do 

presidente e fundador Juscelino Kubitscheck, fez com que estivesse presente, desde o 

início, a preocupação com a preservação de seu plano urbano e de suas principais obras 

arquitetônicas. Já em 1960, a Lei Santiago Dantas (nº 3.751) previa no artigo 38 que 

“qualquer alteração do Plano Piloto, a que obedece a urbanização de Brasília, depende de 

Lei Federal”. Em 1974, a partir de iniciativa do Senado Federal, foi realizado o I Seminário 

de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília. Em 1977, foi elaborado o Plano de 

Estruturação e Organização Territorial do DF/PEOT. Uma visão integrada da preservação e 

do desenvolvimento do Distrito Federal, tendo o Plano Piloto como ponto principal, resultou, 

em 1981, na criação do Grupo de Trabalho para Preservação do Patrimônio Histórico e 

Cultural de Brasília. Em dezembro de 1987, por iniciativa do então governador José 

Aparecido de Oliveira, o Conjunto Urbanístico de Brasília é inscrito na lista do Patrimônio 

Mundial, sendo o primeiro monumento do século XX a alcançar esse status. No plano local, 

o Decreto nº 10.829, de 14 de outubro de 1987, que regulamentou o artigo 38 da Lei 

Santiago Dantas, serviu como base jurídica necessária à inscrição do conjunto urbanístico 

de Brasília na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO). Na esfera federal, a ratificação veio, em 1990, com a inscrição de Brasília nos 
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Livros do Tombo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e com a instituição da Portaria 

Regulamentadora nº 04/90, posteriormente alterada pela de nº 314/92. Desde então, a 

proteção de Brasília tem sido objeto da ação conjunta dos organismos locais e federais, 

conforme prevê a Constituição da República. 

Como patrimônio da humanidade, Brasília, nos últimos anos, está sob ameaça 

constante de sofrer restrições da UNESCO. Desordem nas relações espaciais e alterações 

de natureza estrutural conspiram contra a pureza dos conceitos urbanísticos e 

arquitetônicos que inspiraram o planejamento da cidade. São, em síntese, os desvios (como 

o caso do Pier 21) anotados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) no dossiê enviado a UNESCO, em 2001. 

Violações às posturas concebidas nas projeções de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer 

há muito são conhecidas. Estabelecimentos comerciais avançam sobre áreas públicas e, 

em alguns casos, invadem quadras residenciais. Os espaços abertos para livre acesso aos 

pilotis de edifícios de apartamentos são ocupados, cada vez mais, por estacionamentos. E o 

gabarito de seis andares costuma ser ultrapassado com a construção de coberturas. Seria 

tedioso desfiar todos os agravos à ordem urbana. Pior é que o próprio poder público tem 

sido o principal agente do processo destrutivo. Algumas leis aprovadas pela Câmara 

Legislativa levaram a extremos a avalanche de agressões. É o caso das taxas criadas para 

legalizar ocupação em áreas públicas. Além de consolidar situações ilegais, geraram 

estímulos a novas invasões. Do mesmo caráter perverso é a lei que permite a construção de 

coberturas sobre o sexto andar dos prédios residenciais. Não é tudo. Apesar de conhecidos 

os traços originais do Plano Piloto de Brasília e sua concepção como centro político do país, 

a Câmara Legislativa, entre 1995 e 2004, encontrou meios de promover 273 alterações 

urbanísticas e nos critérios de ocupação do Plano Piloto. Nenhuma consideração ao fato de 

que Brasília é, no fundo, um monumento para demonstrar a plasticidade do aço e do 

concreto como referência da moderna concepção de ordenar os aglomerados humanos. 

Está visto que o comprometimento das qualidades estéticas, ambientais e funcionais de 

Brasília alcança ponto crítico. Portanto, este trabalho procura esclarecer alguns conceitos, 

mostrar os problemas da área tombada e no âmbito das Políticas Públicas propor algumas 

soluções para o caso. 

Urbanismo 

O urbanismo tornou-se visível no século XIX, com o crescimento expressivo e inédito 

de grande parte das principais cidades da Europa e dos Estados Unidos, a partir da 

Revolução Industrial. Nesse contexto, o urbanismo emergiu, “como um instrumento do 

Estado, para controle do caos das grandes cidades e para amenizar resultados perversos 
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da industrialização, particularmente no que dizia respeito a padrões mínimos de saúde e 

bem estar em habitações”. (CIDADE, 1996, p. 4). 

 Produto de especialistas, os arquitetos, e relativamente despolitizado, o urbanismo 

das primeiras décadas do século XX apresenta-se sob três modelos: o progressista, o 

culturalista e o naturalista. O modelo a ser destacado é o modelo Progressista, por causa de 

dois motivos fundamentais: 1º) É o mais importante; e, 2º) Possui as bases do Plano Piloto 

de Brasília. Apesar disso o Plano Piloto também teve em menor grau a influência das outras 

duas correntes: a Naturalista (não agride a cidade e principalmente a natureza) e a 

Culturalista (privilegia a estética). 

