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6  | introdução - por que a rodô?

Vista aérea da Plataforma da Rodoviária, fase de construção. 
Fonte: Arquivo público do Distrito Federal

Plataforma Rodoviária, vista do buraco do tatu e da plataforma inferior. 
Foto: Cleber Figueiredo.

1  O Eixo Monumental e a Plataforma da Rodoviária de Brasília foram projetados com 
uma dimensão menor do que a construída. Quando o projeto de Oscar Niemeyer 
para o Congresso foi finalizado, a rodoviária não cabia no canteiro central do Eixo 

Monumental. Então, para resolver o problema, tanto o canteiro central foi alargado, 
como a Plataforma da Rodoviária passou a vencer um vão maior do que o pensado 

primeiramente.

por QUe a rodô?

Brasília, cidade patrimônio cultural da humanidade. Concebida por 
Lucio Costa foi inaugurada em 1960, por encomenda do então presiden-
te, Juscelino Kubistchek. É conhecida pelo traçado marcante, configurado 
por seu sistema viário e pela falta de cruzamentos, esquinas e muros. Foi 
estruturada a partir de dois grandes eixos, o Rodoviário e o Monumental, 
ao longo dos quais se distribuem quatro escalas marcantes: a residencial, 
representada pelas superquadras; a gregária, onde se localiza o centro 
urbano, com os maiores adensamentos e gabaritos; a monumental, dis-
tribuída ao longo do eixo leste-oeste, onde se situam os principais edifí-
cios e a maior carga de simbolismo arquitetônico; e a bucólica, marcada 
pela predominância de áreas verdes.

Também projetada por Lucio Costa e construída nos anos de 1960, 
a Rodoviária de Brasília é uma das marcas da cidade e está localizada no 
cruzamento dos dois eixos que formam o traçado principal do Plano Pilo-
to. Devido ao local de implantação, Lucio Costa optou por fazê-la em três 
níveis, para que pudesse abrir espaço para o cruzamento dos eixos rodo-
viários principais e secundários e o trânsito de pessoas. Sua importância 
para a cidade, por situar-se no centro geográfico de Brasília, é realçada 
por unir através de sua plataforma superior os dois setores de diversão da 
cidade, o shopping Conjunto Nacional e o CONIC: “ela se configura como 
uma infraestrutura urbana fundamental para a consolidação do tecido ur-
bano do Plano Piloto” (ROSSETTI, 2010).

Ainda há de se evidenciar que a Rodoviária está no centro do Eixo 
Monumental, ou seja, ela necessariamente precisava ser um edifício que 
desimpedisse a vista no sentido da Torre de TV ao Congresso Nacional 
para ir de acordo com os princípios de permeabilidade visual pregados 
por Lucio Costa: “(...)A perspectiva de conjunto da Esplanada deve prosse-
guir desimpedida até além da plataforma, onde os dois eixos urbanísticos 
se cruzam.” (COSTA, 1957, item 6).

Tendo isso em mente, e considerando a ampliação do eixo Monu-
mental por conta da obra de Oscar Niemeyer1, o Congresso Nacional, foi 
proposto um edifício com extensão de 700m, usando o concreto armado 
para vencer os grandes vãos (de até 28,5m) e vigas de até 2m de altura. 
Formada por quatro pavimentos por onde permeiam tanto o tráfego de 
veículos, nos sentidos norte-sul e leste-oeste, como  o intenso fluxo de 
pedestres, a Rodoviária possui um leve caimento que permite que a vista 
da Torre de TV em direção ao Congresso Nacional não seja interrompida:

o tráfego destinado aos demais setores prossegue, or-
denado em mão única, na área térrea interior coberta pela 
plataforma e entalada nos dois topos mas aberta nas faces 
maiores, área utilizada  em grande parte para o estaciona-
mento de veículos e onde se localizou a estação rodoviária 
interurbana, acessível aos passageiros pelo nível superior da 
plataforma. 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. (CoSta, 1957, item 6).

A forma como a Plataforma conduz o sistema viário, concentrando 
o ponto nodal do transporte público no Plano Piloto e ao mesmo tempo 
criando um imenso espaço suspenso e aberto que une os dois Setores 
de Diversões, a faz ao mesmo tempo edifício e espaço público central da 
vida urbana da cidade. Ela permite uma vista desimpedida de toda a Es-
planada, tanto no sentido do Congresso Nacional, quanto no sentido da 
Torre de TV.

Além disso, o esquema de vias que conforma a plataforma inferior 
da rodoviária permite que todo veículo tenha uma vista da cidade antes 
de sair de seus limites. Isso conforma uma intenção clara de exaltação do 
cenário urbano no qual a plataforma está inserida:

o sistema de mão única obriga os ônibus na saída a 
uma volta, num ou noutro sentido, fora da área coberta pela 
plataforma, o que permite ao viajante uma última vista do 
eixo monumental da cidade antes de entrar no eixo rodoviário 
residencial — despedida psicologicamente desejável. (CoS-
ta, 1957, item 6)

Enquanto esfera significativa, a Rodoviária passou a ser o centro de 
integração do Plano Piloto com as áreas de entorno, ligando as linhas de 
ônibus e comportando a atual estação final do metrô. Como ela insere-se 
na Escala Gregária, onde localiza-se a maioria dos serviços e empregos, 
a Rodoviária tem um fluxo diário muito intenso, por onde passam tanto 
os moradores do Plano Piloto quanto das cidades satélites do DF e do 
entorno. Assim, a Rodoviária nasceu para conformar o coração da cidade, 
o lugar de ligação e de encontro de suas diferentes partes.

Apesar de ser destino de centenas de milhares de pessoas todos os 
dias, a Rodoviária não conta com equipamentos públicos de qualidade e 
enfrenta diversos problemas de mobilidade e superlotação. Na platafor-
ma superior, a maior parte do espaço é usado como estacionamento para 
carros, enquanto os espaços das praças são precários e impossibilitam 
longa permanência durante a maior parte do dia, o que vai contra o que 
Lucio Costa havia proposto:

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 destine ao 
estacionamento ali, remanso onde se concentrou logicamen-
te o centro de diversões da cidade, com os cinemas, os teatros, 
os restaurantes etc. (CoSta, 1957, item 5)

Além disso as intenções projetuais de Lucio Costa revelavam um lu-
gar que fosse desenhado para os pedestres e que tivesse somente trânsi-
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Vista da Esplanada dos Ministérios a partir da Plataforma Superior da Rodoviária. 
Foto: Cleber Figueiredo.

Estrutura da Plataforma da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.

to local, podendo contar com bares, comércios, restaurantes etc.

previram-se igualmente nessa extensa plataforma duas 
amplas praças privativas dos pedestres, uma fronteira ao tea-
tro da ópera e outra, simetricamente oposta, 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 setores do varejo 
comercial quanto ao setor dos bancos e escritórios. (CoSta, 
1957, item 10)

Na plataforma inferior, os estacionamentos de ônibus também são 
maioria, o que configura uma baixa qualidade do ar, excesso de ruídos e 
trajetos descontínuos. Não há quantidade suficiente de mobiliário para 
abrigar os passageiros, que costumam esperar em pé nas filas. Isso acaba 
criando uma grande área de passagem e circulação acelerada de pessoas, 
com trajetos descontínuos, com pouca acessibilidade e quase nenhuma 
permanência.

A diversidade de usos da área central, adjacente a Rodoviária, é mui-
to grande. Porém, esses usos não são bem distribuídos, tanto no espaço 
quanto com relação as suas temporalidades. Isso acaba por desestimular 
as pessoas a utilizarem o espaço por mais tempo que o necessário e ele 
fica esvaziado e escuro fora dos horários comerciais.

Além disso, a questão da mobilidade urbana é inerente à discussão, 
uma vez que a Rodoviária constitui o nó viário do traçado urbano do Pla-
no Piloto e o ponto final de dezenas de linhas ônibus. Com o incentivo 
fiscal do Governo para a aquisição de automóveis particulares e a difi-
culdade do sistema de transporte público de suprir a atual demanda, a 
utilização de carros é super-valorizada, causando engarrafamentos e des-
tinando uma enorme área para estacionamentos e tráfego. Juntando a 
isso o fato das calçadas serem precárias e descontínuas, o pedestre não 
encontra espaço para uma caminhada agradável no centro urbano. Os 
ciclistas tampouco, pois as ciclovias são descontínuas e nem sempre há 
bicicletários.

O sistema de transporte público do Distrito Federal é estruturado em 
dois modais: as linhas de ônibus e de metrô. As linhas de ônibus contam 
com veículos poluentes, pesados, desconfortáveis e com passagens caras. 
Além disso, o sistema de Terminais previstos no Brasília Integrada não foi 
concluído. O metrô só foi construído no lado sul da cidade, e assim como 
os ônibus, é desconfortável e tem baixa frequência. O projeto do BRT, que 
foi aprovado de maneira atropelada e está em fase de implementação, 
constitui-se de um corredor para ônibus, no qual a estação final é exa-
tamente na Rodoviária de Brasília. Apesar do BRT ser um avanço no que 
diz respeito a integração da área metropolitana de Brasília, o projeto no 

qual ele se insere, o Brasília Integrada, não foi finalizado. Isso traz enormes 
prejuízos ao usuário, pois os que não tem a Plataforma como destino fi-
nal comumente precisam pagar duas passagens. E também traz prejuízos 
a Plataforma, que acaba sendo ponto final de centenas de linhas e tem 
grande parte de sua área destinada a estacionamentos.

A área da plataforma superior da Rodoviária e entorno imediato (CO-
NIC, Conjunto Nacional, antigo Touring Club e Teatro Nacional) possuem 
grandes bolsões de estacionamentos gratuitos. Como eles não são sufi-
cientes, problemas como carros estacionados em calçadas são muito co-
muns. A iluminação volta-se para os estacionamentos, deixando inúme-
ros trechos de calçadas escuros e mal cuidados. Também é muito comum 
a ocorrência de atividades marginalizadas, como a prostituição e a venda 
de drogas, pois após o término das atividades comerciais a área fica qua-
se que exclusivamente ocupada por moradores de rua. Mesmo nos finais 
de semanas e feriados não há atividades programadas que possibilitem a 
ocupação do espaço público. Ou seja, tanto de dia pelo grande número 
de automóveis, quanto de noite pelo abandono do espaço, é inseguro e 
desconfortável caminhar.

Mesmo assim, todos os dias cerca de 630 mil pessoas passam pela 
Rodoviária. E, vez ou outra, acontecem manifestações culturais, artísticas 
e políticas, pois como é o centro de passagem, também centraliza muitas 
das manifestações cotidianas.

Acrescentando a todos esses aspectos que permeiam a Rodoviária, 
há ainda a questão do patrimônio e da sua importância como obra mo-
dernista. A forma como foi configurada traz conceitos e intenções, como a 
aproximação de espaços e a vivência da Plataforma como centro urbano 
da cidade, que foram distorcidos com o tempo e precisam ser resgatados, 
bem como as apropriações subjetivas do espaço, que hoje tendem para a 
desordem e insegurança.

A necessidade de intervenções, tanto espaciais quanto de consciên-
cia política é evidente. Para embasar essa discussão e ajudar na criação de 
diretrizes de projeto, a base teórica do presente trabalho será composta 
por um conjunto de autores e projetos que buscam aproximar o desenho 
urbano à arquitetura, pensando espaços voltados não só para passagem, 
mas também para a permanência de pessoas, e que ainda estimulem tro-
cas sociais, culturais e espaços autônomos.

Nesse contexto, é importante questionar o rumo do planejamento e 
das políticas de gestão para essas áreas centrais. Pensando na Rodoviária 
como centro urbano e coração do Plano Piloto, onde se concentra a maior 
diversidade social e econômica da cidade, e onde o espaço tem abertura 
para a inserção de atividades plurais e artísticas, que favoreçam a inte-
ração, a permanência e as trocas sociais, este trabalho pretende não só 
traçar diretrizes de projeto, mas também fundamentar uma intervenção 
factível que traga vida e vivência plural para o coração de Brasília.
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Plataforma Superior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.

Plataforma Superior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.

Plataforma Inferior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.

Por permear tantos assuntos e constituir um espaço com alto grau 
de urbanidade, escolhi a Plataforma da Rodoviária para ser meu objeto 
de estudo ao longo de 2014. Os estudos que foram feitos sobre essa 
área e o Setor Comercial Sul criaram a sensação de que apesar de Bra-
sília ser tombada como cidade moderna, ela também tem um centro 
cheio de vida e pluralidade que se constrasta com os grandes vazios 
urbanos próprios de seu desenho. Um centro que ainda não foi explo-
rado adequadamente e que é claramente colocado como um território 
próprio dos automóveis, onde os espaços públicos são utilizados como 
estacionamentos ao invés de qualificados para proporcionar convívio 
e trocas sociais. O pedestre precisa ser valorizado, principalmente em 
uma cidade pensada em eixos viários como Brasília. A humanização da 
escala da cidade é o objetivo da intervenção proposta por esse traba-
lho, é uma forma de destinar o espaço público do centro para as pesso-
as que nele caminham.

