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Brasília, 26 de outubro de 2020. 1 

CONSELHEIRA: Gabriela de Souza Tenorio/FAUUnB 2 

PROCESSO Nº: 0110-000366/2010  3 

AUTORIA DO PROJETO: Equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 4 

Habitação/SEDUH, DIMOB/COPROJ/SUPLAN 5 

INTERESSADO: Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano/SUPLAN 6 

ASSUNTO: Projeto de requalificação da área pública do Setor Cultural Sul/SCTS 7 

 8 

PREÂMBULO 9 

Trata este processo do projeto de requalificação da área pública do Setor Cultural Sul 10 

(SCTS) entre os lotes 1 e 2, Região Administrativa do Plano Piloto (RA I) (Figura 1, Figura 2 11 

e Figura 3), que integra a Estratégia de Revitalização de Conjuntos Urbanos do PDOT (artigos 12 

110 a 113) e cujas informações técnicas constam dos documentos: 13 

• 48982277 (Memorial Descritivo); 14 

• 48982404 (Projeto de Sistema Viário SIV 119/2020: Sistema viário, 15 

estacionamento, acessibilidade - Lote 1 e entorno - Setor Cultural Sul – 16 

SCTS – Planta Geral) e  17 

• 48982489 (Projeto de Sistema Viário SIV 119/2020: Sistema viário, 18 

estacionamento, acessibilidade - Lote 1 e entorno - Setor Cultural Sul – 19 

SCTS – Planta de detalhe). 20 

O projeto foi elaborado por arquitetas e urbanistas da Secretaria de Estado de 21 

Desenvolvimento Urbano e Habitação/SEDUH, DIMOB/COPROJ/Subsecretaria de Políticas 22 

e Planejamento Urbano/SUPLAN, datando de junho de 2020, segundo o MDE (documento 23 

48982277). 24 

 25 
Figura 1. Localização da área. Fonte: MDE 119/2020 (documento 48982777) 26 
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 27 
Figura 2. Situação da área. Fonte: MDE 119/2020, fl. 4 (documento 48982777) 28 

 29 
Figura 3. Lotes 1 e 2 e área pública. Fonte: Poligonal da Área Touring-CCultural-SCTS. 30 
Documento 20785470) 31 

A proposta de alteração do espaço público vem complementar o Projeto de obra de 32 

modificação sem acréscimo de área para o edifício conhecido como Touring Club, localizado 33 

no Setor Cultural Sul, constante no Processo nº 00390-00002339/2020-38, ao qual está 34 

vinculada. Assim, além dos documentos técnicos relativos a este processo, também serão 35 

considerados os documentos relativos ao Processo nº 00390-00002339/2020-38, 36 

especialmente no que se relaciona com o desenho das áreas livres dentro do seu lote e suas 37 

interfaces com o espaço público.  38 
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De acordo com o Parecer Técnico 81/2020, do IPHAN (45756495) de 20.08.2020,  39 
a área em questão fica inserida no perímetro tombado do Conjunto 40 
Urbanístico de Brasília (CUB), inscrito no Livro do Tombo Histórico sob nº 41 
532, em 14/03/1990. O referido tombamento foi regulamentado pela Portaria 42 
nº314-IPHAN, de 08/10/1992; esta, por sua vez, detalhada pela Portaria nº 43 
166-IPHAN, de 11/05/2016. Ademais, o local torna-se ainda mais sensível por 44 
estar situado entre o Touring Club e a Biblioteca Nacional (parte do Conjunto 45 
Cultural da República), dois edifícios tombados individualmente no âmbito da 46 
Portaria nº 55 do Iphan, de 06 de junho de 2017. 47 

Assim, relato a proposta para subsidiar a análise dos membros do Conselho de 48 

Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN em sua deliberação, nos 49 

termos do inciso XII do art. 219 da Lei Complementar nº 803/2009, segundo o qual, compete 50 

ao CONPLAN “apreciar os projetos de arquitetura e de reforma dos edifícios e monumentos 51 

tombados isoladamente e dos localizados no Eixo Monumental, previamente à sua aprovação 52 

pelas Administrações Regionais”.  53 

 54 

I. BREVÍSSIMO HISTÓRICO 55 

O edifício do Touring Club do Brasil, localizado no Setor Cultural Sul de Brasília, foi 56 

projetado por Oscar Niemeyer e equipe em 1963, tendo suas obras sido finalizadas em 1967. 57 