 O Modelo Progressista tem como características básicas: a idéia de modernidade; o 

interesse dos urbanistas deslocou-se das estruturas econômicas e sociais para as 

estruturas técnicas e estéticas; a preocupação com a eficácia manifesta-se antes de tudo na 

importância atribuída à questão da saúde e da higiene (edifícios deixam de ser ligados uns 

aos outros para tornar-se unidades autônomas, abolição das ruas, sendo trocadas por auto-

estradas, verticalização e cidade jardim); geometrização; classificação das funções urbanas; 

e harmonia. (CHOAY, 1965). 

O bem comum dos urbanistas progressistas é a Carta de Atenas, que analisa as 

necessidades humanas universais no quadro de quatro grandes funções: habitar, trabalhar, 

locomover-se, cultivar o corpo e o espírito. Uma cidade não é percebida pelos que habitam 

nela como um quadro; sua percepção é para eles, organizada de modo radicalmente 

diferente, em função de séries de laços existenciais, práticos e afetivos que os unem a ela. 

(CHOAY, 1965). 

Charles-Édouard Jeanneret, chamado Le Corbusier – 1887 – 1965, diz que a cidade 

ideal teria as seguintes premissas básicas: o terreno seria plano; seria um órgão denso, 

rápido, ágil e concentrado; deve-se aumentar a densidade no centro das cidades, sede dos 

negócios; também deve-se aumentar as superfícies plantadas (em favor dos espaços 

verdes); Norte-Sul, Leste-Oeste constituem os dois eixos da cidade; ruas de circulação 

rápida; e a estação só pode ficar no centro da cidade. (CHOAY, 1965). Nota-se que essa 

cidade ideal tem tudo haver com Brasília. 

Nos anos de 1920, quando ainda se ouvia o eco dos últimos canhonaços da grande 

guerra e em plena efervescência da revolução russa, Le Corbusier podia proclamar que a 

partir de então as preocupações da arquitetura estariam voltadas principalmente para os 

problemas da cidade. A reconstrução do após-guerra motivou enormes esperanças e... não 

menores promoções publicitárias, resultado, afinal, em amargas frustrações tanto os 

arquitetos, que pensavam na recuperação urbana, como para as grandes massas populares 

que sonhavam com aquele “mundo só” constituído por sociedades mais humanas, justas e 
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livres. Das ruínas da guerra brotaram várias cidades, inúmeros bairros, a maioria com 

roupagens novas, “modernas”, encobrindo a mesma estrutura urbana arcaica, velha de 

5.000 anos. 

Planejamento Urbano 

 Diante das transformações aceleradas das últimas décadas do século passado (80 e 

90), a crise do Estado contemporâneo e a dinâmica da globalização exigiram respostas 

rápidas e eficazes na gestão das cidades e em seus instrumentos e técnicas. Algumas 

tentativas de buscar respostas concretizaram-se em novos modelos de planejamento. 

Particularmente significativos da busca de respostas aos novos desafios são o planejamento 

estratégico e o planejamento participativo. O primeiro desses modelos, o planejamento 

estratégico responde ao caráter de cidade como valor de troca e à integração competitiva, 

típicos das últimas décadas do século XX. O outro é o planejamento participativo, que 

também pode ser chamado de planejamento consensual. O processo adotado nesse tipo de 

planejamento usa as ferramentas da resolução alternativa de conflitos, como, por exemplo, 

a negociação com mediação. A idéia da construção de consenso surgiu em paralelo com a 

idéia de razão comunicativa. O planejamento estratégico e o planejamento consensual 

representam, cada um a seu modo, buscas de respostas do planejamento, por um lado, às 

expressivas críticas a suas inerentes limitações e falhas e, por outro, aos desafios do mundo 

contemporâneo. Ambos são instrumentos de governabilidade e de gestão do território. 

Como formas atuais de apoio à organização espacial, expressam, de maneira nítida, as 

principais tensões e conflitos da sociedade e do território. (CIDADE, 1998, p. 41). 

 Pode-se identificar, na literatura mais recente sobre reforma urbana e planos 

diretores, um novo paradigma de planejamento urbano, que se apresenta como alternativa 

ao modelo tecnocrático, típico do Brasil dos anos 70. Nesse novo paradigma, o caráter 

político do processo de planejamento é assumido de maneira explícita e positiva, sendo o 

urbano reconhecido como um espaço de luta no qual se defrontam interesses divergentes 

ou mesmo antagônicos. (GONDIM, 1995, p. 223). 