Assim, esse caderno será organizado em cinco capítulos. O primei-
ro capítulo irá tratar de Brasília e do Plano Piloto projetado por Lucio 
Costa, adentrando a questão do patrimônio e também da legislação 
referente à área de intervenção. A segunda parte irá apresentar a área 
de intervenção por meio de descrições e mapas ilustrativos. Nessa eta-
pa também será feita uma análise das condições atuais da plataforma. 
A terceira parte irá trazer uma discussão teórica fundamentada em au-
tores como Vicente Del Rio, Jan Gehl, Project for Public Spaces, Nicolas 
Bourriaud e ONU Habitat; que trará as questões referentes ao Desenho 
Urbano Contemporâneo e aos novos eixos temáticos para projetos em 
espaços públicos das cidades contemporâneas, pautadas na impor-
tância do pedestre, da arte, de espaços democráticos e do transporte 
público. Na quarta parte serão apresentados e analisados três estudos 
de casos de projetos vencedores de concursos para a Rodoviária. Na 
quinta parte serão apresentadas as diretrizes de intervenção e o pro-
jeto para a nova Plataforma da Rodoviária, trabalho de conclusão de 
curso em Arquitetura e Urbanismo.
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Plataforma Superior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.Plataforma Superior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.
Plataforma Superior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.
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Maquete do projeto original da Rodoviária de Brasília. Fonte: http://doc.brazilia.jor.br/
Rodoviaria/plataforma-Rodoviaria-Brasilia-Estrutura-Vigas.shtml

Croqui de Lucio Costa mostrando o decaimento do terreno da Torre de TV até a Praça 
dos 3 Poderes.

Planta geral do Plano Piloto de Brasília, apresentada por Lucio Costa ao júri do 
concurso, em 1957. Fonte: Acervo Casa Lucio Costa.

2 Apesar das escalas nunca terem sido citadas por Lucio Costa ao longo do memorial, 
elas se constituem como uma prática ferramenta para explicar como se consolidou a 

ocupação do solo em Brasília.

o plano de lUcio costa

O projeto do Plano Piloto para a cidade de Brasília foi fruto de um 
concurso em 1957. O autor da proposta vencedora, Lucio Costa, fez um 
memorial descritivo rico, porém pouco detalhado e com poucos dese-
nhos. Partindo de dois eixos viários principais, que se adequam a topo-
grafia existente, foram constituidas quatro escalas para definir a ocupa-
ção do espaço: a monumental, a residencial, a bucólica e a gregária2.

A escala monumental se constituí ao longo do Eixo Monumental e 
reserva espaço para os principais prédios públicos e sedes do Governo. 
Nela se encontra o edifício com o maior gabarito da cidade: o Congresso 
Nacional. A escala residencial é marcada pela presença das superqua-
dras modelos: blocos sobre pilotis envoltos por um cinturão verde com 
um único acesso. O gabarito varia entre quatro e seis pavimentos e há 
predominância de áreas verdes. A escala bucólica, representada pela 
predominância da natureza, tem o lago, os parques e as áreas de pre-
servação como elementos. Ela permeia toda a cidade, deixando o hori-
zonte livre para a apreciação do céu. Por último, a escala gregária, onde 
se localiza o objeto de estudo desse trabalho, é marcada por uma maior 
densidade, pelos setores comerciais, bancários, hoteleiros, de autarquias, 
hospitalares e de diversões. Foi idealizada para ser o local propício ao en-
contro entre pessoas.

Sendo assim, a concepção de Brasília é pautada principalmente pelas 
divisões de usos e densidades, bem como a relação entre cheios e vazios. 
Foram essas as características que fizeram de Brasília patrimônio cultural 
da humanidade.

O Plano de Lucio Costa previa uma população de 500.000 habitantes. 
Em um primeiro momento, a cidade não estava totalmente ocupada, pois 
ainda eram poucas as pessoas que estavam trabalhando em Brasília e ti-
nham condições de custear residências no Plano Piloto. Isso gerou uma 
dispersão, configurando uma cidade rarefeita a priori, que concentrou 
empregos e serviços na área central e as moradias para as classes menos 
favorecidas afastadas do centro. o plano piloto possui apenas 8,1% do 
território do distrito federal e 9,6% do total populacional  (IPHAN, 
2009, pg. 15). apesar disso, concentra 80% da atividade econômica e 
quase 70% dos empregos (IPHAN, 2009, pg. 16). 

Essa situação provocou o surgimento do movimento pendular no DF, 
com a necessidade da população trabalhadora fazer grandes deslocamen-
tos de casa para o trabalho, o que ocasiona altos custos com transportes 

(VICENTE DEL RIO E WILLIAM SIEMBIEDA, 2013, pg. 39). A Rodoviária teve 
papel central nesse contexto, um vez que a maior parte da população que 
se desloca para o Plano durante o dia passa por ela. Além disso, por situ-
ar-se no centro geográfico da cidade, e ter a Escala Gregária ao seu redor, 
também recebe a população de classe média e alta, que passa por ela não 
só de ônibus ou metrô, mas principalmente em carros particulares.

Talvez por isso a Rodoviária seja o edifício (não-edificado) que mais 
aproxima fisicamente as diferentes classes sociais do DF e expõe suas de-
sigualdades. Mesmo assim, a Rodoviária de Brasília tem potencial para 
resgatar os princípios projetuais de Lucio Costa (COSTA, 1957, item 10), 
que a descreveu da seguinte forma:

nesta plataforma onde, como se via anteriormente, o 
tráfego é apenas local, situou-se então o centro de diversões 
da cidade (mistura em termos adequados de piccadilly Cir-
cus, times Square e Champs elysées). […] as várias casas de 
espetáculo estarão ligadas entre si por travessas no gênero 
tradicional da rua do ouvidor, das vielas venezianas ou de ga-
lerias cobertas (arcades) e articuladas a pequenos pátios com 
bares e cafés, e “loggias” na parte dos fundos com vista para 
o parque, tudo no propósito de propiciar ambiente adequado 
ao convívio e à expansão.  

brasÍlia patrimônio

O conjunto urbanístico de Brasília é legalmente tombado e protegi-
do por três instâncias: a do Governo Federal (desde 1992), a do Governo 
Distrital (desde 1987) e a da UNESCO (desde 1987) como Patrimônio Mun-
dial.

Os critérios da UNESCO para inscrição de Brasília em sua lista são os 
seguintes:

•	 Representar	uma	obra	artística	única,	uma	obra-prima	do	gênio	
criativo humano;

•	 Ser	um	exemplar	marcante	de	um	tipo	de	construção	ou	conjun-
to arquitetônico, que ilustre um estágio significativo da história da huma-
nidade.

Por isso, as principais modificações prejudiciais a sua preservação 
envolvem alterações de uso dos lotes, aumento de gabaritos e área edifi-
cante, ocupação de áreas verdes e áreas públicas, poluição visual, ausên-
cia de vegetação onde prevista pelo Plano e fechamento dos pilotis das 
superquadras.

Além do tombamento em escala urbana, há ainda monumentos que 
foram tombados individualmente, tais como: Igrejinha Nossa Senhora de 
Fátima, Catedral Metropolitana, Escola-Parque EQS 307/308, Escola Classe 
SQS 308, a Unidade de Vizinhança constituídas pela SQSs 107, 108, 307 e 
308, Memorial JK, Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Palácio do 
Planalto, Palácio do Supremo Tribunal Federal, Palácio da Justiça, Espla-
nada dos Ministérios, Palácio do Itamaraty e a Plataforma da Rodoviária. 
Sendo assim, o objeto de intervenção do presente trabalho constitui-se 
em uma área de grande sensibilidade, tanto por seu tombamento indivi-
dual, quanto pelo tombamento de áreas e edifícios adjacentes a ela.

brasÍlia
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Plataforma Superior da Rodoviária com Torre de TV ao fundo e menino dormindo na 
calçada. Foto: Cleber Figueiredo.

Vista do buraco do tatu. Foto: Cleber Figueiredo.

legislaÇÃo

Aqui será apresentado um conjunto de leis referentes à área de estu-
do e/ou importantes para a compreensão do que tange a Rodoviária, seu 
entorno e Brasília:

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

Capítulo i – dos direitos e deveres individuais e cole-
tivos

art. 5° todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Portaria n° 314/Iphan, de 08 de outubro de 1992: 

art. 1° para efeito de proteção do Conjunto urbanísti-
co de brasília, tombado nos termos da decisão do Conselho 
Consultivo da SpHan, homologada pelo ministério da Cul-
tura, ficam aprovadas as definições e critérios constantes da 
presente portaria.

§ 1° 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 lucio Costa.

§ 2° 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. 2° 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 bucó-
lica.

art. 6° a escala gregária com que foi concebido o centro 
de brasília em torno da intersecção dos eixos monumental e 
rodoviário, fica configurada na plataforma rodoviária e nos 
Setores de diversões, Comerciais, bancários, Hoteleiros, mé-
dico-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:

a plataforma rodoviária será preservada em sua inte-
gridade estrutural e arquitetônica original, incluindo-se nessa 
proteção as suas praças atualmente implantadas defronte aos 
Setores de diversões Sul e norte;

os Setores de diversões Sul e norte serão mantidos com 
a atual cota máxima de coroamento, servindo as respectivas 
fachadas voltadas para a plataforma rodoviária, em toda a 
altura de campo livre, para a instalação de painéis luminosos 
de reclame, permitindo-se o uso misto de cinemas, teatros e 
casas de espetáculos, bem como restaurantes, cafés, bares, 
comércio de varejo e outros que propiciem o convívio público;

Brasília Revisitada 1985/87:

a escala gregária surge, logicamente, em torno da in-
terseção dos dois eixos, a plataforma rodoviária, elemento 
de vital importância na concepção da cidade e que se tornou, 
além do mais, o ponto de ligação de brasília com as cidades 
satélites. no centro urbano, a desnsidade de ocupação se pre-
viu maior e os gabaritos mais altos, à exceção do dois Setores 
de diversões.

[…]

2 – a estrutura viária

o plano de brasília teve a expressa intenção de trazer 
até o centro urbano a fluência de tráfego própria, até então, 
das rodovias; quem conheceu o que era a situação do trânsito 
no rio de Janeiro, por exemplo, na época, entenderá talvez 
melhor a vontade de desafogo viário, a ideia de se poder atra-
vessar a cidade de ponta a ponta livre de engarrafamentos.

o que permanece incompreensível é até hoje não existir 
– pelo menos na área urbana – um serviço de ônibus mu-
nicipal impecável, que se beneficie das facilidades existentes 
(apenas a título de exemplo: as pistas laterais do eixo rodo-
viário – residencial – destinadas prioritariamente ao trans-
porte coletivo – tem mão nos dois sentidos; no entanto sua 
utilização pelos ônibus só se faz numa direção em cada uma 
delas). bem como não se ter ainda introduzido o sistema de 
“transferência” que se impõe para que o passageiro não seja 
onerado indevidamente.

a estrutura viária da cidade funciona como arcabouço 
integrador das várias escalas urbanas.

Decreto 10.829, de 14.10.1987/GDF e Portaria 314, de 8.10.1992/
IPHAN:
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Vista aérea da Plataforma da Rodoviária. Fonte desconhecida.

Foto tirada da Torre de TV, mostrando a Plataforma da Rodoviária e a Esplanada dos 
Ministérios ao fundo. Foto: Márcia Procopio.

Capítulo iV

da eSCala gregÁria

art. 7º – a escala gregária com que foi concebido o cen-
tro de brasília, em torno da intersecção dos eixos monumen-
tal 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. 8º – para a preservação da escala gregária referida 
no artigo anterior, serão obedecidas as seguintes disposições:

i – a plataforma rodoviária será preservada em sua 
integridade estrutural e arquitetônica original, incluindo-se 
nessa proteção, suas praças atualmente implantadas defron-
te aos Setores de diversões Sul e norte;

ii – os Setores de diversões Sul e norte serão manti-
dos com a atual cota máxima de coroamento, servindo as 
respectivas fachadas voltadas para a plataforma rodoviária, 
em toda a altura de campo livre, para instalação de painéis 
luminosos de reclame, permitindo-se o uso misto de cinemas, 
teatros e casas de espetáculos, bem como restaurantes, ca-
fés, bares, comércio de varejo e outros propiciem o convívio 
público;

iii – nos demais setores referidos no artigo o gabarito 
não será uniforme, sendo que nenhuma edificação poderá 
ultrapassar a cota máxima de 65.00 m (sessenta e cinco me-
tros), sendo permitidos os usos indicados pela denominação 
dos setores de forma diversificada, ainda que se mantenham 
as atividades preconizadas pelo memorial do plano piloto.