Ele teve diferentes usos ao longo dos anos, e sua estrutura física sofreu diversas adequações 58 

para se adaptar às diferentes necessidades de cada uso. De igual maneira, a área pública 59 

adjacente, no nível da Esplanada dos Ministérios, sofreu várias adaptações e nunca se 60 

estruturou como um espaço público digno de integrar o Eixo Monumental da cidade. 61 

A partir de uma iniciativa do Serviço Social da Indústria/SESI e da Confederação 62 

Nacional da Indústria/CNI, o edifício do Touring abrigará um Espaço de Arte, Ciência e 63 

Tecnologia, “em um ambiente dinâmico através de exposições interativas, com ênfase na 64 

colaboração, criatividade e inovação” (Memorial Descritivo do Processo nº 00390-65 

00002339/2020-38, documento 37902552). Segundo o Parecer Técnico Nº 72/2020 do IPHAN 66 

(Processo nº 00390-00002339/2020-38, documento 44591769): 67 
após anos de usos indevidos, abandono e degradação, a proposta 68 
apresentada mostrou recuperar o Touring de forma adequada e criteriosa. A 69 
população poderá novamente acessar esse exemplar da arquitetura moderna 70 
e se apropriar dele. O ganho para o reconhecimento desse tipo de arquitetura 71 
como objeto patrimonial será significativo, o que é desejável por esta 72 
instituição. 73 
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Considerando esse novo uso, vem o projeto para requalificar a área pública entre o 74 

Touring e a Biblioteca Nacional, que “propõe reformulações de sistema viário, melhoria da 75 

acessibilidade e do paisagismo” (documento 49010962), algo há muito necessário. 76 

 77 

II. DESCRIÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA PÚBLICA 78 

De acordo com o MDE, o projeto: 79 

• estabelece a conexão entre as vias S1 e S2, sob a forma de um binário 80 

com as vias duplas separadas por canteiro de cerca de 39m de largura, 81 

arborizado como pequeno bosque de ipês; 82 

• propõe nova geometria viária a partir da via S2; 83 

• mantém o alinhamento do acesso principal ao local, a partir da via S1, 84 

mantendo também a saída existente, acrescida de outra, para atender aos 85 

veículos do estacionamento do lote 2. A alça de retorno do canteiro central, 86 

ao norte, é recuada em cerca de 35m da S1, ampliando a área destinada 87 

aos pedestres e a massa de vegetação próxima ao Eixo Monumental; 88 

• cria estacionamento com cerca de 100 vagas para atender ao lote do 89 

Touring com certa simetria ao do lote 2. Ele é recuado em relação ao limite 90 

do lote cerca de 19m, mantendo essa frente livre, que em conjunto com a 91 

porção norte do terreno, limitada pelo Eixo Monumental, proporciona um 92 

espaço para exposições ao ar livre; 93 

• destina 5% das vagas para pessoas com deficiência e 5% para idosos, 94 

além de vagas para motos e paraciclos, atendendo à legislação; 95 

• propõe passeios ao longo da S1, a partir da faixa de pedestres da 96 

rodoviária, até chegar ao tabuleiro de concreto do Museu e Biblioteca. Para 97 

o interior do Setor Cultural, um eixo atende ao lote 1 e o outro passa em 98 

meio ao bosque, ambos sendo ligados, ao centro, por eixo perpendicular 99 

de 6m, para chegar à Biblioteca Nacional; 100 

• desenha travessias elevadas de pedestres na maior parte do interior do 101 

Setor. Nos locais onde isto não acontece, prevê rampas acessíveis. Os 102 

passeios são compartilhados entre pedestres e ciclistas; 103 

• especifica a pavimentação do sistema viário em blocos de concreto 104 

intertravados, intercalando a paginação das vagas de estacionamentos 105 

com blocos de concreto intertravados vazados ou concregrama; 106 
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• propõe o plantio de duplo renque de árvores, configurando uma alameda, 107 

ao longo da calçada entre o lote do Museu e da Biblioteca e a S1; 108 

• prevê a instalação de mobiliário como bancos, lixeiras, tanto na alameda 109 

quanto no bosque, além de paraciclos. 110 

As Figuras 4 a 9 ilustram a proposta antes das modificações indicadas pelo DETRAN 111 

(Parecer Técnico 23, documento 48162793). 112 

 113 
Figura 4. Situação atual da área. Fonte: Projeto de Requalificação do Setor Cultural Sul. Fonte: 114 
Apresentação SCTS entre lts 1-2 (documento 40767854) 115 