Numa sociedade capitalista, a distribuição de população e atividades no espaço e os 

padrões de uso do solo daí resultantes decorrem da combinação de ações do Estado e de 

agentes privados (famílias e empresas, cujas escolhas locacionais, entretanto, são 

socialmente condicionadas). O mercado imobiliário urbano funciona de forma bastante 

peculiar, já que a terra, as edificações e os serviços urbanos não são bens econômicos 

comuns. Sua durabilidade e localização fixa fazem com que a ocupação do espaço urbano 

seja feita seqüencialmente e no decorrer de um longo tempo. (GONDIM, 1995, p. 223). 

Tombamento 
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O tombamento incide sobre os bens materiais do patrimônio cultural, sejam eles 

arquitetônicos, como palácios, prédios, igrejas, casas, cidades, sejam ambientais. São 

criadas algumas restrições quando um bem cultural é tombado, mas isso não significa 

inviabilizar o desenvolvimento, crescimento ou modificações naturais que eventualmente 

possam existir. Os bens que possuem essas características merecem ser preservados de 

qualquer dano ou destruição, para usufruto das gerações presentes e futuras. 

Sustentabilidade, Planejamento e Gestão Ambiental nas Cidades 

Com a legitimidade do paradigma da sustentabilidade e sua pertinência para lidar 

com a especificidade do urbano, cresce a necessidade de selecionar critérios, estratégias e 

indicadores para ancorar a formulação, monitorar a implantação e avaliar os resultados das 

políticas urbanas em bases sustentáveis. 

Elaborado com a participação qualificada de atores relevantes do governo e da 

sociedade, por meio de diferentes formas de consulta e debate, o documento Cidades 

Sustentáveis, elaborado pelo Consórcio Parceria 21, tem por objetivo geral subsidiar a 

formulação da Agenda 21 brasileira com propostas que introduzam a dimensão ambiental 

nas políticas urbanas vigentes ou que venham a ser adotadas, respeitando-se as 

competências constitucionais em todas as esferas de governo. 

A questão ambiental passa a ser enfocada então, de acordo com um conceito amplo, 

englobando aspectos ecológicos, sociais, espaciais, econômicos e políticos. Essa 

concepção holística e globalizante do meio ambiente é a base para a formulação do 

conceito de Desenvolvimento Sustentável, definido como aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 

atenderem às suas próprias necessidades2. Para isso se torna necessário à adoção de um 

planejamento ambiental, entendido como um processo permanente e cíclico que permite 

identificar e organizar em programas, o conjunto de ações requeridas para uma gestão 

ambiental. 

A Imagem e os Atores da Cidade 

Uma imagem é um conjunto de representações mentais, pessoais, subjetivas, 

seletivas e simplificadas, muitas vezes complexa. A imagem é, também, mensagem interna 

e externa. Do ponto de vista da gestão, privilegia-se a imagem enquanto representação 

mental. Do ponto de vista da análise, a imagem é o conjunto das percepções que um 

indivíduo tem a propósito de um objeto. 

                                                 
2 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1998. 
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Dentro deste raciocínio, é possível distinguir três tipos de imagem: a) A real - o que é 

a cidade; b) A adquirida (subjetiva) - a maneira como é percebida; c) E a desejada - maneira 

como a cidade quer ser conhecida. Daqui se percebe que há uma imagem imanente a 

qualquer objeto e, ao mesmo tempo, a possibilidade de poder transformar, ou pelo menos, 

reformular, por atuação de processos de comunicação. 

Mas, a cidade é um suporte privilegiado de imagens. Ela é matéria (Tecnoesfera – É 

a artificialização crescente do meio), forma, movimento, significações, componente de um 

imaginário pessoal e coletivo. É simultaneamente imaginário e vivido (Psicoesfera – É 

também produto do artifício, no âmbito dos desejos, hábitos, vontades. É a captação e 

apropriação, até mesmo criação de subjetividades). São múltiplas imagens emitidas e 

repetidas que conformam a imagem de uma cidade. Intervêm crenças, idéias, percepções 

diversas que as pessoas fazem de aspectos diferentes de uma cidade e não a sua imagem 

global. Não se trata de um processo racionalizado mas antes intuitivo e de simplificação 

cognitiva. É a soma de diversas partes, mas é mutável e passível de ser influenciada ao 

longo do tempo. 

A imagem global de uma cidade é o reconhecimento mútuo que fundamenta uma 

convicção comum e cumpre dois objetivos intermediários: o reforço das relações entre os 

cidadãos e o lugar e o de fazer de cada pessoa e organização um embaixador da cidade. 

Daí a importância de construir uma imagem assente no mítico e na história dos territórios e 

das pessoas para a afirmação de uma identidade territorial forte. A construção de uma 

imagem coletiva aumenta a eficácia territorial, a adesão do cidadão, o consumo (interno e 

externo), reforça a notoriedade e a atratividade. 