Complementação e Preservação (IPHAN, 2009, pg. 89):

4. reexaminar os projetos dos setores centrais, sobre-
tudo os ainda pouco edificados, no sentido de propiciar a efe-
tiva existência da escala gregária – além da rodoviária e dos 
dois Setores de diversões – prevendo percursos contínuos e 
animados para pedestres e circulação de veículos dentro dos 
vários quarteirões, cuja ocupação deve, em princípio, voltar-
se mais para as vias internas do que para as periféricas.

neste mesmo sentido, não insistir na excessiva setoriza-
ção de usos no centro urbano – aliás, de um modo geral, nas 
áreas não residenciais da cidade, excetuando o centro cívico. 
o que o plano propôs foi apenas a predominância de certos 
usos, como ocorre naturalmente nas cidades espontâneas.

5. providenciar as articulações viárias necessárias para 
fazer prevalecer na cidade de hoje a mesma clareza e fluência 
viárias contidas no risco original e, paralelamente, “arrema-
tar” a cidade como um todo.

6. proceder urgentemente às obras de recuperação 
da plataforma rodoviária, que devem ser coordenadas por 
arquiteto identificado com o projeto original, a ser mantido 
com rigorosa fidelidade.

7. acabar devidamente e manter sempre limpos os 
logradouros de estar. a começar pelas duas pracinhas da 
plataforma rodoviária – cuidar das plantas, dos bancos e do 
permanente de funcionamento das fontes.

Sendo assim, o presente trabalho irá respeitar o tombamento do 
prédio, mantendo intactas as estruturas e a arquitetura original. Quan-
to a preservação das praças, considera-se que o objetivo do trabalho é 
aumentar a qualidade e a quantidade de espaços públicos, por isso o de-
senho das praças não será mantido, sendo objeto de posterior estudo. 
Porém, elas terão suas áreas acrescidas e optou-se por manter as fontes 
d´águas, vez que elas tem importância simbólica para a consolidação das 
praças na plataforma superior.



LOCALIZAÇÃO

1.Brasil
2.Goiás 3.Distrito Federal

4.Plano Piloto - Brasília

Eixo Rodoviário

Eixo Monumental

5.Rodoviária de Brasília

N
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Vista do Buraco do Tatu. Foto: Leonardo Finotti, 2010.

Construção da Rodoviária de Brasília. Foto: Arquivo público do Distrito Federal.

3 (CORULLON, 2013, p. 32) De acordo com Corullon, um ambiente tem um maior grau 
de urbanidade na medida em que proporciona a maior diversidade, quantidade e 

intensidade de interações entre as coisas e pessoas que lá estão.

descriÇÃo da plataforma

O projeto da Plataforma Rodoviária foi elaborado também por Lucio 
Costa, que a descreveu como “grande plataforma liberta do tráfego que 
não se destine ao estacionamento ali” (Costa, 1957, item 5). O projeto de-
veria comportar a rodoviária interurbana e conectar os dois setores de 
diversões, no que Lucio descreveu como uma mistura de Piccadilly Circus, 
Times Square e Champs Elysées, com cinemas, teatros e restaurantes. Na 
plataforma superior estaria o conjunto de

[...] duas amplas praças privativas dos pedestres, uma 
fronteira ao teatro da Ópera e outra, simetricamente disposta, 
em frente a um pavilhão de pouca altura. [...] nestas praças, 
o piso das pistas de rolamento, sempre de sentido único, foi 
ligeiramente sobrelevado em larga extensão para o livre cru-
zamento dos pedestres num e noutro sentido, o que permitirá 
acesso franco e direto tanto aos setores do varejo comercial 
quanto ao setor dos bancos e escritórios (Costa, 1957, item 
10).

Construída entre 1957 e 1960, sempre foi amplamente utilizada 
como estacionamento de carros. Em 1975, após visita de Lucio Costa a 
cidade, a plataforma sofreu alteração de seu sistema viário e foram cons-
truídas duas praças, as que hoje se localizam entre o Conjunto Nacional 
e o Teatro Nacional, e entre o CONIC e o antigo Touring, com o intuito de 
trazer movimentação ao local, que estava árido e com pouca utilização 
por parte das pessoas. Porém, a construção das duas praças não foi sufi-
ciente para aumentar significativamente a vivência da plataforma, como 
será analisado no próximo tópico.

Além da Rodô ser uma peça fundamental do sistema estrutural de 
Brasília, tornou-se também parte da rede de metrô, devida a alta deman-
da de serviços em seu entorno (setores Hoteleiros, Comerciais, Bancários 
e de Diversões). Apesar de uma de suas funções ser a de custurar a malha 
central da cidade, as conexões entre ela e os demais setores são descontí-
nuas e pouco acessíveis para pedestres e ciclistas.

A plataforma pode ser entendida como uma intervenção topográfica 
de grande escala, uma vez que ocupa um grande vazio decorrente do 
cruzamento dos eixos Monumental e Rodoviário. Seus revestimentos em 
mármore, cerâmica e pintura branca contribuem para a criação de planos 
discretos, que juntamente com alto potencial que possui para promover 
urbanidade3  fazem com que a Rodoviária misture os limites entre infraes-
trutura urbana e arquitetura.

A Plataforma da Rodoviária é dividida em quatro níveis: o buraco do 
tatu, que dá continuidade ao Eixo Rodoviário no sentido norte-sul e é 
composto por seis pistas expressas. Ele fica 19 metros abaixo da cota da 
Plataforma Superior. A plataforma inferior, nível da estação rodoviária, 9 
metros abaixo da cota da Plataforma Superior, onde se localizam os termi-

nais de ônibus, o acesso ao metrô, alguns comércios, serviços e também 
a continuidade do Eixo Monumental no sentido leste-oeste. O nível do 
mezanino, 4,5 metros abaixo da cota da Plataforma Superior, abriga co-
mércios e serviços públicos. E a plataforma superior, onde se localizam 
as duas praças, o acesso aos setores de diversões, o acesso a Plataforma 
Inferior por meio do Prédio da Rodoviária e também a continuidade dos 
Eixos L1 e W1.

A área ocupada pela plataforma tem aproximadamente 800 metros 
de extensão por 170 metros de largura. As áreas totais (somando-se os 
quatro níveis) são:

Automóveis: 120.861,00m2

Pedestres: 54.675,00m2

Comércio: 4.464,00m2

Jardins: 7.906,00m2

A seguir informações referentes às áreas  em planta de cada um dos 
níveis:

a plataforma da rodô
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PLANTA DO MEZANINO  DA RODOVIÁRIA Área destinada a pedestres: 1.988,00 m²
Área destinada ao comércio: 1.937,00 m²

BURACO DO TATU Área destinada a automóveis: 6.660,00 m²
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PLANTA DA PLATAFORMA INFERIOR DA RODOVIÁRIA

Área destinada a automóveis: 55.538,00 m²
Área destinada a pedestres: 24.532,00 m²
Área destinada ao comércio: 2.066,00 m²
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PLANTA DA PLATAFORMA SUPERIOR DA RODOVIÁRIA

Área destinada a automóveis: 58.663,00 m²
Área destinada a pedestres: 28.155,00 m²
Área destinada a jardins: 7.906,00 m²
Área destinada ao comércio: 461,00 m²
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Foto da Plataforma da Rodoviária, mostrando os três níveis. O nível de menor cota é o 
Buraco do Tatu, a continuidade do Eixo Rodoviário-residencial, no sentido norte-sul. 
Ao lado os ônibus estacionados na Plataforma Inferior, onde acontece a maior parte 

do embarque e desembarque de passageiros. Neste nível também acontece o acesso 
ao metrô. Ao fundo, as estruturas dos vazios suspendem a Praça Sul da Plataforma 

Superior. Foto: Cleber Figueiredo.

Plataforma Inferior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.

Descrição acerca da materialidade da Rodoviária:

os dois principais níveis são o da plataforma rodoviária 
(nível -9.00m), assentado diretamente no solo e, como já dito, 
coincidente com o nível de passagem das vias do eixo monu-
mental, e o superior, que servem de cobertura à plataforma 
rodoviária. o nível inferior, com suas rampas e passagem sob 
a rodoviária, é totalmente escavado no terreno e configurado 
por dois muros laterais de contenção, também em concreto 
armado. o mezanino é uma estrutura em concreto armado 
autônoma em relação às demais e composta por uma laje em 
concreto armado sobre uma série de pilares centrais, também 
nesse material. Como última peça estrutural que compõe o 
conjunto há a cobertura em concreto, ou marquise, localizada 
a três metros acima da plataforma superior e que abriga os 
acessos aos níveis inferiores.

a altura total da estrutura é de 22,50 metros, entre a 
cota mais baixa da passagem expressa e a cota superior da 
laje da marquise de acesso. ou o equivalente a um edifício de 
7 pavimentos, e praticamente a mesma altura dos centros de 
diversões em seu entorno. (Corullon, 2013, p. 48)

A seguir temos os mapas de estudos do fluxo atual da Rodoviária:
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PLATAFORMA SUPERIOR DA RODOVIÁRIA Jardins
Limites da Plataforma

Parada de ônibus
Área exclusiva para pedestres
Fluxo de veículos sobre rodas
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PLATAFORMA INFERIOR DA RODOVIÁRIA
Área exclusiva para pedestres
Fluxo exclusivo de ônibus
Fluxo de veículos sobre rodas
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Plataforma Superior ao fundo, Inferior no meio e Buraco do Tatu abaixo. Foto: Cleber 
Figueiredo.
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Pastelaria Viçosa, quisque da Plataforma Inferior da Rodoviária. Foto: Cleber 
Figueiredo.

Plataforma Superior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.

Na Plataforma Inferior o pedestre dispõe de perscursos sinuosos e 
cercados por circulações de veículos que acabam por dificultar as cami-
nhadas. Com aproximadamente 30 metros de largura por 140 metros de 
comprimento, a área de 4mil metros quadrados é destinada ao embarque 
e desembarque, podendo receber até 45 ônibus simultaneamente. Os 
boxes de comércio informal foram sendo instalados ao longo do tempo e 
abrigam pontos que viraram referência para o brasiliense, como o ponto 
do pastel e o do caldo de cana. Somadas as áreas do mezanino, são quase 
5mil metros quadrados de área destinadas a serviços públicos e comér-
cio. Existem 66 boxes comerciais, 3 conjuntos de sanitários públicos, um 
posto da polícia militar, uma delegacia da polícia civil, agência de cor-
reios, posto de informação ao trabalhador, agência da caixa econômica 
federal, agências das concessionárias de serviço público (energia elétrica, 
abastecimento de água e telefonia), posto de saúde e sistema de expedi-
ção de documentos. 

Em 2008 foram retirados os ambulantes que ocupavam parte do es-
tacionamento da Plataforma Superior com uma feira informal. O Governo 
optou pela extinção do comércio informal, retirando esses comerciantes 
e os transferindo para um shopping popular localizado próximo a antiga 
rodoferroviária. A ocupação do shopping pelos ambulantes não prospe-
rou, uma vez que ele não fica próximo de grandes fluxos de pessoas e não 
conseguiu se manter com as vendas de pequenos objetos e serviços. De 
forma menos evidente, muitos deles ainda trabalham na Plataforma ao 
longo das calçadas e próximos dos acessos dos Setores de Diversões. É 
notado também a presença de hippies e serviços informais como seguro 
saúde e venda de alimentos.

Com relação à parte estrutural da Rovodiária, essa é assim descrita:

parte da estrutura é composta por muros de conten-
ção em concreto armado e outra parte é composta por dois 
conjuntos de oito pórticos em concreto armado moldados in 
loco, com três apoios cada, vigas transversas pré-moldadas 
protendidas, também em concreto armado e dois panos de 
laje horizontal. o que distingue a estrutura da plataforma são 
suas dimensões. os muros, especialmente os que configuram 
a passagem expressa do eixo rodoviário-residencial, tem 
até cinco metros de altura. as duas lajes tem 12.500 metros 
quadrados de área, com 265 metros de comprimento por 45 
metros de largura cada. esses planos são suportados por ape-
nas oito pórticos de cada lado, com três pilares distantes 17.5 
metros entre si e cuja viga superior tem dois metros de altura. 
as vigas protendidas vencem o vão de quase 30 metros entre 
os pórticos, também com dois metros de altura. a laje do me-
zanino, com 23 metros de largura por 165 metros de compri-
mento é suportada por apenas oito grandes pilares centrais 
em concreto armado.  (Corullon, 2013, p. 117)

mapas e anÁlises

Nas próximas páginas se encontram  seis mapas de leitura e análise 
da área.
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LEGENDA
Edi�cações
Área da Plataforma reservada para pedestres
Área da Plataforma reservada para carros

Buraco do Tatu
Plataforma inferior e entorno

DIVISÃO DO ESPAÇO
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LEGENDA
Área edi�cada - 1,7%
Área destinada para pedestres - 17,9%
Área destinada para veículos - 71,5%
Área destinada para jardins - 8,9%

Dados retirados de: TENORIO, Gabriela de Souza. AO DESOCUPADO EM CIMA DA PONTE. BRASÍLIA, ARQUITETURA E VIDA PÚBLICA. Brasília, 2012.