 116 
Figura 5. Proposta antes das modificações sugeridas pelo DETRAN. Fonte: Projeto de 117 
Requalificação do Setor Cultural Sul. Fonte: Apresentação SCTS entre lts 1-2 (documento 118 
40767854) 119 
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 120 
Figura 6. Vista da área tal como ela se encontrava até abril de 2014. Fonte: Projeto de 121 
Requalificação do Setor Cultural Sul. Fonte: Apresentação SCTS entre lts 1-2 (documento 122 
40767854) 123 

 124 
Figura 7. Fotomontagem antes das modificações sugeridas pelo DETRAN. Fonte: Projeto de 125 
Requalificação do Setor Cultural Sul. Fonte: Apresentação SCTS entre lts 1-2 (documento 126 
40767854) 127 
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 128 
Figura 8. Vista da área tal como ela se encontrava até abril de 2014. Fonte: Projeto de 129 
Requalificação do Setor Cultural Sul. Fonte: Apresentação SCTS entre lts 1-2 (documento 130 
40767854) 131 

 132 
Figura 9. Fotomontagem antes das modificações sugeridas pelo DETRAN. Fonte: Projeto de 133 
Requalificação do Setor Cultural Sul. Fonte: Apresentação SCTS entre lts 1-2 (documento 134 
40767854) 135 

Após consulta, o DETRAN sugere algumas alterações, conforme ilustradas pelas 136 

Figuras 10 a 12: 137 
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 138 
Figura 10. Alteração sugerida pelo Detran. Fonte: Parecer Técnico 23 (documento 48162793). 139 

 140 
Figura 11. Alteração sugerida pelo Detran. Fonte: Parecer Técnico 23 (documento 48162793). 141 
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 142 
Figura 12. Alteração sugerida pelo Detran. Fonte: Parecer Técnico 23 (documento 48162793). 143 

As Figuras 13 a 16 ilustram o projeto final, com as alterações indicadas pelo DETRAN 144 

já incorporadas. 145 

 146 
Figura 13. Planta Geral. Fonte: Projeto SIV 119-2020-SCTS-GERAL (documento 48982402).  147 
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 148 
Figura 14. Planta Geral. Aproximação. Fonte: Projeto SIV 119-2020-SCTS-GERAL (documento 149 
48982402).  150 
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 151 
Figura 15. Planta de Detalhe. Fonte: Projeto SIV 119-2020-SCTS-DET (documento 48982489)  152 
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 153 

 154 

 155 
Figura 16. Planta de Detalhe. Aproximação. Fonte: Projeto SIV 119-2020-SCTS-DET (documento 156 
48982489) 157 

 158 
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III. ANÁLISES DOS ÓRGÃOS COMPETENTES 159 

Segundo o MDE, no item “Consultas às concessionárias de serviços públicos”, CEB, 160 

CAESB e Novacap não apresentam impedimentos à execução da proposta. 161 

O Parecer Técnico 81/2020, do IPHAN (documento 45756495), dá como “aprovado o 162 

desenvolvimento do anteprojeto” e traz a seguinte conclusão: 163 
Do ponto de vista patrimonial, a proposta não apresentou aspectos que 164 
impliquem em impactos negativos ao bem tombado. Pelo contrário, em 165 
conjunto com a nova característica cultural e educacional do edifício Touring, 166 
o projeto de sistema viário para a área em questão contribui para a 167 
requalificação de parcela sensível do CUB [Conjunto Urbanístico de Brasília] 168 
que passou por anos de usos indevidos e conservação descontinuada. 169 
Portanto, optamos pela aprovação do desenvolvimento do 170 
anteprojeto onde poderão ser desenvolvidos maiores detalhamentos tais 171 
como os dos mobiliários urbanos.   172 

 173 

IV. DESCRIÇÃO DO PROJETO PARA O TOURING CLUB, NO QUE TANGE À OCUPAÇÃO 174 

DA ÁREA LIVRE DO LOTE 1 E SUA INTERFACE COM OS ESPAÇOS PÚBLICOS. 175 

No Processo nº 00390-00002339/2020-38 encontra-se a Planta de Situação do projeto 176 

do Touring, indicando o desenho das áreas livres circundantes ao projeto no nível da 177 

Esplanada dos Ministérios (plataforma inferior da rodoviária), com proposta de anfiteatro para 178 

a área a norte da edificação (Figura 17). 179 

 180 
Figura 17. Planta de Situação do Projeto para o Touring Club. Fonte: Projeto 1-10 Planta de 181 
Situação (documento 44592328, do Processo nº 00390-00002339/2020-38). 182 
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Percebe-se que sua proposta é discrepante com a proposta da SEDUH, o que fica 183 

mais claro quando aproximamos e giramos a imagem (Figura 18).  184 

 185 

 186 

 187 
Figura 18. Planta de Situação do Projeto para o Touring Club. Aproximação. Fonte: Projeto 1-188 
10 Planta de Situação (documento 44592328, do Processo nº 00390-00002339/2020-38). 189 
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De acordo com o Memorial Descritivo do Processo nº 00390-00002339/2020-38 190 