E a comunicação é fator fundamental de coesão. A comunicação interna vai além da 

transmissão de informação e coordenação de atividades e papéis. Modifica as 

representações, buscando uma representação coletiva e a transferência de informação 

simbólica, ao mesmo tempo que cria uma linguagem comum específica, um quadro de 

referência territorial. 

A implicação dos diversos atores na construção do projeto de cidade é um dos 

aspectos fundamentais do sucesso das políticas de dinamização e desenvolvimento. O meio 

utilizado pelos gestores locais para promover suas cidades é o marketing da cidade. 

Segundo SÁNCHEZ (1999) o “city marketing constitui-se na orientação da política urbana à 

criação ou ao atendimento das necessidades do consumidor, seja este empresário, turista 

ou o próprio cidadão”. Em outras palavras, é uma promoção da cidade que objetiva atingir 

os seus próprios habitantes bem como os possíveis e eventuais investidores, que busca a 

construção de uma nova imagem da cidade, dotada de um forte impacto. 
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A cidade é lugar de atividades econômicas e sociais e também lugar de vivências 

individuais e pessoais que servem de base para percepções coletivas. A imagem da cidade 

é, dessa forma, formada por percepções apreendidas na esfera individual, que são 

traduzidas em comportamentos coletivos. Enquanto a percepção da imagem de cidade pode 

ser um processo passivo, a projeção de práticas sócio espaciais, modificando não apenas o 

ambiente, mas também a imagem inicial, passa a ter uma conotação ativa. 

Urbanismo em Brasília 

A área tombada de Brasília, edificada segundo as regras mais estritas do urbanismo 

progressista, é o grandioso manifesto de uma certa vanguarda, mas de modo algum a 

resposta a problemas sociais e econômicos precisos. (CHOAY, 1965). 

A racionalidade do urbanismo moderno que produz a cidade, quantitativa e 

qualitativamente, é dominante tanto no plano da realidade (da prática espacial e social), 

quanto no plano ideológico (do planejado) e atinge a totalidade social e espacial em cada 

um de seus elementos, subvertendo-a à lógica da mercadoria e da troca (lote) em 

detrimento do uso e da preservação ambiental. O espaço institucionalizado, concebido e 

garantido para a funcionalidade do Estado, fragmenta-se: fragmentado abre as 

possibilidades para ser produzido livremente pelo mercado. (Penna, 2002). 

Planejamento Urbano em Brasília 

 O que se verifica em Brasília. Um ponto crucial nessa produção teórica – e, 

aparentemente, nas práticas recentes de planejamento urbano – é a concepção de Planos 

Diretores como potenciais compromissos sociais, ou melhor, contratos entre governo e 

população. (GONDIM, 1995, p. 223). O que não ocorre na prática. 

Brasília constituiu-se desde seu início com base em mitos. Um desses mitos foi o do 

planejamento. O modelo para a organização do espaço da cidade foi o urbanismo 

modernista adotado por Lúcio Costa, sob influência da Carta de Atenas e de Lê corbusier. O 

urbanismo modernista supunha uma ordem cuja origem vinha do racionalismo e trazia fortes 

pressupostos de determinismo espacial. O Estado, ao mesmo tempo em que implementava 

as propostas do planejamento, mantendo um discurso igualitário e uma imagem pública de 

vanguarda enfrentava a dinâmica social com práticas seletivas e tradicionais. Essa diferença 

de atitudes tem marcado a gestão do território no Distrito Federal por alta dose de 

ambivalência. A proposta básica da cidade-capital, amplamente conhecida, constituiu-se no 

traçado de um plano piloto, formado por áreas com funções diferenciadas e separadas. 

(CIDADE, 1999, p. 61). 

O processo de segregação sócio espacial foi determinado não pelo capital 

imobiliário, mas pelo “planejamento” devido à forma como se deu a construção e o papel 
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que o Estado assumiu em relação ao espaço. A limitada oferta de terra urbana tem 

constituído um fator de aguçamento do capital imobiliário, causando os problemas sócio 

espaciais presentes em todo o processo de formação do espaço urbano de Brasília. A 

manifesta segregação residencial a que está submetida à maioria da população de Brasília 

evidencia, antes de tudo, o caráter desigual e excludente da formação do espaço urbano 

estruturado pelo capital imobiliário. (PAVIANI, 1991). 

A reprodução do espaço do capital, inicialmente ocorre por uma grande periferia de 

expansão, proporcionada pela dimensão e desenvolvimento de um mercado especulativo 

sobre as terras localizadas na periferia da cidade destinadas à preservação ambiental. 

Assim, no desenvolvimento da apropriação das terras no DF houve a necessidade de 

transformação das articulações políticas sobre o espaço para liberar e expandir terras para a 

produção do espaço urbano, reunindo os interesses do mercado capitalista sobre a terra, 

impondo uma nova dimensão à escassez da terra e da moradia, alargando os limites da 

cidade e ampliando as áreas de uso urbano. (Penna, 2002). 