DIVISÃO DAS ÁREAS
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Dados retirados de: TENORIO, Gabriela de Souza. AO DESOCUPADO EM CIMA DA PONTE. BRASÍLIA, ARQUITETURA E VIDA PÚBLICA. Brasília, 2012.
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LEGENDA

TRÁFEGO DE PEDESTRES

Número de pedestres em uma dia de semana (7h às 19h)
e em um sábado (10h às 19h), respectivamente. 0m 50m 100m 200m0m 50m 100m 200m
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Dados retirados de: TENORIO, Gabriela de Souza. AO DESOCUPADO EM CIMA DA PONTE. BRASÍLIA, ARQUITETURA E VIDA PÚBLICA. Brasília, 2012.

VARIEDADE DE PESSOAS NAS PRAÇAS

LEGENDA

Homens (média de 68 por dia de semana)

Mulheres (média de 31 por dia de semana)

Crianças e idosos (média de 2 por dia de semana)

Casais (média de 12 por dia de semana) 0m 50m 100m 200m0m 50m 100m 200m
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Dados retirados de: TENORIO, Gabriela de Souza. AO DESOCUPADO EM CIMA DA PONTE. BRASÍLIA, ARQUITETURA E VIDA PÚBLICA. Brasília, 2012.

ATIVIDADES ESTACIONÁRIAS

LEGENDA

Venda de comida e bebida

Venda de comida e bebida (somente pela manhã)

Venda de comida e bebida (somente no almoço)

Venda de outros produtos 0m 50m 100m 200m0m 50m 100m 200m
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Vista aérea da Rodoviária, mostrando a Praça Sul e o CONIC. Fonte desconhecida.

Plataforma Superior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.

Os mapas ilustrativos dizem respeito apenas a Plataforma Superior 
da Rodoviária, estando os dois níveis abaixos representados em segundo 
plano apenas para melhor compreensão da área.

Os mapas de divisão das áreas, tráfego de pedestres, atividades es-
tacionárias e variedade de pessoas foram feitos com base no trabalho de 
campo da doutora Gabriela de Souza Tenório em 2010, que utilizou o mé-
todo aprendido por Gehl e sua equipe para observar e analisar os espaços 
públicos. A circulação no sentido leste-oeste na Plataforma não foi con-
tabilizada pois o prédio da Rodoviária impede que a contagem seja feita, 
uma vez que as pessoas andam através dele.

Com base nas análises dos mapas e dos estudos feitos por Tenório 
(2010), levantou-se as seguintes conclusões sobre a Rodoviária:

•	 Há	pouca	variedade	de	classes	sociais,	gêneros	e	faixas	etárias	nas	
pessoas que utilizam a Plataforma Superior;

•	 Há	pouca	variedade	no	tempo	em	que	há	utilização	das	Praças,	
sendo maior sua utilização no fim da tarde e quase inexistente fora do 
horário comercial;

•	 Os	espaços	públicos	existentes	não	têm	dimensão	e	equipamen-
tos adequados, apesar de terem uma área de entorno extremamente va-
riada em tipos edilícios e munida de transporte público;

•	 A	iluminação	pública	atende	principalmente	as	vias	e	estaciona-
mentos;

•	 Apesar	do	transporte	público	chegar	em	grande	número	e	varie-
dade na área, não há passagens e conexões adequadas para pedestres e 
ciclistas;

•	 A	área	é	extremamente	favorável	para	atividades	culturais	e	lúdi-
cas que produzam muitos ruídos sonoros além dos horários comerciais, 
uma vez que não há moradias em seu entorno, tornando as políticas de 
boa vizinhança mais favoráveis;

•	 A	área	possui	entorno	extremamente	favorável	para	permanên-
cia contemplativa, pois tem duas visuais de alto valor simbólico e cultural 
(vista do Congresso Nacional e Torre de TV);

•	 O	conforto	térmico,	higrotérmico	e	a	qualidade	do	ar	são	de	baixa	
qualidade;

•	 A	área	tem	baixo	valor	de	gastos	com	implantação	e	manutenção;

•	 A	Plataforma	da	Rodoviária	funciona	como	uma	má	estruturada	
área de passagem, e não como um destino.

a bicicletra, o metrô e oUtras alternativas

O Plano de Mobilidade por bicicleta no Distrito Federal é uma políti-
ca elaborada pelo Comitê de Mobilidade Urbana por Bicicleta, que visa a 
mobilidade sustentável com foco no modo cicloviário. Esse Plano, além 
de trazer uma série de políticas de incentivo ao uso da bicicleta como 
meio de transporte, traz um mapa esquemático das ciclovias.

Com base no mapa apresentado a seguir e nas informações que o 
Plano fornece, notou-se que a conexão da malha cicloviária possui pou-
cas opções de cruzamento da Asa Norte para a Asa Sul, e vice-versa. Além 
disso, a Rodoviária não conta com a infra-estrutura necessária para rece-
ber os ciclistas usuários de transporte público. A construção de um eixo 
cicloviário que faça a conexão dos dois eixinhos através da Plataforma 
Superior é uma das soluções viáveis, conectando assim a quadra 101 nor-
te com a 101 sul e a quadra 201 norte com a 201 sul, sem que o ciclista 
tenha que atravessar o buraco do tatu (como acontece normalmente aos 
domingos e feriados, quando o Eixão é fechado para uso de carros du-
rante o dia) ou se expor pelo trânsito intenso da Plataforma Inferior da 
Rodoviária.

O metrô de Brasília, planejado para atender a área metropolitana e 
o Plano Piloto, não foi concluído. O mapa mostra as linhas em operação 
e o projeto de expansão. Mesmo com o metrô não funcionando com sua 
capacidade total planejada, após sua implantação o número de pessoas 
que utiliza o serviço chega a 130mil por dia (Fonte: Companhia do Metro-
politano do Distrito Federal http://www.metro.df.gov.br/sobre-o-metro/
memoria.html).

Por fim, além da bicicleta e do metrô como meios alternativos de lo-
comoção, há uma série de obras previstas pelo Brasília Integrada que, se 
executadas, ajudariam a solucionar o atual problema de tráfego da capi-
tal. O corredor do BRT já está em fase de teste, dando início a uma fase de 
integração. Mas além dele, é de extrema importância a construção dos 
Terminais Sul e Norte, essenciais para desafogar a Rodoviária do número 
excessivo de ônibus que lá circulam.

Como pode ser observado através do mapa do metrô e do plano de 
integração, a Rodoviária tem importante papel na articulação dos diver-
sos modais. Hoje, a maioria das 888 linhas de ônibus convencionais 
passam pela rodoviária, fazendo circular cerca de meio milhão de 
pessoas todos os dias por uma frota de 2.237 ônibus (Site do DFTrans, 
acessado em junho de 2014.). mais de três vezes a população do plano 
piloto vem diariamente de fora de seus limites, sendo que duas vezes 
o total de sua população passa pela rodoviária todos os dias (Fon-
te: Codeplan – Companhia de planejamento do Distrito Federal –http://
www.codeplan.df.gov.br/menu-de-teste/informacoes-estatisticas/cat_
view/262-informacoes-estatisticas/263-anuario-estatistico-/322-anuario
-estatistico-do-df-2012.html).



a plataforma da rodô - a Segregação eSpaCial e a rodoViÁria Como Conexão |  29

Mapa mostrando as linhas de metrô do Distrito Federal. Fonte: Companhia 
metropolitana do Distrito Federal.

Foto da passagem de pedestres que liga o térreo do antigo Touring a Plataforma 
Inferior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.

Mapa mostrando as ciclovias no Plano Piloto. 
Fonte: http://wbrasilia.com/ciclovias/ciclovia001.jpg

Plano de integração do Distrito Federal. Fonte: Companhia do metrô do Distrito 
Federal.

a segregaÇÃo espacial e a rodoviÁria como cone-
xÃo

A cidade é a grande agenda do século XXI, marcada pela crescen-
te urbanização e crescimento dos centros urbanos. As diversas políticas 
governamentais que foram aplicadas no Distrito Federal ao longo dos 
últimos anos geraram grandes deficiências estruturais, como a de mobili-
dade urbana e exclusão socio-espacial. O Plano Piloto concentra a maior 
parte dos serviços, enquanto o contigente habitacional vive nas cidades 
satélites. Essa marcada centralidade é representada pela Rodoviária na 
medida em que ela funciona como conexão entre as pessoas que moram 
fora do Plano, mas que trabalham nele e/ou utilizam seus equipamentos. 
Por isso, a maior parte da população sofre as consequências de políticas 
urbanas desintegradas, que além de distanciar as moradias dos locais de 
trabalho e dos serviços públicos, incentiva um rodoviarismo individual.

A solução para o transporte público em grandes centros urbanos, 
além das diversas políticas urbanas que devem ser feitas simultaneamen-
te, resume-se à integração de transportes de alta capacidade e eficiência 
ao de pequena e média capacidade de abrangência. Isso, em certa medi-
da, requer retirar alguns privilégios do transporte individual sobre quatro 
rodas, que no presente trabalho justifica a diminuição tanto do espaço 
de circulação na Plataforma Superior, como a diminuição do número de 
vagas em estacionamentos. 

a globalização tem aumentado a complexidade das 
contradições urbanas brasileiras e o seu padrão de crescimen-
to urbano amplamente dominado por comunidades de baixa 
renda, invasões de terra e subdivisões irregulares nas perife-
rias das áreas metropolitanas. (ViCente del rio e William 
Siembieda, 2013, p. 28)

Entendendo o centro metropolitano do Distrito Federal como sendo 
a Escala Gregária, e a Rodoviária de Brasília como a conexão entre esse 
centro metropolitano e as cidades satélites, pode-se chamar a Rodoviária 
de coração da cidade, pois ela é o espaço que mais fortemente materiali-
za a união entre os diferentes grupos sociais.

Por isso, é importante não só adequar esse espaço central às necessi-
dades da população, construindo espaços públicos de qualidade que fa-
voreçam experiências mais ricas, mas também promover o deslocamento 
dos pólos de desenvolvimento econômico para fora do Plano Piloto, di-
minuindo a necessidade de longas e onerosas viagens diárias por parte 
da população.

Mais a frente, considerando a problemática apresentada relacionada 
à Rodoviária de Brasília, serão construídas diretrizes projetuais à luz das 
abordagens  a serem analisadas no capítulo seguinte sobre o papel do 
espaço público na cidade contemporânea.
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Plataforma Inferior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.

Plataforma Superior da Rodoviária, vista de dentro do prédio da Rodoviária. Foto: 
Cleber Figueiredo.

o desenHo Urbano contemporâneo

Durante a década de 1960, surgiram as primeiras críticas à qualidade 
do ambiente urbano construído. 

De forma sucinta, o planejamento urbano até a década de 1960 pode 
ser descrito como intervenções de grandes amplitudes, que derivavam 
de ações formais e tecnocratas que visavam intervir em grandes áreas dos 
centros urbanos e demandavam orçamentos altos e muitas desapropia-
ções. Essas intervenções costumavam ser rígidas e estáticas e, por vezes, 
não contribuiam para consolidação de espaços públicos dinâmicos e po-
pulares.

Esse processo foi acompanhado da ampliação da democracia e dos 
direitos humanos. Surgiu uma preocupação em informar a população so-
bre as pretensões do Governo e vice-versa. Isso porque havia uma grande 
diferença entre as expectativas da população e as ações governamentais, 
que acabou criando pressões e obrigou o Governo a ampliar a partipação 
popular. Além da preocupação com a inserção das opiniões populares 
nos debates acerca do desenho urbano das cidades, também intensifi-
cou-se a preocupação com os impactos ambientais e a preservação do 
meio-ambiente.

Deste modo, começou-se a desenvolver uma nova vertente do urba-
nismo, o desenho urbano, que poderia preencher a lacuna existente entre 
a arquitetura e o planejamento urbano, trazendo à tona diretrizes como: a 
informalidade, modelos dinâmicos, participação comunitária, flexibilida-
de e especificidade.

No Brasil, essa vertente do Desenho Urbano Contemporâneo ganhou 
espaço na década de 1980, a partir da redemocratização do cenário polí-
tico nacional. Com as crises políticas e econômica que contribuíram para 
a derrubada do regime autoritário e centralizador instalou-se uma crise 
no sistema de planejamento urbano brasileiro. Novas questões surgiram 
quanto aos papéis da arquitetura, do planejamento e do urbanismo na 
sociedade, questionamento, por exemplo, como essas áreas poderiam 
contribuir para diminuir a desigualdade social. 

Apesar do enfraquecimento das políticas urbanas que já estavam 
estruturadas por conta das mudanças governamentais, o reestabeleci-
mento do regime democrático contribuiu para uma maior participação 
comunitária. Além disso, surgiu também uma nova consciência sobre a 
preservação arquitetônica e cultural, através da valorização da contribui-
ção brasileira para esses campos, contando com registros e análises rea-
lizados pelo IPHAN. A adequação das atividades de desenho urbano ao 
novo cenário democrático permitiu que propostas do Movimento Nacio-
nal da Reforma Urbana fossem adotadas em parte pela Constituição de 
1988, o que garantiu autonomia política, econômica e urbana aos muni-
cípios, que foram reconhecidos como “entidades” da Federação.