(documento 37902552), item Relação com o Entorno: 191 
As áreas externas do complexo do Espaço de Arte, Ciência e Tecnologia 192 
englobam não somente a área de seu terreno (projeção de 10.000m2), mas 193 
uma área de entorno imediato contida entre o Eixo Rodoviário a oeste (via 194 
ERL Sul), Eixo Monumental e Plataforma Rodoviária a norte (via S1), 195 
complexo da Biblioteca Nacional a leste e Setor de Autarquias Sul ao sul (via 196 
S2), com cerca de 30.000m2. Para a elaboração do projeto de paisagismo na 197 
área do terreno de 10.000m2, as intervenções propostas para as áreas 198 
externas foram pensadas numa escala maior, considerando as relações 199 
espaciais e funcionais do contexto imediato do edifício, sua inserção num 200 
conjunto maior representado pelo ambiente natural, propondo-se desta forma 201 
a recuperação do traçado original das vias de veículos e áreas verdes, 202 
existentes até a intervenção feita em 2014. 203 

Quanto à proposta de qualificação do entorno da edificação, o IPHAN comenta, em 204 

seu Parecer Técnico72/2020 (documento 44591769, do Processo nº 00390-00002339/2020-205 

38) 206 
A recuperação do traçado original das vias de veículos localizadas entre o 207 
Touring e a Biblioteca Nacional é condizente com o interesse patrimonial, pois 208 
qualifica o espaço público sem impactos negativos para o bem tombado. 209 
Contudo, é importante que seja verificado junto ao governo distrital se existem 210 
projetos já destinados para essa área. A proposta de recuperação de áreas 211 
verdes também é adequada e deve ser detalhada nas próximas etapas. 212 
Sendo assim, é oportuna a construção do anfiteatro como foi proposta, 213 
alterando a topografia do terreno de forma a criar uma arquibancada gramada 214 
e rebaixada. Quanto à vegetação a ser adotada, é indicada a atenção quanto 215 
ao porte e localização dos exemplares para que não prejudiquem o 216 
protagonismo da edificação tombada. 217 

Quanto ao térreo do edifício, ele pode ser observado nas Figura 19 e 20. 218 
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 219 
Figura 19. Planta do Térreo Inferior do Projeto para o Touring Club. Fonte: Projeto 2-10 220 
PLANTA PAV.TÉRREO INFERIOR (documento 44592416, do Processo nº 00390-00002339/2020-221 
38). 222 

 223 
Figura 20. Planta do Térreo Inferior do Projeto para o Touring Club. Aproximação. Fonte: 224 
Projeto 2-10 PLANTA PAV.TÉRREO INFERIOR (documento 44592416, do Processo nº 00390-225 
00002339/2020-38). 226 

 227 
Segundo o Memorial Descritivo do Processo nº 00390-00002339/2020-38 (documento 228 

37902552), 229 
No térreo, o fechamento com esquadrias junto aos pilares irá criar, embaixo 230 
dos balanços da laje do primeiro pavimento, uma varanda com pé-direito de 231 
cerca de 5,30m, circundando toda a fachada leste e norte. Pela varanda leste 232 
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será feito o acesso de público, com área para embarque e desembarque de 233 
passageiros transportados por veículos de passeio e grupos transportados 234 
por ônibus. O acesso de público aos espaços internos será feito no pavimento 235 
térreo através do Saguão junto à escada curva existente. 236 
 237 

A Figura 21 ilustra a proposta, evidenciando a varanda de 5,75m de largura. 238 

 239 
Figura 21. Imagem da proposta, ilustrando a varanda do térreo inferior e o tratamento das 240 
áreas livres. O anfiteatro proposto não parece estar representado. Fonte: Fotografia 241 
Arquitetura (documento 42367492 do Processo nº 00390-00002339/2020-38) 242 

 243 

IV. DISCUSSÃO 244 

De acordo com o decidido na Reunião do CONPLAN de 15 de outubro de 2020, o 245 

Processos Nº 00390-00002339/2020-38,  que trata do “Projeto de obra de modificação sem 246 

acréscimo de área para o edifício conhecido como Touring Club localizado no Setor Cultural 247 