Esta lógica se manifesta amplamente contrária a ocupação inicial do Território no DF, 

o qual foi concebido para ser um espaço homogêneo e funcional, onde ficou estabelecida a 

propriedade estatal da terra, ao qual caberia realizar o planejamento e o parcelamento para 

a ocupação racional e organizada na cidade. Esse fato é uma questão específica do DF, 

porque torna o Governo do DF o único a organizar um banco de terras para o 

gerenciamento de seu território. Este fato estabeleceu o Governo do DF como único agente 

mediador do acesso à cidade e a moradia, implantando o domínio da burocracia estatal, 

planejada ou não, na produção do território do DF. (Penna, 2002). 

Tombamento de Brasília 

Brasília foi o primeiro núcleo urbano contemporâneo a ser inscrito na lista dos bens 

de valor universal, pelo Comitê do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da UNESCO, em 

1990. Esta inscrição equipara Brasília a outros sítios urbanos notáveis, alguns de origem 

milenar, como Florença, Veneza, Havana, além dos brasileiros centenários, como Ouro 

Preto, Olinda e Salvador. 

“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. Procurou-se depois a adaptação a topografia local, ao escoamento 

natural das águas, à melhor orientação, arqueando-se um dos eixos a 

fim de contê-lo no triângulo eqüilátero que define a área urbanizada. E 

houve o propósito de aplicar os princípios francos da técnica rodoviária – 

inclusive a eliminação dos cruzamentos – à técnica urbanística, 
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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”. (COSTA, 1957). 

Brasília foi tombada pelo Governo Federal mediante Portaria n. 04 de 13/03/90, da 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, alterada em seu art. 9, pela Portaria 

n. 314 de 08/10/92-SPHAN3. 

                                                 
3 Resumo da Portaria n.º 314, de 8 de outubro de 1992: 

Art. 1º Para efeito de proteção do Conjunto Urbanístico de Brasília, tombado nos termos da decisão 

do Conselho Consultivo da SPHAN, homologada pelo Ministro da Cultura, ficam aprovadas as 

definições e critérios constantes da presente Portaria. 

§ 1º A realidade física territorial correspondente ao bem tombado a que se refere o caput deste artigo 

é compreendida como o conjunto urbano construído em decorrência do Plano Piloto vencedor do 

concurso nacional para a nova capital do Brasil, de autoria do arquiteto Lúcio Costa. 

§ 2º A área abrangida pelo tombamento é delimitada, a leste pela orla do lago Paranoá, a oeste pela 

Estrada Parque Indústria e Abastecimento - EPIA, ao sul pelo córrego Vicente Pires e ao norte pelo 

córrego Bananal. 

Art. 2º A manutenção do Plano Piloto de Brasília será assegurada pela preservação das características 

essenciais de quatro escalas distintas em que se traduz a concepção urbana da cidade: a 

monumental, a residencial, a gregária e a bucólica. 

Art. 3º A escala monumental, concebida para conferir à cidade a marca de efetiva capital do País, está 

configurada no Eixo Monumental, desde a Praça dos Três Poderes até a Praça do Buriti. 

Art. 4º A escala residencial, proporcionando uma nova maneira de viver, própria de Brasília, está 

configurada ao longo das alas Sul e Norte do Eixo Rodoviário Residencial. 

II. nas duas alas, sul e norte, nas seqüências de Superquadras numeradas de 102 a 116, de 202 a 

216 e de 302 a 316, as unidades de habitações conjuntas terão 06 (seis) pavimentos, sendo 

edificadas sobre piso térreo em pilotis, livre de quaisquer construções que não se destinem a acessos 

e portarias; 

Art. 6º A escala gregária com que foi concebido o centro de Brasília em torno da interseção dos Eixos 

Monumental e Rodoviário, fica configurada na Plataforma Rodoviária e nos Setores de Diversões, 

Comerciais, Bancários, Hoteleiros, Médico-Hospitalares, de Autarquia e de Rádio e Televisão Sul e 

Norte. 

Art. 7 Para a preservação da escala gregária referida no artigo anterior, serão obedecidas as seguintes 

disposições: 
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 O Arquiteto Cláudio Queiroz, em 2002, explica: a legislação que preserva a cidade 

como patrimônio da humanidade, conceituada pelas quatro escalas, faz sua classificação 

(tombamento) ser diferente da de Ouro Preto ou de Varsóvia, onde todas as construções 

são imutáveis, guardando o estilo da época: pavimentações, fachadas, detalhes de 

esquadria etc. Em Brasília, tudo pode ser atualizado e reconstruído, respeitando o 

“tamanho”, ou o “gabarito” na área tombada. 