Os planos diretores passaram a ser obrigatórios para municípios com 
mais de 20 mil habitantes, o que foi uma potencial mudança para o pla-
nejamento urbano, que pode tratar com mais especificidade e responsa-
bilidade da solução para as desigualdades socias, que somado aos novos 
esforços para preservação do meio-ambiente garantiu um relevante au-
mento para a democracia participativa: “O ambiente é reconhecido como 
uma entidade coletiva, e a cidade, como uma realidade social.” (VICENTE 
DEL RIO E WILLIAM SIEMBIEDA, 2013, p. 24).

assim, a abordagem do desenho urbano propõe a retomada do 
homem como escala de projeto, pautando suas premissas projetuais 
no caminhar, na diversidade de atividades e nas experiências artísti-
cas e sensoriais. no caso da rodoviária, essas trasformações de para-
digmas representam um desafio, por ela ser um nó viário e a maioria 
de suas áreas serem reservadas para automóveis.

o carro

No século XX, com o pensamento modernista em voga, o planeja-
mento urbano debrussou-se em racionalizar o tempo e o espaço apenas 
para as atividades ditas necessárias (trabalhar e comprar). O grande au-
mento do tráfego e a popularização dos grandes centros empresariais 
e comerciais foi aos poucos ocupando os espaços da vida pública e dos 
encontros, tornando as calçadas cada vez menores e menos interessan-
tes, pois havia cada vez menos acontecimentos para presenciar além do 
tráfego de automóveis. Muitas vias, viadutos e estacionamentos foram 
construídos para absorver os inúmeros carros que continuavam a entrar 
em circulação. Os centros urbanos tornaram-se cada vez mais poluídos e 
barulhentos, e o fluxo de pedestres passou a ser tratado como um outro 
fluxo qualquer, otimizado e direcionado. Assim, o espaço para atividades 
alternativas, manifestações políticas, artísticas, entre outras, passou a ser 
mais restrito. 

Todo ano no Brasil morrem cerca de 40 mil pessoas vítimas de aci-
dentes no trânsito (http://www.brasil.gov.br/saude/2011/11/acidentes-
de-transito-causam-mais-de-40-mil-mortes-no-brasil). Mais da metade 
dos domicílios brasileiros possui um carro na garagem (http://memoria.
ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-10-24/mais-da-metade-dos-do-
micilios-do-pais-tem-ao-menos-um-veiculo-diz-ipea), e os moradores 
das nove maiores regiões metropolitanas comprometem cerca de 15% 
da renda mensal com transporte urbano - cinco vezes maior do que os 
gastos com transporte público (http://www.ipea.gov.br/portal/index.
php?option=com_content&view=article&id=15552). Os gastos com reca-
peamento no Distrito Federal vão somar 650 milhões de reais ao final do 
mandato de 2014 (http://www.brasil247.com/pt/247/brasilia247/93014/
GDF-promete-reconstruir-alfalto-do-Distrito-Federal.htm ).

Atrelado a isso, as mídias de grande escala (jornais e TV) passaram 
a disseminar um discurso de medo, fazendo inúmeras reportagens so-
bre assaltados, acidentes e agressões, generalizando as atividades que 

dimensÕes de estUdo
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Plataforma Inferior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.

Plataforma Inferior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.

ocorrem nos espaços públicos de forma equivocada. É interessante per-
ceber que os estímulos da vida com mais segurança que a mídia incentiva 
(como portões, muros, presença policial constante, câmeras de vigilância 
etc) vai na contra-mão do que é pregado pela convivência em espaços 
públicos, pautada nas políticas da boa vizinhança, confiança, interações, 
proximidades e troca de experiências.

Em Brasília, por sua setorização e grandes distâncias a serem percor-
ridas, o uso do carro sempre foi incentivado e muitas vezes é inevitável. A 
ineficiência do transporte público também contribuiu para consolidar a 
realidade atual: uma frota de carros maior do que a cidade comporta, sen-
do comum engarrafamentos, falta de vagas e acidentes de trânsitos. His-
toricamente as políticas governamentais também incentivaram a compra 
de veículos pela população, com IPI’s reduzidos e grandes parcelamentos. 
Tem sido recorrente por parte do Governo investir em solução paleati-
vas, como alargamento de vias e construção de novos estacionamentos, 
indo na contra-mão dos conceitos do Desenho Urbano Contemporâneo, 
e mesmo com a recente construção de ciclovias (ainda não concluídas), 
o carro ainda é o principal agente no Plano Piloto, tendo preferência em 
cruzamentos e investimentos em infra-estrutura urbana.

Por isso, a intervenção proposta por este trabalho pretende diminuir 
os privilégios do carro individual, dando preferência ao pedestre, ao ci-
clista e ao transporte público. Esse gesto pretende de forma simbólica 
devolver a principal parte da cidada para as pessoas, colocando o carro 
em segundo plano.

o caminHar

estudos de cidades do mundo todo elucidam a impor-
tância da vida e da atividade como uma atração urbana. as 
pessoas reúnem-se onde as coisas acontecem e espontanea-
mente buscam outras pessoas. (geHl, 2010, pg. 25)

Jan Gehl, autor do livro Cidades para Pessoas, escreveu um capítulo 
intitulado A cidade como lugar de encontro. Nesse capítulo, ele descre-
ve como o caminhar é o ponto de partida, o início de tudo. Quando ca-
minhamos, abrimo-nos para uma série de possibilidades e experiências. 
Uma vida urbana saudável requer boas oportunidades para caminhadas, 
que incentivem o convívio social e atividades recreativas.

Essencialmente, Gehl explica que, para se haver boas oportunidades 
de caminhadas alguns requisitos devem ser atendidos, tais como: calça-
das contínuas e largas, vida urbana multifacetada (lugares para caminha-
das intensionais, paradas, descansos, permanências e bate-papos), varie-
dades de atividades (necessárias, opcionais e sociais) e principalmente 
outras pessoas, o que torna os percursos mais interessantes e seguros. 
Esse conjunto de fatores se complementam, agregam uns aos outros, 
atraem mais pessoas em torno das atividades e as estimulam a desem-
penhar um papel mais ativo na sociedade, passando mais tempo que o 

necessário nos espaços públicos.

Cidades que incentivam o caminhar e o pedalar, além de funciona-
rem com uma dinamicidade maior do que as que abrem espaços essen-
cialmente apenas para carros, contam com um estilo de vida mais sau-
dável, mais seguro, mais democrático e mais diversificado. Além disso, a 
informalidade e a espontaneidade são estimulados, o que torna a vida 
urbana mais atrativa e auto-sustentável.

Apesar do projeto do Plano Piloto ter se baseado em um modelo 
modernista de planejamento e o sistema viário ter um importante peso 
em sua concepção, a Escala Gregária da cidade foi pensada com um viés 
mais humazinado, sendo recorrente mensionar a importância de cami-
nhos contínuos para os pedestres e variedade de funções, com espaços 
agradáveis tanto para caminhar, quanto para estar. O Setor que mais se 
aproximou dessa meta foi o Setor Comercial Sul, que atualmente conta 
com a maior quantidade de caminhos contínuos, variedade de funções e 
vida pública. Ainda assim, os problemas que lhe são inerentes se repetem 
na Rodoviária: falta de espaços para permanência, evasão espacial fora do 
horário comercial e grande quantidade de estacionamentos.

cidades vivas e cidades democrÁticas

O que caracteriza as cidades não é o que acontece dentro de seus 
edifícios, e sim o que acontece entre um edifício e outro. A qualidade do 
espaço público e a quantidade deles determina o quanto as pessoas que 
moram em uma cidade podem aproveitá-la. Reconhecer a importância 
que as pessoas têm para a cidade e dar a elas espaço para livres manifes-
tações de suas individualidades é, em suma, democratização da socieda-
de.

Cidades vivas são cidades que têm uma vida pública movimentada, 
que contam com espaços para manifestações, encontros, protestos políti-
cos, que aceitam todos os grupos sociais, independente de idade, status, 
renda, religião, etnia, orientação sexual ou gênero. São cidades democrá-
ticas onde o interesse público vêm em primeiro lugar, e assim possibilita o 
intercâmbio de mensagens pessoais, culturais e políticas. São cidades que 
reconhecem a importância da dimensão humana, garantem a liberdade 
de expressão de seus habitantes, bem como sua segurança e bem-estar.

Para melhor fundamentar essas ideias e entender suas aplicações 
práticas, a seguir lista-se um breve resumo dos pilares do Project for Pu-
blic Spaces (PPS), que tem seus princípios alinhados com os de Jan Gehl e 
reforça o que foi apresentado anteriormente:

1. incluir ao invés de excluir: Dividir as responsabilidades e incenti-
var novos modos de integração com base nos interesses públicos, nunca 
privados. Incentivar uma cultura de engajamento que permita que os es-
paços públicos sejam auto-suficientes.
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2. criar centralidades: Lugares que conseguem convergir aspectos 
ligados a humanidade, cultura, vida cívica, social, etc. Essa diversidade 
qualifica espaços públicos, cria fontes de renda e ajuda a despertar o sen-
timento de pertencimento e coletividade. 

3. desenhar espaços que coloquem o pedestre e o ciclista acima 
do carro: Mais de dois terços dos adultos do mundo são considerados 
acima do peso ou obesos, enquanto um terço das crianças e adolescentes 
se encontram nesse mesmo quadro. Incentivar caminhadas e pedaladas 
tem forte relação com a melhora da qualidade de vida e da saúde da po-
pulação.

4. integrar os diversos elementos (ruas, parques, escolas, edifí-
cios, etc) de modo a constituir um todo: O planejamento do sistema 
viário seguiu durante muito tempo (e até hoje) de modo independente 
do planejamento das comunidades, resultando em cidades onde o carro 
se sobressai e o transporte público não é eficiente. Os outros elementos 
urbanos ficaram a mercê do sistema de transportes, o que resultou em 
problemas sociais.

5. evitar fachadas cegas voltadas para as ruas: Quanto mais inte-
grado com a rua o edifício for, mais ele contribui para espaços dinâmicos 
e seguros.

6. conectar os empreendedores locais com oportunidades para 
ajudar a reviver os espaços públicos, ajudando a construir economias lo-
cais fortes e tirando o foco dos grandes empreendimentos de beira de 
rodovias.

7. criação de “destinos multi-uso”, ou seja, espaços que ofere-
çam uma variedade de experiências para uma variedade de pessoas: 
Configurando assim uma forte sinergia econômica, auto-gerida e auto
-programada que desafia os sentidos e transcende as fronteiras físicas. 

Ainda nessa linha, o documento organizado pela ONU HABITAT, por 
un mejor futuro urbano, traz uma sério de exemplos práticos de como 
ações podem ser feitas para incentivar a apropiação de espaços públicos. 
Os princípios destacados com base nos projetos feitos são listados a se-
guir:

1. direito à cidade: baseado nos direitos humanos, especialmento 
no que se refere à espaços públicos.

2. responsabilidade: procurar sempre intervir de modo a favore-
cer o bem comum.

3. continuidade e sustentabilidade: atividades isoladas podem 
atingir certas expectativas, mas processos contínuos e sustentáveis são 
essenciais para ocupação a longo prazo dos espaços públicos.

4. convivência: de modo a incentivar um aprendizado coletivo, re-
nascer o conceito de segurança e participação aberta e inclusiva.

5. informalidade e espontaneidade: evitar projetos muito formais 
e rigorosos, acreditar em uma cidadania ativa e auto-suficiente que não 
dependa exclusivamente do governo local para tomar providências sobre 
o habitat urbano.

6. participação: a participação deve se dar de forma quase natural 
em todas as etapas do projeto e por todas as pessoas usuárias e partici-
pantes.

7. experimentação: os projetos devem buscar ser verdadeiros ex-
perimentos urbanos. Essa é a melhor maneira de gerar ideias novas de 
acordo com as respectivas realidades, por não requererem processos 
muito estruturados e sistematizados.

8. aprendizagem coletiva: busca-se eliminar a ideia de que uma 
pessoa possui mais conhecimento que a outra, pois todos devem tentar 
participar e aprender de acordo com suas individualidades.

9. câmbio no imaginário urbano coletivo e reinterpretação do 
espaço público: há possibilidade de diferentes interpretações e percep-
ções sobre um mesmo espaço.

10. arte como medida ou ferramenta: não como um fim.

arte como ferramenta

“Sometimes doing something poetic can become poli-
tical, and sometimes doing something political can become 
poetic” (francis alÿs)

As cidades se tornaram o centro das trocas humanas com o aden-
samento dos centros urbanos a partir da revolução industrial. Como for-
ma de organizar esse adensamento, o lugar das atividades que configu-
ram as cidades passou a ser pré-determinado pelo Estado: habitações, 
comércios, indústrias, instituições e áreas públicas, tudo tem seu lugar 
e sua forma de ocupação definidos pelos planos diretores. A dinâmica 
dos grandes centros urbanos foi se desenvolvendo, até o ponto em que o 
encontro entre duas pessoas passou a precisar ser pré-definido também, 
pois imersos no caos urbano, encontros que possibilitam trocas passaram 
a se tornar cada vez mais raros.