Sul”, e o Processo  Nº 0110-000366/2010, que trata do “Projeto de requalificação da área 248 

pública do Setor Cultural Sul (SCTS)”, deveriam ser considerados juntos. Assim, foram 249 

atribuídos aos representantes titulares do IAB/DF, CAU/DF e FAU/UnB, ficando esta relatora 250 

incumbida mais especificamente deste relato.  251 

De fato, especialmente no que tange à estruturação e desenho das áreas livres no 252 

nível da Esplanada dos Ministérios, esta apreciação se torna imprescindível, pois, como visto, 253 

temos duas propostas diferentes para a mesma área, uma não tendo continuidade ou 254 

harmonização com a outra.  255 

De saída, é importante destacar a relevância dessa iniciativa para a cidade de Brasília, 256 

e a pertinência de se recuperar esse belo edifício para abrigar um Espaço de Arte, Ciência e 257 
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Tecnologia no coração da capital do país, num local acessível a toda a população, ao lado do 258 

terminal rodoviário e da estação central do metrô.  259 

Essa intervenção em nosso patrimônio, aliada à requalificação das áreas livres 260 

circundantes, apresenta-se como oportunidade preciosa para valorizar esse trecho do Eixo 261 

Monumental, que sempre recebeu intervenções improvisadas. Assim, acredito que as 262 

intervenções idealmente devem não apenas considerar o grande volume de pedestres que 263 

circulam atualmente pela área e seus trajetos atuais, mas também prever novo volume de 264 

pessoas e novos fluxos, provocados pela existência do novo equipamento cultural. 265 

Apresento aqui dados de pesquisa realizada por mim, nessa área, a partir de 266 

observação e contagem de pedestres (Figuras 22 e 23). Embora os dados sejam de 2010, 267 

acredito serem válidos, uma vez que a situação não se alterou tanto, de lá pra cá. 268 

 269 
Figura 22. Pontos de contagem de fluxo de pedestres. Fonte, Tenorio, 2012 270 

 271 
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 272 
Figura 23. Gráficos de fluxos de pedestres. Fonte: Tenorio, 2012 273 

Podemos observar que, durante a semana, a faixa de pedestres entre a Rodoviária e 274 

o Touring chega a receber um fluxo de 1.968 pessoas, no horário de 7h às 8h, grande parte 275 

indo no sentido Rodoviária-Touring, e 3.240 pessoas, no horário de 17h às 18h,  quase todas 276 

indo no sentido Touring-Rodoviária. As fotos das Figuras 24 e 25 ilustram a situação. 277 

 278 
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 279 
Figura 24. Imagens da chegada das pessoas à Esplanada, de manhã. Fonte: Tenorio, 2010 280 

 281 
Figura 25. Imagens do regresso das pessoas à Rodoviária no fim do dia. Fonte: Tenorio, 2010 282 

O levantamento dos três trechos de contagem no Eixo Monumental, próximos à 283 

Rodoviária, permitiram observar duas coisas:  284 

1) o espaço contíguo ao Eixo Monumental é muito pequeno para os que aguardam a 285 

oportunidade de cruzá-lo, considerando que nele ainda se localizam naturalmente vendedores 286 
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ambulantes. Isso é especialmente problemático do lado da Rodoviária (que não é área de 287 

abrangência deste Processo); 288 

2) as larguras das calçadas existentes são insuficientes para o volume de pessoas que 289 

por ela circulam, em alguma hora do dia. 290 

Considerando a preocupação cada vez mais presente nas cidades contemporâneas 291 

de valorizar seus pedestres, e considerando que, minimamente, nós, os pedestres, devemos 292 

ter espaços de calçamento generosos para espera, e calçadas adequadas e convenientes 293 

para nosso deslocamento, sem que sejamos obrigados a pisar na grama, na terra ou escapar 294 

para as vias de veículos, as conclusões daí advindas são material informativo para o desenho 295 

urbano (Figuras 26 a 28). 296 

  297 
Figura 26. Calçadas com largura de 2m são insuficientes para o fluxo no Eixo Monumental 298 
próximo à Rodoviária. Fonte: Tenorio, 2010. 299 
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 300 
Figura 27.  Nesta calçada de 4,5m de largura, se alguém vier no sentido contrário, terá que 301 
pisar na grama. Fonte: Tenorio, 2010. 302 