 Evitou-se a localização dos bairros residenciais na orla do lago, a fim de preservar-

se intacta, tratada com bosques e campos de feição naturalista e rústica para 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 à 

beira d’água. Porém, Lucio Costa não contava com o que iria acontecer nas quatro décadas 

seguintes. Hoje, existem muitas invasões no lago, além de muitos desrespeitos ao seu 

Plano, o que culminou com a construção do Shopping Pier 21. A feira que era realizada 

dentro do shopping, passou a ser realizada na frente do Clube ASES, por falta de espaço. 

Cada vez mais o Pier 21 passa a ocupar o pequeno espaço do Clube que o da sustentação 

no local. O Pier 21 é pelo menos quatro vezes maior que o Clube que o dá sustentação, ou 

seja, a filial é maior que a matriz. À frente do shopping possui 12 metros de altura, 

superando o permitido em 3 metros de altura. Existe um estacionamento irregular as 

margens do Lago Paranoá. Segundo a SEMARH, está prejudicando o meio ambiente, 

causando assoreamento e eliminando a vegetação de proteção em volta do Lago. Percebe-

se o grande número de carros nos dias de grande movimento e o cúmulo do desrespeito, a 

presença de caminhões no local. Percebe-se o acúmulo de lixo no local e o estrago que as 

rodas dos carros estão fazendo na vegetação. O estacionamento de brita, os técnicos 

também afirmam que prejudica o meio ambiente próximo ao Lago. 

Sustentabilidade, Planejamento e Gestão Ambiental em Brasília 

                                                                                                                                                         
III. nenhuma edificação poderá ultrapassar a cota máxima de 65,00m (sessenta e cinco metros). 

Art. 8º A escala bucólica, que confere a Brasília o caráter de cidade-parque, configurada em todas as 

áreas livres, contíguas a terrenos atualmente edificados ou institucionalmente previstas para 

edificação e destinadas à preservação paisagísticas e ao lazer. 

Art. 9º § 1º onde prevalece a cobertura vegetal do cerrado nativo, esta será preservada e as demais 

serão arborizadas na forma de bosque, com particular ênfase ao plantio de massas de araucária, no 

entorno direto da Praça dos Três Poderes; 

Art. 10 Será mantido o acesso público à orla do lago em todo seu perímetro.  
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No DF, a lei que dispõe sobre a Política Ambiental é a de n° 041, de 13/09/89, 

regulamentada pelo decreto n° 12.960, de 28/12/90. Destaca-se na política delineada por 

essa legislação dois instrumentos que repercutem na questão da ocupação territorial e uso 

do solo: o processo de licenciamento ambiental e o zoneamento ecológico-econômico 

(PDOT, 1996). 

No complexo espaço urbano de Brasília, como em outras áreas urbanas do país e do 

mundo o desenvolvimento sustentável somente será possível se forem levadas em conta o 

conjunto das condições sociais, culturais, econômicas e ambientais existentes, bem como 

as contradições e conflitos inerentes a seu processo de ocupação e expansão territorial. “O 

espaço aparece como um substrato que acolhe o novo, mas resiste às mudanças, 

guardando o vigor da herança material e cultural...” (Milton Santos, 1994). 

Ordenar a ocupação do solo, preservar a capital da República e consolidar o 

tombamento da cidade como Patrimônio Cultural da Humanidade. Este é o objetivo do Plano 

Diretor da Área de Preservação de Brasília que está em elaboração no Distrito Federal. 

Além do Governo, representantes da sociedade organizada assinaram em março de 2002 

um termo de adesão que dava continuidade aos trabalhos de elaboração do plano. 

O Plano Diretor da Área de Preservação de Brasília é um instrumento básico de 

política, diretriz e planejamento urbano, que considera os seguintes estados da arte: social, 

ambiental, econômica, urbanismo/urbanidade e patrimônio cultural. O plano serve para 

ordenar o pleno desenvolvimento e garantir a sustentabilidade das funções sociais, 

econômicas e a qualidade de vida de seus habitantes. 

O planejamento ambiental no DF caracterizou-se por conceber uma natureza 

intocável, ao mesmo tempo que deveria ser preservada, deveria preservar as concepções 

urbanísticas do projeto do Plano Piloto, formando um cinturão “verde”, isolando o Plano 

Piloto das áreas periféricas (Cidades Satélites e outros assentamentos, cujo padrão 

arquitetônico difere do modernismo do Plano Piloto). O planejamento ambiental se 

desenvolve mostrando meio ambiente e cidade concebidos de forma paralela nos 

planejamentos e no macrozoneamento do território, e atualmente se confundem no território 

para formar novos usos da “natureza” na malha urbana, diferentes daqueles da 

preservação, ao qual estavam restritos. (Penna, 2002). 