A rua foi aos poucos deixando de ser um lugar de encontro e passou 
a configurar um lugar de passagem, destinado principalmente ao tráfego, 
seja de automóveis, seja de pessoas. Ao mesmo tempo que se encontra 
uma quantidade enorme de pessoas todos os dias, e ao mesmo tempo 
em que se recebe uma quantidade massante de informações visuais, não 
sobra tempo para a apreciação do momento e a busca pelo sentido. Bour-
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Plataforma Superior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.

Plataforma Superior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.Plataforma Inferior da Rodoviária. Foto: Cleber Figueiredo.

riaud discute a ideia de vínculo, como algo que é dotado de sentido e 
fundador do diálogo (BOURRIAUD, 2009, p. 21). A arte teria a função de 
estreitar os espaços, diminuindo as distâncias entre as relações e crian-
do esses vínculos, que abririam margem para uma zona de comunicação 
de caráter contrária a que nos é imposta pela atual configuração destes 
grandes centros urbanos caóticos, desenvolvendo um projeto político 
pela problematização da esfera das relações.

Representado principalmente pelos grafites nas ruas e pelas fotogra-
fias das intervenções difundidas pela internet, o movimento artístico co-
meçou a inserir-se na esfera pública e modificar a ideia de que há um local 
próprio para a arte, mostrando uma infinidade de possibilidades artísticas 
em espaços urbanos. Quando Bourriaud afirma (BOURRIAUD, 2009, p.43) 
que a arte desafia o rolo compressor imposto pela sociedade do espetá-
culo, ele quer dizer que essas pequenas formas de transgressão pratica-
das pelas comunidades de artistas podem ser muito mais significativas 
do que tentativas de revoluções sociais, pois essas são ilusórias. A arte 
de hoje se baseia na transformação de espaços concretos em espaços de 
suspensão ou troca que possibilitem relações, não em concretizar utopias 
(BOURRIAUD, 2009, p.63).

A intervenção artística é uma resposta à cidade, ao espaço público 
e a tudo que o determina. É uma ação que pretende mudar, transformar 
e dar novos significados ao que é consolidado. É um chamado para que 
mais pessoas participem, pensem e se engajem, tanto na ideia que se 
quer passar com a intervenção, como no espaço que a engloba. O artista 
é o responsável por subsitituir o “promover/receber” pelo “mostrar/ver”, 
denunciando o caráter extremamente visual promovido pela rede televi-
siva e pela mídia, buscando uma essência da imagem, marcada pela aber-
tura do diálogo entre as formas (BOURRIAUD, 2009, p.33). Esse “promover/
receber” determina nossa cultura na medida em que não favorece trocas, 
incentiva a generalização das relações em diversos níveis e prioriza a exis-
tência individualista, descartando o senso de coletividade (BOURRIAUD, 
2009, p. 117).

Portanto, é pensado que a arte, e aqui particularmente as interven-
ções artísticas nos espaços públicos, podem possibilitar lugares de comu-
nicação que ajudam a democratizar a sociedade através da expressão de 
movimentos artísticos, que se pretende incluir espaços adequados para 
esta manifestação na intervenção proposta por este trabalho para a Ro-
doviária.
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Estudo de caso 01 - Imagem aérea da praça norte. Fonte: http://concursosdeprojeto.
org/2011/06/13/concurso-de-ideias-brasilia50-primeirolugar/

Estudo de caso 01 - Imagem aérea da praça norte. Fonte: http://concursosdeprojeto.
org/2011/06/13/concurso-de-ideias-brasilia50-primeirolugar/

Aqui serão expostos três projetos que envolvem a Plataforma da Ro-
doviária de Brasília. Eles são frutos de um concurso de ideias, Brasília + 50, 
promovido pelo Decanato de Extensão da Universidade de Brasília e pela 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Brasília, com o apoio do IAB-DF.

estUdo de caso 01 - primeiro lUgar do concUrso 
brasÍlia + 50

Autores: Janaína Kuhn, Alexandre Engel Budiner Höllermann, Ales-
sandra Palla e Laura Mottin Soares.

Objetivos principais: Reogarnizar fluxos, facilitar acessos, distinguir 
espaços planejados especificamente para pedestres ou veículos, além de 
criar um grande espaço cultural e comercial ocupando áreas antes ocio-
sas.

Proposta: Eliminação das vias que contornam as praças da Platafor-
ma Superior, criação de acesso secundário para carros, redefinição de pro-
postas e desenhos paisagísticos, criação de acesso secundário para carros 
em nível intermediário, descolamentos dos estacionamentos para o nível 
inferior da Plataforma, criação de um nível intermediário (atual nível do 
mezanino do prédio da Rodoviária) entre a Plataforma Superior e Inferior 
usando os vazios estruturais, implantação de VLT com percurso ao longo 
da Esplanada dos Ministérios.

Breve descrição: O sistema viário na plataforma superior teve seu flu-
xo alterado com a retirada das pistas que contornam as praças existen-
tes. Assim, o fluxo continua unidirecional com retornos apenas no prédio 
da Rodoviária. O prédio da Rodoviária, no nível da Plataforma Superior, 
foi transformado em um memorial do Lucio Costa. As praças que ocu-
param os estacionamentos e integram-se com o redesenho das praças 
existentes contam com diferenças de nível na pavimentação e presença 
de água constante. Foram criados vazios estruturais na laje da Plataforma 
Superior e passarelas para possibilitar a conexão com os mezaninos dos 
vazios estruturais, que foram transformados em áreas comerciais, praças 
de alimentação, anfiteatro, espaço para exposições e cinema. No nível da 
Plataforma Inferior os vazios estruturais deram lugar a estacionamentos 
que comportam cerca de dois mil veículos.

Breve análise: A ocupação da plataforma superior com praças au-
menta a possibilidade de percurso para os pedestres, além de evidenciar 
o papel da Plataforma Rodoviária como conexão vertical entre os espaços 
já consolidados (plataforma de embarque e conexão com os setores de 
diversões) e as novas ocupações propostas para o vazio estrutural. Par-
te da estrutura também foi retirada, para abrir vazios estruturais que são 
utilizados para levar iluminação e ventilação para os níveis intermediá-
rios dos vazios estruturais, como também para a instalação de rampas 
de acesso. O projeto apresenta grande qualidade plástica, bem como de-
senhos técnicos detalhados. O estacionamento criado no nível da Plata-
forma Inferior, ocupando os vazios estruturais e com acesso através das 

vias N2 e S2 surgiu como solução para as vagas retiradas da Plataforma 
Superior, o que também contribui para diminuir o fluxo de carros na nova 
área de praças.

estUdo de caso 02 - segUndo lUgar do concUrso 
brasÍlia + 50

Autores: Will Figueiredo de Farias, Rodrigo Fonseca Sameshima e Fe-
lipe Miranda Rodrigues. 

Objetivos: Articular os setores de Brasília de forma a melhorar e faci-
litar o deslocamento de pessoas e ampliação do espaço para pedestres.

Proposta: Criação de linha de veículo não motorizado para articular a 
rodoviária com os setores adjacentes e retirada dos estacionamentos da 
plataforma superior com remanejamento do fluxo de carros.

Breve descrição: As vias N1 e S1 foram deslocadas para o nível do bu-
raco do tatu, enquanto as vias do buraco do tatu foram enterradas mais 
um nível. Foram criadas torres de circulação vertical e escadarias entre 
as duas plataformas. Na plataforma superior as vias foram reduzidas e ti-
veram a pavimentação trocada, dando preferência para o pedestre e di-
minuindo a velocidade de rolamento. Os estacionamentos da Plataforma 
Superior foram substituídos por praças e quiosques de alimentação, que 
se utilizariam das torres de circulação para serem abstecidos de água e 
energia. Foi proposto um circuito de VLT ao longo das vias S2 e N2 com 
estrutura pré-moldada de concreto, que permite que ele libere o solo ao 
longo de seu caminho, pois o veículo fica suspenso por um trilho inverti-
do. Também propõem-se a criação de ciclovias ou ciclofaixas ao longo do 
circuito do VLT.

Breve análise: O percurso criado para o VLT e as bicicletas é muito 
desejável, pois garante que a Rodoviária funcione como nó intermodal, 
cruzando mais tipos modais, o que é muito desejável do ponto de vista 
do transporte público. A liberação da Plataforma Inferior de um sentido 
viário também é muito desejável, pois apesar da frota de ônibus ter au-
mentado muito nos últimos 20 anos, o espaço para o passageiro perma-
neceu o mesmo.

estUdo de caso 03 - terceiro lUgar do concUrso 
brasÍlia + 50

Autoras: Gabriela Bandeira Advincula, Carolina Ramos Almeida e Ma-
íra Oliveira Guimarães.

Objetivos: Reogarnizar fluxos, facilitar acessos, distinguir espaços 
planejados especificamente para pedestres ou veículos, além de criar um 
grande espaço cultural e comercial ocupando áreas antes ociosas.

Proposta: Criação de áreas cobertas na Plataforma Superior para abri-

estUdos de caso
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Estudo de caso 03 - Colagem mostrando o parque que ligaria a Rodoviária a Torre de 
TV. Fonte: http://concursosdeprojeto.org/2011/06/13/concurso-de-ideias-brasilia50-
terceirolugar/

Estudo de caso 03 - Esquema das funções e conexões verticais do projeto. Fonte: 
http://concursosdeprojeto.org/2011/06/13/concurso-de-ideias-brasilia50-
terceirolugar/

Estudo de caso 02 - Imagem mostrando o circuito do VLT e ciclovias. Fonte: http://
concursosdeprojeto.org/2011/06/13/concurso-latino-americano-de-ideias-para-
estudantes-brasilia50-segundolugar/

Estudo de caso 02 - Imagem da praça da Plataforma Supeior. Fonte: http://
concursosdeprojeto.org/2011/06/13/concurso-latino-americano-de-ideias-para-
estudantes-brasilia50-segundolugar/

gar atividades comerciais, criação de passarelas ajardinadas sobre o vazio 
central, redirecionamento do fluxo de veículos liberando a parte oeste da 
Plataforma, criação de área destinada a quiosques de alimentação, ocu-
pação dos vazios estruturais com Escolas de Arte.

Breve descrição: É proposto um parque urbano que ligue a Torre de 
Tv à Rodoviária com espécies nativas do cerrado e que possibilite a livre 
circulação dos pedestres. O parque conta com acesso direto ao metrô, a 
uma estação de VLT e uma passarela de pedestres para cruzar a via W3. 
Na Plataforma Superior são propostas estruturas metálicas para criar área 
coberta que abrigue comércio, bares, restaurantes, entre outros. O siste-
ma viário é desviado para os carros no início da plataforma superior, per-
mitindo apenas aos ônibus, bicicletas e veículos leves transpor o espaço. 
Quiosques de alimentação são distribuídos, três passarelas ajardinadas 
de pedestres são criadas nos vazios. Há realocação das paradas de ônibus 
e criação de estação de bicicletas comunitárias. O edifício da Rodoviária 
no nível da Plataforma Superior dá lugar a uma central de informações e 
de turismo. No nível da Plataforma Inferior os vazios estruturais se trans-
formam em escolas de música, artes plásticas, artes cênicas, design, cine-
ma e dança. Todos esses espaços contam com estacionamento próprio 
e possibilitam uma abertura no espaço para os pedestres que queiram 
acessar a plataforma de embarque. 

Breve análise: A previsão de um parque que favoreça o pedestre, com 
acesso ao metrô e VLT, além da integração com a Rodoviária é muito de-
sejável. A ocupação dos vazios estruturais com escolas favorece a vida 
noturna da Rodoviária, bem como a cobertura com espaços para restau-
rantes e bares. Criou-se pontos de integração vertical, conectando as pas-
sarelas de pedestres às escolas. O fechamento do eixo viário para carros 
na Plataforma Superior com abertura de espaços para diversas atividades 
também contribui para a ocupação dos espaços por pessoas, ao invés de 
automóveis.
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Imagens mostrando como seriam os balanços à noite.

4 Os veículos especiais são o conjunto composto por ambulâncias, carros de 
bombeiros, carga e descarga,  transporte escolar etc.

Foto mostrando a situação atual da imagem mostrada na página ao lado. 
Fonte: Google Earth.

como vai ser?

A partir do embasamento teórico desenvolvido ao longo dos primei-
ros capítulos e da problemática levantada por meio das análises, foram 
elaboradas diretrizes para o desenvolvimento do projeto de intervenção 
na Rodoviária de Brasília. O projeto será apresentado em partes, cada 
uma referente a uma diretriz de intervenção. São elas:

- Resgate do Plano de Lucio Costa;

- Partir sempre do pedestre, e não do carro;

- Integração entre modais;

- Intervenção pautada na ocupação e apropiação do espaço público ;

- Qualificação dos espaços públicos com valorização das visuais.