 303 
Figura 28. Calçada de 5 m de largura na chegada à Rodoviária pelo canteiro central. Fonte: 304 
Tenorio, 2010. 305 

Muitas vezes, para ilustrar boas práticas de espaços públicos bem desenhados para 306 

os pedestres, vemos exemplos de outras cidades, brasileiras ou estrangeiras. No entanto, 307 
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gosto de buscar exemplos em nossa própria cidade. Gostaria, então, de lembrar onde, em 308 

todo o Distrito Federal, se encontra o espaço mais generoso e adequado para os pedestres: 309 

justamente a Esplanada dos Ministérios! O local por excelência da Escala Monumental, o 310 

prolongamento natural do fluxo que nasce na área de abrangência deste Processo, a partir 311 

da Rodoviária, do cruzamento dos eixos.  312 

É precisamente no local mais monumental da cidade que o cidadão é mais bem 313 

tratado. As calçadas da Esplanada são contínuas (900m de extensão do lado norte, 650m do 314 

lado sul), possuem 10m de largura, são niveladas, sombreadas (especialmente em seu lado 315 

sul), com largura suficiente para que a onipresença dos vendedores ambulantes não 316 

prejudique o ir e vir confortável das pessoas. Alargam-se ainda mais, quando se aproxima a 317 

parada de ônibus, oferecendo espaço amplo para a espera do transporte (Figuras 29 a 32). 318 

 319 
Figura 29. Calçada de 10m de largura no lado norte da Esplanada. Fonte: Tenorio, 2010. 320 
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 321 
Figura 30. Amplo espaço de espera próximo à parada de ônibus. Fonte: Tenorio, 2010. 322 

 323 
Figura 31. A generosidade do lugar acomoda o ir, o vir e o permanecer, com conforto. O 324 
sombreamento é parte essencial da experiência positiva das pessoas. Fonte: Tenorio, 2010. 325 

Relato 75ª RE_Conplan 29/10/2020 (49966399)         SEI 0110-000366/2010 / pg. 24



CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO 
FEDERAL - CONPLAN 

25 
 

 326 
Figura 32. Demais atividades, atraídas pela presença das pessoas, como o comércio 327 
ambulante, não prejudicam o deslocamento das pessoas. Fonte: Tenorio, 2010. 328 

Tendo feito meu arrazoado quanto à estrutura desejável para deslocamento e espera 329 

das pessoas em espaços públicos centrais, monumentais, gostaria agora de falar sobre um 330 

edifício que abriga a função de museu, ou alguma função que atraia público constante, muitas 331 

vezes em grupo. Gostaria mais uma vez de trazer exemplos de locais emblemáticos em nossa 332 

cidade, que não só permitem a visão e o acesso ao edifício destacado, mas acomodam – 333 

também generosamente – pessoas em grupos ou dispersas, fazendo com que o extenso  334 

espaço público, à sua frente e ao seu redor faça, parte da experiência de quem o acessa 335 

(Figuras 33 a 36). 336 

Relato 75ª RE_Conplan 29/10/2020 (49966399)         SEI 0110-000366/2010 / pg. 25



CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO 
FEDERAL - CONPLAN 

26 
 

 337 
Figura 33. Espaço público à frente e ao redor da Catedral. 1200 m² apenas na área pintada de 338 
laranja, que possui 33m da ponta da rampa até o estacionamento à frente. Fonte: Google Earth. 339 

 340 
Figura 34. O grupo de turistas em frente à Catedral não impede a circulação de outras pessoas 341 
nem atravanca o local. Fonte: Tenorio, 2010. 342 
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 343 
Figura 35. Espaço público à frente e ao redor da Igrejinha. 815 m² apenas na área pintada de 344 
laranja, que possui 30m da porta do pilar frontal até a parte mais baixa da escadaria. Fonte: 345 
Google Earth 346 

 347 
Figura 36. Espaço público à frente e ao redor da Igrejinha. Cerimônia se derramando para as 348 
áreas livres não prejudica a experiência de quem passa e não pertence ao grupo. Fonte: 349 
https://static.gigapan.com/gigapans0/27166/images/27166-831x360.jpg 350 

 351 
Seguindo na linha dos exemplos de nossa cidade, gostaria de trazer finalmente o do 352 

Museu da República, espaço de natureza semelhante ao que ocorrerá no Touring, para dar 353 

uma palavra sobre grupos e possibilidade de se usar o espaço exterior para o prolongamento 354 

das atividades internas1 (Figuras 37 a 41). 355 

 
1 Ressalto que considero a “praça” do Museu como um ótimo exemplo do que fazer para afastar as pessoas no uso cotidiano 
(poderia ser sombreada, para dizer o mínimo), mas é preciso admitir que ela possui extensa área dedicada exclusivamente aos 
pedestres e possibilita que transitemos entre o museu e a biblioteca sem ter que passar por nenhum carro estacionado. 
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  356 
Figura 37. Espaço público do Complexo Cultural da República. Fonte: Google Earth 357 

