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Em Brasília, existe uma distribuição urbanística
setorizada, formada basicamente por áreas residenciais
(Super Quadras – SQ), associadas a áreas comerciais
locais, que atendem à região ao redor (Setor Comercial Local
– SCL), áreas destinadas a Hotéis (Setor Hoteleiro - SH),
Bancos (Setor Bancário - SB), Diversões (Setor de Diversões
– SD), Autarquias (Setor de Autarquias – SA), etc. Esse
conjunto de setores está por sua vez inserido no contexto das
asas do avião: Asa Norte e Asa Sul.
A cidade, vista de cima, propõe o desenho de uma
aeronave com duas Asas e todos os setores estão
organizados de forma espelhada no sentido Norte (N) e Sul
(S). Um Eixo rodoviário Central (“Eixão”) e outras vias
paralelas fazem a ligação entre as asas. No “corpo” do avião
estão localizados os monumentos e prédios do poder, por
isso chamado Eixo Monumental, e ao Leste da cidade está
localizado um grande lago artificial, chamado Lago Paranoá.
No sentido Leste-Oeste, a circulação é mediada por
vias menores, viadutos e passarelas subterrâneas para
pedestres cruzarem o Eixo Central. Os visitantes costumam
achar que todas as quadras são bem parecidas. Os
endereços são definidos por siglas e números que, por sua

vez, correspondem ao setor de sua localização.
Brasília possui muitos gramados e árvores. A cidade tem
medidas horizontais em grandes escalas e distâncias muito
espaçadas, o que acaba por provocar o predomínio de
automóveis, o que dificulta a circulação dos pedestres. Estes,
por sua vez, concentram-se mais nas imediações da Rodoviária,
Conic, Conjunto Nacional, Setor Comercial e áreas de trabalho
como o Setor de Autarquias.
A Universidade de Brasília, situa-se aproximadamente a
3 km da Esplanada dos Ministérios e, como os demais lugares
da cidade é provida de muitos arbustos e prédios com pintura
branca, construídos à base de concreto, com espaço amplo
entre eles.
Um abraço e boas idéias !!!
Núcleo Fora do Eixo
Maiores informações:
projetoforadoeixo@gmail.com
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RODOVIÁRIA
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Rodoviária
Terminal central em que embarcam e
desembarcam diariamente para trabalhar
e/ou estudar os moradores das cidades
satélites, também conhecidas com cidades
dormitório. No Plano Piloto as pessoas
geralmente possuem seus carros ou
moram em local próximo aos
compromissos, podendo ir a pé,
ou de bicicleta.

CONJUNTO NACIONAL
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Conjunto Nacional
Primeiro shopping da cidade situado
no Setor de Diversões Norte (SDN)

CATEDRAL
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Catedral
Administrada pela igreja católica.
Encontra-se em péssimo estado de
conservação devido a sua fachada vitral
(sempre danificada) ser de difícil acesso
e manutenção.

MUSEU DA REPÚBLICA
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Museu da República
Projetado por Oscar Niemeyer.
É uma obra cercada de polêmicas
e questionamentos da classe artística
de Brasília por não satisfazer as reais
necessidades dos artistas e por
contar com um modelo de gestão obscuro
e pouco representativo.
O museu possui vários nomes e apelidos,
tais como os nomes “oficiais”: Museu
Nacional, Museu da República, Museu
Honestino Guimarães, Complexo Cultural
da república.
E alguns apelidos tipo: Bomba enterrada,
Museu Bola, Tumba de Niemeyer, Museu
do Ovo, Nave, e por aí vai.

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
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Esplanada do Ministérios
Área estratégica do Plano Piloto
(o corpo do avião) onde se concentram,
além do Congresso Nacional,
a grande maioria dos ministérios.
Possui grande área de gramado central
que pode servir para espaço de ocupação
de artistas e interventores.

TRÊS PODERES - CONGRESSO NACIONAL
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Congresso Nacional e arredores
Grandes áreas gramadas e amplas.
Nessas redondezas estão as edificações
de funcionamento dos três poderes, assim
representados: Poder Legislativo (o
Congresso Nacional), O Poder judiciário
(Ministério da Justiça) e o Poder Executivo
(Palácio do Planalto). As nuvens
geralmente estão negras sobre o céu do
Congresso.

PONTE JK
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Lago Paranoá
Lago artificial com até 30m de
profundidade criado por meio da
desapropriação e inundação de antigas
fazendas. Hoje banha as áreas mais
nobres da cidade onde também ocorre
um grande número de invasões e
ocupações irregulares desses mesmos
nobres moradores

Ponte JK
A ponte liga, por sobre o lago Paranoá, o
cento da cidade ao Lago Sul (bairro de
classe média alta - mansões e piscinas).
Atrás do Lago Sul ocorrem periferias que
contrastam nos aspectos sócio-cultural e
econômico. Foi construída pelo exgovernador Joaquim Roriz com denúncias
de desvio de verbas públicas. Existe outra
ponte igual a essa no Japão, o projeto foi
comprado. Também é conhecida como
“Terceira Ponte”.

CONIC
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Conic
Prédio comercial de alta rotatividade,
mistura e agrega uma grande
concentração de estabelecimentos
voltados ao entretenimento sexual, igrejas,
estudantes de artes (Faculdade Dulcina de
Moraes), lojas de música, escritórios,
sindicatos e skatistas. O espaço conta com
ampla galeria subterrânea.

ESPAÇO PILOTO - UNB
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Espaço Piloto - UnB
Galeria de arte localizada na Universidade
de Brasília. Situa-se aproximadamente a
3 km da Esplanada dos Ministérios e, como
os demais lugares da cidade é provida de
muitos arbustos e prédios com pintura
branca, construídos à base de concreto. O
Campus conta com amplos espaços.