Em seguida, a área de intervenção será zoneada para que os equipa-
mentos propostos sejam explicados em seu contexto. Na sequência serão 
feitas as considerações finais.

resgate do plano de lUcio costa

Sobre a Plataforma, Lucio Costa disse:

ambiente adequado ao convívio e à expansão,  [...] 
grande plataforma liberta do tráfego que não se destine 
ao estacionamento ali, [...]previram-se duas amplas praças 
privativas de pedestres, uma fronteira ao teatro de ópera e 
outra, simetricamente disposta, em frente a um pavilhão de 
pouca altura. 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 setores do varejo comercial quanto ao setor dos bancários 
e escritórios.

E ainda:

a cidade foi, de fato, concebida em função de três es-
calas diferentes: a escala coletiva ou monumental, a escala 
cotidiana ou residencial e a escala concentrada ou gregária; o 
jogo dessas três escalas é que lhe dará o caráter próprio defi-
nitivo. no momento, essa terceira esscala, que corresponde ao 
centro social e de diversões, ou seja, o coração da cidade, não 
existe. [...] esse foco urbano de congestão foi deliberadamen-
te concebido para fazer contraponto aos espaços desafogados 
e serenos das superquadras residenciais.

Fica claro a partir das intenções projetuais de Costa que muito se 
perdeu ao longo dos anos. Ao falar em trânsito local, praças com piso 
sobrelevado para travessia de pedestres e ainda recomendar que não se 
tenha estacionamentos, percebe-se que algumas características foram 
distorcidas a medida que a Plataforma foi se consolidando, de modo a se 
afastar do que foi idealizado no projeto. Apesar da pista sinuosa no sen-
tido norte-sul da Plataforma Superior não configurar um tráfego intenso, 
a pista no sentido sul-norte é bastante movimentada. Com a exceção das 
duas praças que foram preservadas e tombadas pelo IPHAN, a área de 
pedestres ficou restrita a calçadas estreitas e irregulares, com faixas de 
pedestres insuficientes. E mesmo essas duas praças, que deveriam servir 
ao livre convívio de pessoas, só são utilizadas em determinados horários 
e dias, sendo desconfortável e desinteressante a maior parte do tempo.

Por isso, o projeto propõe que a partir do redesenho do sistema 
viário as praças sejam ampliadas, os bolsões de estacionamento do 
meio sejam retirados e a Plataforme fique livre para circulação apenas 
de transporte público e veículos especiais4 . os bolsões de estacio-
namentos mantidos deverão funcionar em regime de rotatividade e 
garantir acesso facilitado para deficientes, idosos e gestantes. Eles se 
encontram nas extremidades da Plataforma e seus acessos ficam a cerca 
de 50 metros das entradas de seus quatro edifícios mais próximos: CONIC, 
Conjunto Nacional, antigo Touring e Teatro Nacional. Recomenda-se tam-
bém que o dinherio arrecadado pelo estacionamento rotativo seja desti-
nado exclusivamente para a manutenção do espaço público.

partir sempre do pedestre, e nÃo do carro

Considerando que a Plataforma possui um total de 1057 vagas regu-
lares para automóveis e que cerca de 630mil usuários utilizam o transpor-
te público todos os dias, temos um quadro de extrema desigualde quan-
do comparamos a área disponível para carros (e o número de usuários de 
carros) com a área disponível para pedestres (e a quantidade de pedestre 
que utilizam o espaço, incluindo os motoristas dos automóveis).

propõe-se a retirada de 630 vagas da plataforma superior, sendo 
mantidas 427. Considerando a média de 630mil usuários de transporte 
público que utilizam a Plataforma todos os dias, as vagas retiradas repre-
sentam cerca de 2% dos usuários (em um cenário de grande rotatividade, 
com cerca de 20 carros utilizando cada vaga em um dia). Isso permite 
inferir que 2% dos usuários da Plataforma serão afetados pela retirada 
das vagas, e que 100% dos usuários terão a área de espaço público 
disponível dobrada, área essa advinda das vagas retiradas.

Além da desigualdade na divisão do espaço, os acessos para pedes-
tres entre a Rodoviária e os setores adjacentes acabaram ficando cheios 
de desníveis por conta da mudança na implantanção do Projeto do Plano 
Piloto. O pedestre muitas vezes é obrigado a atravessar a sequência de 
seis vias do Eixo Monumental ou dar enormes voltas para acessar o nível 
inferior. Na Plataforma Superior o pedestre tem quatro opções de percur-

a nova plata[forma] da rodô
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Vista dos balanços de 20 metros de comprimento. Imagem: Marcelo Andrade e 
Gabriela Cascelli.
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Vista do Parque dos Balanços, ao fundo o Teatro Nacional. Imagem: Marcelo Andrade e 
Gabriela Cascelli.
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O gráfico acima ilustra em porcentagem a que se destina a área da Plataforma 
Superior da Rodoviária hoje, e como seria após a intervenção do projeto.

Croqui mostrando as árvores cata-vento e o parque de balanços. O vento movimenta 
as hélices que geram energia para acender os balanços. Imagem: Gabriela Cascelli.

pondo o gelo baiano, que seria metade de uma esfera de concreto (raio 
de 20cm) a cada 1,5m para segregar a ciclofaixa dos automóveis. Ou seja, 
onde foi possível a ciclovia foi substituída por ciclofaixa com segregação 
física. Esse mesmo separador foi utilizado na Plataforma Superior, para 
segregar a área para veículos coletivos, a área para ciclistas e a área exclu-
siva para pedestres.

Além dos desenhos de ciclofaixa propostos, é feita uma recomenda-
ção de projeto para futura conexão com a malha cicloviária existente. A 
ciclofaixa deverá ser implantada junto às vias existentes com o gelo baia-
no. Quando não houver espaço, as vias devem ter sua largura diminuida 
e/ou os estacionamentos devem ser retirados. O ideal é que a ciclofaixa 
e a calçada somem nove metros e sejam arborizadas. Essa intervenção é 
fundamental para que a Rodoviária consiga interligar a malha cicloviária 
de forma segura e eficiente.

intervenÇÃo paUtada na ocUpaÇÃo e apropiaÇÃo 
do espaÇo público

Partindo da premissa de que as cidades devem ser pautadas pela co-
letividade ao invés da individualidade, os espaços públicos devem aten-
der de forma digna seus cidadãos e cidadãs. Por isso, é importante que 
haja um sentimento de pertencimento do espaço público, só assim pode 
ser criada uma relação de afeto que permitirá que o espaço seja, além de 
ocupado, apropiado pelas pessoas. Essa ocupação e apropiação permi-
tem que com o tempo e com ações programadas o espaço seja constante-
mente melhorado e adaptado, de forma a melhor atender seus usuários.

Os espaços públicos da zona central de Brasília não oferecem ne-
nhum atrativo na medida em que os espaços destinados a pedestres se 
limitam a alguns bancos, que nem sempre estão à sombra ou iluminados, 
algumas lixeiras e fontes de água que passam a maior parte do tempo 
desligadas. Na praça do Museu, que fica próxima à Rodoviária, há apenas 
uma grande área concretada com três espelhos d’água e quatro bancos. 
Ou seja, são ambientes que não oferecem atrativos para a ocupação e 
apropiação cotidiana. A ocupação e a apropiação do espaço público pres-
supõe que o espaço em questão seja minimamente confortável. A Plata-
forma como hoje está configurada é essencialmente coberta de carros e 
concreto. Afim de inverter esse cenário, escolheu-se partir da apropiação 
dos vazios estruturais (os caixões da rodoviária) para criar uma conten-
ção de terra que servirá para uma arborização mais intensa da Plataforma 
Superior. Nos locais onde não se tem a possibilidade de criar essa con-
tenção (na parte mais central) foi inserida a cobertura modulada, jardins 
com plantas de médio e pequeno porte, presença de água, mesas com 
guarda-sol, entre outros. 

Por estar inserida numa área onde a maior parte das atividades é liga-
da a serviços e comércio, a Rodô costuma ficar esvaziada fora do horário 
comercial. Toda a região da escala gregária é afetada pela falta de ativida-
des fora do período comercial, sofrendo com um inchaço durante o dia e 

sos principais para sair dos limites da Plataforma. No nível da Plataforma 
Inferior, o percurso mais utilizado é o caminho próximo ao antigo Touring, 
onde agora funciona a plataforma dos ônibus que vão pro Goiás. 

Para exemplificar, vamos supor que um turista esteja na Plataforma 
Superior tirando algumas fotos do Catedral Metropolitana. Após apreciar 
a vista, ele decide andar até a Catedral. Para chegar lá ele tem uma série 
de opções, entre elas está descer pelo prédio da Rodoviária e atravessar a 
sequência de vias do Eixo Monumental ou dar a volta pelo Setor Bancário 
Sul. Em ambas as opções o turista se depara com insegurança, caminhos 
irregulares e falta de acessibilidade.

Por isso, foi proposto a criação de quatro novos pontos de conexão 
vertical, de forma a criar mais espaço para os pedestres, encurtar distân-
cias e trazer segurança e acessibilidade para as principais rotas.

Com isso, todo o fluxo de veículos particulares que passava pela 
plataforma superior foi redirecionado, libertando a área que antes se 
destinava ao trânsito e aos estacionamentos para os pedestres, ciclistas e 
transporte público. toda a plataforma superior será nivelada, de forma 
que os veículos que tiverem que atravessá-la devem subir na calçada, 
ficando restritos ao espaço marcado pelo piso diferenciado e os segrega-
dores físicos, que também é utilizado para segregar as ciclovias.

Existem hoje na Plataforma Superior três paradas de ônibus. O proje-
to retirou as paradas existentes, pois além de não serem suficientes não 
estão bem localizadas. Para compensar, são propostas quatro novas 
paradas de ônibus, de maior dimensão, e de frente para as novas cai-
xas de circulação vertical, que ficam próximas aos quatro prédios que 
circundam a Plataforma.

a ligação entre as paradas de ônibus e as caixas de ciruculação 
vertical foi feita através de uma cobertura modulada na Plataforma 
Superior. Essa cobertura liga também as novas conexões com as cone-
xões existentes e protege a ciclovia que a acompanha em sua extensão, 
de forma a criar um espaço coberto voltado para a circulação, que tenha 
diversas atividades ao longo de sua extensão, de forma a deixar o percur-
so mais dinâmico, atrativo e seguro.

integraÇÃo entre modais

A integração entre modais é parte fundamental de uma rede de 
transporte público de qualidade. Como foi visto, o contexto da Rodoviária 
é muito favorável ao uso do transporte público, e por isso é fundamen-
tal que se crie condições para que todos os modais coexistam de forma 
inteligente e segura. A malha cicloviária proposta para o Distrito Federal 
possui uma lacuna que essa intervenção visa preencher: a conexão entre 
a Asa Sul e a Asa Norte. Além dessa ligação, o desenho da ciclovia que 
passa pela Plataforma Inferior (ao longo do Eixo Monumental) foi refeito, 
buscando integrar o ciclista ao trânsito (para otimizar seu trajeto) e pro-
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Perspectiva aérea mostrando a implantação do projeto. Imagem: Marcelo Andrade e 
Gabriela Cascelli.

Modelo de cadeiras e mesas móveis, feitos com madeira e ferro. São 630 cadeiras 
distribuidas pela Plataforma Superior. Imagem: Marcelo Andrade.

abandono à noite. Isso abre margem para que atividades marginilizadas 
ocorram com frequência. De forma a favorecer a ocupação do espaço du-
rante um período maior de tempo e aumentar a dinamicidade da área, os 
caixões estruturais serão destinados a novos usos. Cada caixão será 
dividido em três zonas. A primeira delas é a zona das caixas de circulação 
vertical, que ocupam o extremo mais próximo do prédio da Rodô. Cada 
uma é composta de dois elevadores e dois conjuntos de escadas rolantes. 
As escadas devem ter estrutura para que o ciclista consiga utilizá-la com a 
bicicleta. A segunda zona, imediatamente após a circulação vertical deve 
ser composta de vestiários, bicicletários, cafés e lanchonetes, e obrigato-
riamente devem funcionar 24 horas por dia. É importante ressaltar que 
esses equipamentos devem garantir acesso universal e não fazer nenhum 
tipo de restrição a qualquer usuário, garantindo inclusive acesso digno 
dos moradores de ruas aos banheiros. A terceira zona é composta de es-
paço para boates, restaurantes, bares, galerias de arte, cinemas, livrarias, 
padarias, papelarias, anexo de escolas de artes, comércio em geral, es-
paço para atividades culturais e ainda reservatórios para água pluviais e 
reciclagem de águas cinzas.

O caixão estrutural do antigo Touring deve prioritariamente dar lugar 
a Casa do Cinema Brasileiro, com salas de cinema e sessões voltadas para 
a produção de cinema nacional. O caixão do Teatro Nacional preferen-
cialmente deverá abrigar as galerias de arte e ainda abrir uma marquise 
para o Teatro Nacional, onde os cafés poderão utilizar a área voltada para 
o jardim do Teatro. Os outros dois caixões, do CONIC e Conjunto Nacional, 
ficam destinados aos demais usos listados.