 358 
Figura 38. A área calçada do Complexo Cultural da República acomoda grupos de maneira 359 
confortável. Fonte: Tenorio, 2010. 360 
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 361 
Figura 39.O local tem outros problemas, mas falta de espaço não é um deles. Fonte: Tenorio, 362 
2010. 363 

 364 
Figura 40. Edifícios desse porte, com atratividade turística e cultural atraem ambulantes, que 365 
se localizam próximos à sua entrada. Fonte: Tenorio, 2010. 366 
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 367 

 368 
Figura 41. Atividades se derramam para fora do Museu. Fonte: Tenorio, 2008. 369 

 370 
A partir dessas premissas, preocupações e exemplos, comento agora os projetos em 371 

tela. 372 

Edifício do Touring 373 

Incialmente, discuto a interface do projeto de intervenção do Touring no nível da 374 

Esplanada. Considerando a finalidade do edifício, muito pouca área é dada para o pedestre 375 

no espaço fronteiriço. A varanda, proposta com 5,75 m de largura, não é ampla o suficiente 376 

para abrigar - por exemplo, e ao mesmo tempo - grupos de estudantes sendo organizados 377 

pelos professores, pessoas que estão entrando, pessoas que estão saindo, pessoas que 378 

estão próximas esperando outras, inevitáveis ambulantes... ainda mais quando está destinada 379 

a também ser área expositiva, conforme a planta do térreo indica (Figuras 42 e 43). 380 
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 381 
Figura 42. Planta do Térreo Inferior do Projeto para o Touring Club. Fonte: Adaptado do Projeto 382 
2-10 PLANTA PAV.TÉRREO INFERIOR (documento 44592416, do Processo nº 00390-383 
00002339/2020-38). Em marrom, a calçada. Observar que ela “morre” na pista, não se 384 
integrando com o piso da varanda. Em laranja, a varanda/circulação/área expositiva. Em preto, 385 
local para embarque e desembarque de automóveis. A seta vermelha indica o acesso ao 386 
público. 387 

 388 
Figura 43. A mesma planta anterior, simulando apenas um grupo de 45 pessoas esperando 389 
para entrar. Fonte: Adaptado do Projeto 2-10 PLANTA PAV.TÉRREO INFERIOR (documento 390 
44592416, do Processo nº 00390-00002339/2020-38). Em roxo, simulação de pessoas. Uma 391 
pessoa ocupa, em situação certa proximidade com outras (como no caso de um grupo 392 
escolar), 0,5m². 393 

A proposta diz resgatar o sistema viário sinuoso um dia existente, mas aquele viário 394 

atendia a uma função que o edifício abrigava, bastante diferente da função pretendida. As 395 

vias de circulação de veículos, com o embarque e desembarque de carros e ônibus muito 396 

próximos à varanda, e a estreiteza da própria varanda restringem ainda mais a experiência 397 

dos usuários. Se para a parte mais técnica do térreo – porção sul do edifício, é imprescindível 398 
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a proximidade de veículos, para carga e descarga e outras funções – o mesmo não se pode 399 

dizer para o acesso principal (Figuras 44 a 46). 400 

 401 
Figura 44. Imagem da proposta, ilustrando a varanda do térreo inferior e o tratamento das 402 
áreas livres. Fonte: Fotografia Arquitetura (documento 42367492 do Processo nº 00390-403 
00002339/2020-38) 404 

 405 
Figura 45. A mesma imagem anterior, simulando apenas um grupo de 45 pessoas esperando 406 
para entrar. Fonte: Adaptado de  Fotografia Arquitetura (documento 42367492 do Processo nº 407 
00390-00002339/2020-38) 408 

 409 
Figura 46. A mesma imagem anterior, simulando uma praça ampla para pedestres. Fonte: 410 
Adaptado de Fotografia Arquitetura (documento 42367492 do Processo nº 00390-411 
00002339/2020-38) 412 
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A falta de um amplo espaço – como uma praça - destinado a pedestres em frente à 413 

entrada do edifício, dificulta, também, a possibilidade de se utilizar a área externa para 414 

exposição, o que seria uma pena. 415 
 416 

Projeto de requalificação das áreas públicas 417 

 Discutindo agora a questão das áreas livres públicas, há uma ação que deve ser 418 

tomada de imediato: é preciso uniformizar a proposta para a requalificação das áreas públicas 419 

entre os lotes 1 e 2 do Setor Cultural Sul, utilizando como base o projeto da SEDUH. Assim, 420 