O poder público ao planejar essas áreas para preservação (de natureza intocada, 

com sentido de apreciação estética e protegida contra o desenvolvimento urbano-industrial) 

e uso restrito, luta contra a ocupação urbana dessas áreas. Porém, ao mesmo tempo em 

que tenta organizar a regularização das áreas já tomadas pelo uso habitacional, perde o 

domínio sobre estas áreas ambientais, que formavam uma periferia estética, porque não foi 

capaz de transformar as orientações e concepções adotadas pela economia de mercado, ao 
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tomar para si a propriedade pública no DF, atribuindo-lhe outros papeis, funções e 

condições, que a tornasse realmente livre das especulações do mercado. (Penna, 2002). 

A cidade produzida pelo uso urbano das áreas de preservação ambiental entra em 

conflito e em enfrentamento com a cidade concebida pelo projeto estatal, e se torna uma 

realidade vivida no cotidiano dos habitantes da cidade ao atribuir à natureza um outro valor 

que não a preservação. A efetivação do uso urbano se constitui na estratégia para a 

transformação do conteúdo social, que se expressa em novas formas espaciais. Tanto a 

natureza, quanto a totalidade do ambiente urbano, se transformam em espaços políticos, 

porque são produtos das relações sociais que articulam a cidade numa totalidade concreta. 

A intensa relação entre forma e conteúdo, marcada por novas e dinâmicas práticas sociais, 

redefine uma nova morfologia caracterizada por um novo padrão de desconcentração 

territorial, redesenhando uma malha urbana integrada, porém descontínua, que se expande 

intensamente. (Penna, 2002). 

A Imagem e os Atores de Brasília 

 Brasília mostra-se hoje como resultado de permanências e metamorfoses do plano 

original de Lúcio Costa. As permanências garantem a identidade simbólica da Capital do 

país e as metamorfoses são responsáveis pela construção de uma cidade pouco conhecida 

fora dos limites do Distrito Federal, mas representativa do modelo de urbanização adotado 

no Brasil nos últimos trinta anos. São três cidades em uma só: a cidade-patrimônio, nutrida 

na luta pela preservação de traços fisionômicos consagrados; a cidade-capital, assente 

sobre um perfil modernista de alto impacto que dialoga com outros tipos de organização do 

espaço; e a cidade-real, feita de movimento, mutação, trabalho, alegria, sofrimento e uma 

grande diversidade de composições de lugares. (BRAGA & FALCÃO, 1997). 

Brasília não se conteve dentro dos limites geográficos prescritos e desenvolveu-se 

segundo diretrizes sócio-espaciais inesperadas. Seus habitantes não se restringiram nem à 

quantidade nem ao território originalmente projetado: beirando os dois milhões, espalham-se 

por todo o Distrito Federal e se derramam pelos estados vizinhos, sem estruturarem várias 

cidades, mas apenas uma – Brasília com centro na área originalmente nobre e uma 

periferização precoce e dispersa. O que foi projetado para ser Brasília, apesar de manter a 

hegemonia nesse conjunto, é apenas parte de uma totalidade e foi rebatizado como Plano 

Piloto. (BRAGA & FALCÃO, 1997). 

Considerações Finais 

Os problemas urbanos atuais de Brasília só serão entendidos, quando se entender o 

passado: O esquema espacial veio antes do processo de desenvolvimento, o que acabou 

limitando o desenvolvimento da cidade. Isto foi agravado com o Tombamento da cidade, 
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que ocasionou uma limitação ainda maior. O que acaba ocasionando um conflito. O que 

deve ser priorizado? A cidade-patrimônio, a cidade-capital ou a cidade-real. Aliado a estes 

problemas espaciais está o da exclusão social. 

É Lúcio Costa quem afirma: “Os erros e acertos de Brasília são uma lição para 

todos. Deve-se estudar o que lá foi feito, não recear repetir o que deu certo e evitar o que 

não convém”. Mas é justamente por isso, por se tratar de uma experiência extraordinária, 

que se faz necessária e urgente vigiar e controlar, dia após dia, o desenvolvimento da urbe, 

criando um mecanismo eficiente de interação entre o Projeto e a cidade, isto é entre a teoria 

e a prática. 

A preservação de Brasília foi o tema de um seminário realizado na Câmara 

Legislativa em 2004, que reuniu especialistas no tombamento da cidade. "A Câmara 

Legislativa é conivente com o processo que vai contra a preservação para as futuras 

gerações", declarou a deputada Erika Kokay, que propôs a realização do debate4. A 

                                                 
4 Demais debatedores. O deputado Chico Leite (PCdoB) disse ser necessário, na atividade de 

legislador, dizer não ao que vai contra a preservação da cidade: "Não podemos ficar somente nos 

discursos, é necessário agir". Do seminário também participaram representantes de diversas 

entidades e da comunidade de Brasília. Leda de Carvalho Granja, em nome da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF, falou das ações do governo para respeitar o 

tombamento: "Diversos levantamentos e medidas estão sendo realizados, sempre observando o que é 

determinante para a preservação, o que não pode ser modificado. Entre eles, podemos citar o Parque 

da Asa Sul e da Vila Planalto, os limites do Parque Nacional, a revitalização da Avenida W-3, a 

conclusão do Setor Cultural, na Esplanada, e o trabalho para buscar recursos junto ao BID para 

elaboração do Plano Diretor de Transportes". O Superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan) - Regional de Brasília, Cláudio Queiroz, lembrou que a cidade se apóia no 

Lago Paranoá e que tudo o que é feito precisa ser proporcional aos seus limites. "Brasília está 

arriscada a transformar-se em uma cidade comum se não for respeitado o espaço público", defendeu. 

O presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz, salientou que 

Brasília foi a primeira cidade do mundo construída a partir de critérios científicos. Para ele, não é 

necessário "reinventar a cidade" e sim compreender eticamente os seus princípios. Alberto Faria, 

presidente do Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e Agronomia do DF (CREA-DF), afirmou 

que Lúcio Costa projetou uma cidade para uma sociedade que poderia desenvolver o país. "Temos 

aqui, como princípio, a prevalência do coletivo sobre o individual", lembrou, acrescentando que já 

existem muitas leis e o que falta é fiscalizar o cumprimento delas. Presidente do Conselho Comunitário 

da Asa Sul, Heliete Bastos observou que manter o tombamento "é uma tarefa que teremos pelo resto 

de nossas vidas". Para ela, o maior desafio é fazer com que a população entenda o que é preservar. 

Heliete Bastos criticou ações que vão contra o tombamento como a ocupação de espaços públicos, a 

aprovação de alvarás inadequados, como a permissão de instalação de igrejas em quaisquer locais, a 
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parlamentar mostrou que a Casa aprovou 273 proposições que ferem o tombamento. 

Citando um exemplo, ela informou que existe uma Lei do Distrital ilegal, que fere a Lei 

Federal e exclui o tombamento de Brasília, afrontando sua preservação. "A qualidade de 

vida dos brasilienses vem sendo prejudicada", argumentou, acrescentando que Brasília 

corre perigo. "É necessário empreender ações para superar esta situação, pois somos 

responsáveis pela conservação do patrimônio que é de todos", afirmou na abertura do 

evento. 

O Governo do Distrito Federal, por intermédio de seu aparato institucional, 

condiciona e orienta todos os processos de formulação e implementação das ações e das 

políticas (públicas e urbanas) para a gestão do território. (Penna, 2002). 

Assim, no contexto da reprodução ampliada do sistema urbano torna-se necessária e 

central a intervenção do GDF na organização do território do Distrito Federal porque será ele 

o condutor e formulador das políticas gerais e setoriais de organização do território do DF. 

(Penna, 2002). 

Neste contexto, o processo de produção do espaço urbano de Brasília vem se 

realizando pela fragmentação, loteamento e venda da terra, inicialmente de caráter estatal e 

planejada, que possibilitou a formação de um mercado fundiário duplamente oligopolizado - 

tanto pelo GDF, quanto pelo mercado privado - e capturado pelas esferas do poder político, 

que mantêm e aprofundam suas contradições. O Governo Distrito Federal projetado para 

ser o proprietário das terras urbanas e rurais do território, realiza na propriedade da terra o 

controle e poder políticos sobre a apropriação e o uso da cidade, exercendo seu domínio 

hegemônico sobre a terra. (Penna, 2002). 

De acordo com as leituras sustentáveis da cidade, a solução para a crise urbana 

pode ser pensada a partir do desenvolvimento sustentável do ambiente, segundo a qual a 

qualidade de vida nas cidades poderá ocorrer com o planejamento e administração 

sustentável do uso do solo, de acordo com o estabelecimento de um tipo de uso mais 

adequado do solo. (Penna, 2002).  

                                                                                                                                                         
grilagem de terras, e o excesso de publicidade que ela classificou como "indecente". Técnica do 

Ministério Público Federal, a arquiteta Romina Capparelli disse que é necessário cumprir as leis que já 

existem e não fazer novas leis e que a população tem que atuar como "o olho" do Ministério Público. 

O processo de urbanização intensivo presenciado em Brasília tem submetido o quadro natural a uma 

série de problemas ambientais, como: poluição do ar, solo e águas; surgimento de processos erosivos 

superficiais e subterrâneos; problemas relacionados à escassez de água; redução da vegetação 

natural, etc. Tais problemas nortearam a definição de uma política relativa ao meio ambiente, 

incluindo a utilização adequada dos espaços territoriais. 
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O grande desafio lançado é permitir que a cidade continue se desenvolvendo e ao 

mesmo tempo preservar Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. Além de garantir 

um desenvolvimento sustentável e com poucos impactos ambientais. É preciso também 

melhorar os instrumentos de proteção ao tombamento e aumentar o acesso às informações 

sobre o Plano de Lúcio Costa. 
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