QUalificaÇÃo dos espaÇos públicos com valoriza-
ÇÃo das visUais

Após apresentar as principais alterações em termos mais gerais, é ne-
cessário que se avalie os espaços criados e que cada um deles seja dotado 
de características específicas. Por isso, foi feito um zoneamento por cores 
dos espaços criados na Plataforma Superior, definidos pelos principais 
trajetos e estrutura disponível:

ZONA VERDE: essa zona refere-se a área onde é possível que se te-
nha uma arborização de grande porte, utilizando-se das terras já existen-
tes nos caixões que ficam abaixo. Além da maior massa verde, ela tam-
bém possui:

- Dois quiosques com pontos de wi-fi, informações turísticas e cultu-
rais, venda e distribuição de ingressos, locação de slackline, entre outros. 
Os quiosques também devem ter a infra-estrutura necessária para auxiliar 
eventos de pequeno porte como mostra de filmes, shows, apresentações 
cênicas e atividades similares. Eles estão localizados na zona verde próxi-
ma ao CONIC e ao Teatro Nacional.

- Fontes originais do projeto de Lucio Costa.
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manga, helicônia, bastão do imperador, jasmin estrela, calatéia, costela 
de adão, bambu orquídea, taioba, inhame, sapucaia, buriti, guapuruvu, 
espada de são jorge, flamboyant, nhame roxo, painera, jambo, jatobá, 
peroba rosa, jabuticabeira, manduiraná, chal chal, tarumã, canboatá, 
catiguá, louro-pardo, açoita-cavalo, falso-barbatimão, ingá feijão, em-
bira de sapo, roseiras, canela ferrugem, jade, cabeleira de velha, con-
géia, girassol, chorão, bougainvillea, brinco de princesa, jasmin, rabo 
de burro, cipó de são jorge, olho de cabra, orelha de onça, candeia, 
assa peixe, guabiroba, tarumã do cerrado, araça do campo, murici do 
campo, juquiri, língua de vaca, pata de vaca, quaresmeira, jacarandá de 
minas, fedegoso, araticum do mato, murugum, sempre verde, flor de 
coral, cravina, camaradinha, petúnia perene, rabo de gato e palmeira 
do viajante.

consideraÇÕes finais

Concluir o projeto de intevenção para a Rodoviário foi muito gra-
tificante, principalmente quando percebi que todos os problemas que 
a Plataforma enfrenta hoje são passíveis de solução. Mas o exercício de 
re-construção da imagem da Rodoviária a partir de um novo horizonte 
foi desgastante e encontrou diversos empecilhos, principalmente no 
que se refere a dificuldade da sociedade como um todo entender as 
desvantagens do carro como principal veículo de locomoção e a retira-
da dos estacionamentos como gesto democrático.

O problema que a Plataforma enfrenta hoje não é só um problema 
de gestão, mas de desenho também. Ao redimensionar as vias para in-
serir as ciclofaixas percebi o quão é simples e impactante esse tipo de 
gesto em Brasília. E mais surpreendente que isso foi perceber a quan-
tidade de espaço que é despediçada com estacionamentos: a área de 
espaços públicos foi mais do que dobrada.

Por isso, a nova forma da Rodô, como nomeei o trabalho, é a con-
solidação de uma ideia que partiu da vontade de trazer as pessoas para 
mais perto umas das outras. Essa nova forma de ver a Plataforma, de 
desenhá-la para as pessoas e de democratizar o espaço público nasce 
da vontade de viver em cidades em que o melhor lugar para se estar é 
na rua.

liários urbanos voltados para a contemplação. Esse mobiliário modulado 
é feito de concreto e possui diversos modelos (jardineiras, bancos, espre-
guiçadeiras) que devem ser dispostos de forma a contemplar diferentes 
grupos de pessoas.

ZONA AMARELA: essa zona tem vista privilegiada para a Plataforma 
Inferior e para o Eixo Monumental. Por isso, ela será de uso livre, contando 
com mobiliário móvel, esguichos de água no chão, esculturas interativas 
e canteiros de flores. O comércio é permitido também, podendo funcio-
nar como uma extensão da Zona Vermelha.

ZONA VERMELHA: essa zona funciona como um extensão do pré-
dio da Rodoviária, sendo desejado um comércio que configure uma feira. 
As barraquinhas moduladas podem ser divididas por até quatro comer-
ciantes e a preferência é que elas se destinem à venda de produtos orgâ-
nicos, agricultura familiar e artesanatos. As barraquinhas também podem 
funcionar fora do horário comercial, em finais de semana e feriados, sen-
do desejado que algumas se destinem a alimentação e venda de bebida.

diretrizes gerais

Para finalizar, serão apresentadas diretrizes que valem para toda a 
Plataforma. Elas buscam direcionar o que não foi contemplado pelo pro-
jeto:

- Implantação de lixeiras em número suficiente com separação de re-
síduos para reciclagem.

- Projeto de iluminação voltado para o pedestre, de forma a valorizar 
as estruturas propostas e iluminar todas as calçadas.

- Bebedouros públicos em cada uma das zonas da Plataforma Supe-
rior e nas caixas de circulação vertical.

- Paraciclos, principalmente perto das caixas de circulação vertical.

- Estátuas de cobre de pessoas ligadas à história de Brasília em posi-
ções que tenham relação com suas personalidades, tais como: Lucio Cos-
ta, Lelé, Sérgio Sampaio, Renato Russo, Cássia Eller, Nicolas Behr, Genival 
Oliveira Gonçalvez (Gog), Burle Marx, Darcy Ribeiro, Ellen Oléria, entre 
outros.

- Placas de bronze no para-peito que dá vista para o Eixo Monumen-
tal contendo informações sobre a história da cidade e todos os prédios do 
Eixo que a vista alcança.

- Projeto paisagístico feito principalmente com a utilização de plan-
tas do cerrado e plantas brasileiras. Sugere-se as seguintes espécies: mag-
nólia, figueira, pau-ferro, chapéu de sol, angico, pau-balsa, mimosa, oiti, 
pequi, caju do cerrado, cajá, nim, laranjeira, tangerina, café, romã, jasmin 

- Canos para circulação de ar do subsolo.

- Teatro de arena localizado na antiga escada de ligação com o Tou-
ring. O acesso foi repensado para a nova forma da escada, que é marcada 
por um meio-círculo de 15 metros de raio e uma cobertura esbelta, em 
semi-círculo de 10 metros. Além de rampas dentro das normas de acessi-
bilidade, parte da escada será destinada a água corrente para as pessoas 
se refrescarem e as crianças brincarem.

- A Parede da Gentileza Urbana é destinada a boas ideias, ações, in-
tervenções e motivações. Além de avisos e brincadeiras poderá ainda ser-
vir como meio de comunicação entre os usuários e os gestores do espaço, 
de forma a tornar o processo mais participativo.

- E ainda duas paredes verdes destinadas a doações de mudas. Qual-
quer pessoa pode doar e qualquer pessoa pode retirar as mudas, desde 
que para plantio imediato, ficando restrito para fins comerciais. As mudas 
ficam dentro de potinhos dispostos em diferentes alturas da parede.

ZONA AZUL: a principal destinação dessa zona é agregar as pesso-
as. Ela tem a vista mais privilegiada do Eixo Rodoviário e fica acima das 
vias, não havendo portanto condições para vegetação de grande porte. 
Apesar disso, ela terá outra atrativos:

- Na zona azul sul serão dispersos cogumelos de concreto com teto-
verde. Com raios variando entre 4 e 8 metros, suas alturas são inversa-
mente proporcionais ao diâmetro da cobertura. Nessa mesma área tam-
bém se localizam as gangorras de 20 metros de comprimento, que dão 
vista para o prédio da Rodoviária e o parque de Le Parkou que dá vista 
para o Eixo Rodoviário Sul.

- Na zona azul norte foram distribuídas nove paredes voltadas para 
intervenções artísticas. Essas paredes também possuem ponto de ener-
gia elétrica. Além das paredes também foram locadas cinco árvores cata-
vento, que são geradores de energia eólica. Essa energia será usada para 
acender o parque de balanços que fica nessa mesma zona. Os 21 balanços 
em formato de anéis são pendurados por cabos de aço. Eles possuem di-
ferentes cores e são feitos de materia translúcido, que permite que eles 
brihem à noite a partir da energia dos cata-ventos.

- Tanto na zona azul sul quanto na norte uma parte do chão que 
acompanha o desenho do piso será levemente rebaixado para que se 
corra água .

ZONA ROXA: destinada a receber e conduzir o fluxo de pessoas, ci-
clistas e transporte público, essa zona é constituída principalmente pelas 
calçadas compartilhadas, ciclovias, paradas de ônibus e cobertura modu-
lada. Além de conectar as caixas de circulação vertical, nela também se 
encontram as calçadas que dão vista para o Eixo Monumental. Essas cal-
çadas foram dimensionadas com seis metros, havendo espaço para mobi-
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Imagem mostrado o quiosque e os cogumelos de concreto, ao fundo o antigo Touring. 

Imagem: Marcelo Andrade e Gabriela Cascelli.
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Vista do observador mostrando os cogumelos de concreto, o parque de Le Parkou ao fundo direito e o Touring ao fundo esquerdo. 
Imagem: Marcelo Andrade e Gabriela Cascelli.
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O mapa ao lado mostra em branco os trajetos que os carros fazem 
hoje para passar pela região da Plataforma da Rodoviária. O trajeto rosa 
representa o trajeto que pelo projeto de intervenção só poderá ser feito 
por transporte público e veículos especiais.
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Corte longitudinal da Plataforma da Rodoviária, mostrando o CO-
NIC, Torre de TV, o prédio da Rodoviária e o Conjunto Nacional.

Corte transversal da Plataforma da Rodoviária, mostrando o CO-
NIC, o prédio da Rodoviária, o antigo Touring e o Teatro Nacional.

cortes esQUemÁticos
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Vista do observador. Parque de Le Parkou à esquerda, cogumelos de concreto no centro, 
teatro de arena à direita e CONIC ao fundo. Imagem: Marcelo Andrade e Gabriela Cascelli.
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Este mapa mostra em amarelo a área da Plataforma Rodoviária. A 
linha rosa marca a ciclovia existente, e a linha tracejada azul indica por 
onde deve ser feito o projeto de continuação da malha cicloviária, com 
implantação de um calçadão voltado para pedestres e ciclistas com no 
mínimo nove metros de largura em toda a sua extensão. O mesmo está 
representado na página seguinte, só que no sentido Leste-Oeste, pas-
sando pela Plataforma Inferior.
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Mapa mostrando em amarelo a Plataforma da Rodoviária, em linha rosa contínua a ciclovia existente e em linha 
tracejada azul a ciclofaixa proposta.
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Vista do observador mostrando o parque de balanços e as paredes de grafite. Ao fundo o Teatro Nacional à esquerda 
e uma caixa de circulação vertical à direita. Imagem: Marcelo Andrade e Gabriela Cascelli.
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No mapa à esquerda foi representado em cima da Plataforma dois 
pontos de observação, referentes as principais visuais. Supõem-se que 
os dois observadores estão no ponto marcado e um irá andar em dire-
ção à Torre de TV e outro em direção ao Congresso Nacional. A linha tra-
cejada azul representa os principais trajetos que podem ser feitos hoje, 
e a linha tracejada rosa representa os trajetos que poderão ser feitos 
após a intervenção. Nota-se que além de mais curtos, eles acabam com 
a necessidade de atravessar as seis vias do Eixo Monumental, tornando 
o trajeto também mais seguro e direto.

No esquema à direita temos a representação das novas circulações 
verticais marcadas em vermelho. Em cinza estão as circulações verticais 
existentes.
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Vista da situação atual do local da implantação da caixa de circulação vertical. 
Foto: Cleber Figueiredo.
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Vista da situação atual do local da implantação da caixa de circulação vertical. 
Foto: Cleber Figueiredo.
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Vista da situação atual da via da Plataforma Superior. Seu corte viário está representado na página seguinte. Foto: Cleber Figueiredo.
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Vista do observador mostrando o modelo de 
quiosque, a cobertura que liga as caixas de 

circulação vertical, a ciclovia, o espaço destinado 
a circulação de transporte público e a Torre de TV 

ao fundo. 
Imagem: Marcelo Andrade e Gabriela Cascelli.
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Vista do observador. Ciclovia no primeiro plano, Parque de Le Parkou, cogumelos de concreto, teatro de arena e o 
Conjunto Nacional ao fundo. Imagem: Marcelo Andrade e Gabriela Cascelli.
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Vista da Plataforma Superior da Rodoviária, mostrando os carros estacionados na 
sombra do prédio e a Torre de TV ao fundo. Fonte: Google Earth.
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Croqui mostrando como ficaria a mesma área da foto ao lado de acordo com a 
proposta. Desenho: Daniel Melo.