é imprescindível que o projeto para as áreas livres no interior do lote 1 se harmonize com o 421 

projeto da SEDUH, dando continuidade interna a trajetos de pedestres e propostas 422 

paisagísticas, para que se tenha um desenho único, integrado, fluido. Trago para 423 

consideração o que foi ponderado na seção anterior, quanto ao espaço fronteiriço do edifício 424 

ser tratado como praça, amplo e de domínio do pedestre (podendo possibilitar acesso sobre 425 

o piso da praça, organizado com balizadores, de veículos em baixa velocidade). 426 

 O projeto da SEDUH demonstra preocupação com trajetos de pedestres, pensando-427 

os nivelados, acessíveis, sombreados, trazendo boa qualidade ambiental para os percursos. 428 

Além disso, ao especificar árvores ornamentais, traz também beleza cênica ao local. Propõe 429 

conexões diretas, buscando interligar os edifícios do Setor. Propõe ainda uma larga faixa 430 

arborizada ao longo do Complexo Cultural da República, que beneficiará os transeuntes que 431 

penam no sol forte e na aridez do local. 432 

 O projeto já passou por todos os órgãos e instâncias competentes, sanou as questões 433 

que foram colocas pelo DETRAN, e está detalhado o suficiente para uma apreciação. Ou seja, 434 

poderia ser aprovado da forma como se apresenta, não fosse o apelo que esta relatora 435 

gostaria de fazer quanto a não desperdiçarmos esta oportunidade maravilhosa de 436 

desenharmos um espaço para o pedestre ainda mais generoso, alinhado com o caráter 437 

monumental do local, regatando o que se fazia no início desta Capital. 438 

 Como inspiração, trago a frase conhecidíssima de Lucio Costa, para fazer minhas as 439 

palavras do mestre: 440 
Primeiro, o caminhamento de pedestres é uma necessidade. (...) Que se 441 
procure a maneira mais racional, mais simples, sem grandes artifícios, de 442 
conectá‐los, para que o pedestre possa percorrer, caminhar e circular de um 443 
setor da cidade para o outro, com a devida tranqüilidade e segurança. (I 444 
Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília, Senado Federal, 445 
1974), 446 

 e advogo por: 447 
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• trechos de espera amplos, no Eixo Monumental e na S2, nos moldes das áreas de 448 

espera das paradas de ônibus na Esplanada. Esses trechos não precisam ser áridos, 449 

devendo ter arborização; 450 

• calçadas ao longo do Eixo Monumental muito largas, idealmente com os mesmos 10m 451 

de largura da Esplanada, que terão continuidade ao longo do Complexo Cultural da 452 

República, como se fosse uma calçada só, com o desenho mais elegante e simples 453 

possível, indo da Rodoviária até o viaduto que leva à Catedral; 454 

• demais calçadas de, no mínimo 5m de largura. Lembro que elas ainda serão 455 

compartilhadas com os ciclistas, não sendo conveniente que sejam mais estreitas que 456 

isso, para tranquilidade e segurança de todos; 457 

• dar continuidade ao calçamento de pedestres na alameda dos ipês até sua ponta sul, 458 

imaginando que um grande contingente de pessoas atravessa esse espaço público 459 

para acessar o Setor Bancário Sul e o Setor de Autarquias Sul; 460 

• ainda considerando esse grande fluxo no sentido Rodoviária/Setores Bancário e de 461 

Autarquias Sul, prever mais calçadas nesse trajeto; 462 

• ampliar a possibilidade de acesso à alameda dos ipês, para que ela, onde se localiza 463 

possa ser mais utilizada pelas pessoas. 464 
 465 

V. VOTO 466 

Considerando todo o exposto, VOTO: 467 

- pela unificação de proposta para requalificação das áreas livres públicas do Setor 468 

Cultural Sul, entre os lotes 1 e 2, de forma que o desenho das áreas livres do lote 1 até a 469 

fachada do edifício do Touring, por onde ocorrerá o acesso ao Espaço de Arte, Ciência e 470 

Tecnologia, sejam redesenhadas com base no projeto da SEDUH, sugerindo que as 471 

contribuições feitas no item anterior deste parecer - Projeto de requalificação das áreas 472 

públicas - possam ser consideradas e incorporadas ao projeto. 473 

Atenciosamente e à disposição, 474 

 475 

Gabriela de Souza Tenorio 476 

Conselheira  477 
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