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INTRODUÇÃO 

Este processo, iniciado em 08.06.2018, trata de projeto de requalificação das 
quadras 1 e 2 do Setor Bancário Sul, Região Administrativa do Plano Piloto – RA-I (Figura 1 
e Figura 2), encaminhado ao CONPLAN para apreciação (Despacho SEDUH/SEGEST/
COPROJ/DIEP - 79428400), em 07 de fevereiro de 2022, distribuído na 192ª reunião 
ordinária do CONPLAN de 10 de março de 2022, e disponibilizado a estas relatoras em 14 
de março de 2022.  

O projeto foi desenvolvido em resposta à solicitação da Promotoria de Justiça da 
Pessoa com Deficiência - PROPED/MPDFT, que vem demandando, desde 2016, 
providências para implantação de acessibilidade no Setor Bancário Sul. Em linhas gerais, 
ele reconfigura vias internas, remaneja vagas de estacionamento, propõe arborização, 
criação de rotas acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida, integra percursos 
cicláveis, qualifica e amplia os espaços de circulação de pedestres e procura minimizar as 
barreiras ao acesso pelas faces norte, leste e sul. 

 

Figura 1. Localização do Setor Bancário Sul no Plano Piloto. Fonte: MDE 112/2018 (68110906) 
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Figura 2 – Quadras 1 e 2 do Setor Bancário Sul. Fonte: adaptado de Google Earth 

Após a liberação de acesso a este processo, agendou-se uma reunião, dia 
25.04.2022, com os técnicos da SEDUH responsáveis pelo projeto Clécio Nonato Rezende 
e Juliana, onde foi feita uma apresentação e houve oportunidade de esclarecimento de 
dúvidas. Após ponderações feitas nessa reunião, a equipe se propôs a realizar uma 
alteração e complementação da proposta. 

Essa nova versão da proposta foi reapresentada em uma reunião seguinte, ocorrida 
dia 30.05.2022. Ela se mostrou muito mais adequada como resposta ao fato gerador deste 
processo – a necessidade de dotar o setor com acessibilidade, promovendo assim a 
democratização de seus espaços e seu uso por todos os cidadãos. Essa nova versão não 
consta do processo, mas será dada a conhecer por meio da apresentação que os técnicos 
farão durante a reunião do CONPLAN. 

Assim, este relato se baseia nas informações de projeto constantes nos documentos 
Memorial Descritivo 112/2018 (68110906) e Projeto de Sistema Viário e Paisagismo SIV 
112/2018 (68109824, 68109968 e 68110095), considerando as alterações feitas no acesso 
leste (Setor de Autarquias Sul) e na chegada e encaminhamento dos pedestres pelo acesso 
sul (Setor Bancário Sul, quadras 3 e 4).  

CONDICIONANTES DO PROJETO 

O Setor Bancário Sul, nas quadras objeto do projeto, foi criado sobre uma grande 
plataforma que se nivela a oeste, com o Eixo L, fazendo com que em todas as demais 
interfaces ele se apresentasse como uma verdadeira ilha, cercada por imensos taludes que 
o isolam dos setores adjacentes. O acesso ao setor por suas faces norte (Touring, Setor 
Cultural Sul), leste (Setor de Autarquias Sul) e sul (Setor Bancário Sul, quadras 3 e 4), 
sempre pareceu improvisado e desrespeitoso com os pedestres, com soluções 
improvisadas, inadequadas ou excludentes.  
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Em que pesem as barreiras criadas pela implantação do setor, seu pavimento térreo 
é nivelado, com potencial para favorecer deslocamento e permanência de pedestres. No 
entanto, há obstáculos e barreiras em continuidade e acessibilidade, pelo desenho viário, 
localização dos bolsões de estacionamento, colocação inadequada de mobiliário urbano e 
sinalização e práticas de desrespeito ao espaço público. 

Em 2018, o Centro de Estudos de Espaços Públicos da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de Brasília, CEEP/FAU/UnB, realizou um levantamento de 
campo com estudantes e voluntários, por solicitação da equipe da então SEGETH, para 
elaborar um relatório preliminar que servisse de apoio às decisões projetuais da Secretaria. 
Este documento consta do processo (Estudo Técnico Levantamento e Diagnóstico 
preliminar – 16483775) e é citado no Memorial Descritivo, tendo colaborado para o 
diagnóstico do setor quanto às atividades de passagem: acessos (portas de entrada) e 
trajetos; e permanência:  atividades estacionárias, situação dos automóveis e fachadas e 
atividades. Apenas a questão das fachadas e atividades não foi contemplada pelo projeto, 
uma vez que ele se dedica a intervir apenas no espaço público. 

CONSULTA ÀS CONCESSIONÁRIAS E AO IPHAN 

No que tange as consultas à CEB, CAESB e Novacap, as interferências que foram 
relatadas puderam ser contornadas por ajustes no projeto ou poderão ser acomodadas 
quando da sua implantação, não se convertendo em fator impeditivo. 

Considerando estar a intervenção em área tombada, a Portaria n° 166, de 11 de 
maio de 2016, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional/IPHAN, em seu art. 
85, diz que “os projetos de intervenção no Conjunto Urbanístico de Brasília serão 
submetidos à análise e aprovação do Distrito Federal, cabendo obrigatoriamente a análise e 
aprovação do IPHAN apenas nos casos de intervenções que impliquem em: (...) III. 
Alteração do sistema viário principal, na Macroárea A”. Após análise do processo, o IPHAN 
emitiu o seguinte parecer conclusivo:  

Dado o exposto, pode-se considerar que os critérios de intervenção na área 
(art. 30º e art. 31º da Portaria Iphan nº 166/2016 e art. 8º da Portaria Iphan 
nº 420/2010) estão contemplados na proposta apresentada, não tendo sido 
identificado riscos à preservação do bem tombado e, portanto, nenhum 
impeditivo à aprovação do projeto. (Parecer Técnico 12/2002 – COTEC/
IPHAN 78751745) 

DISCUSSÃO 

Inicialmente, parabenizamos a equipe da SEDUH por seguir na missão de 
requalificar as áreas livres públicas dos setores centrais de Brasília. O projeto traz ganhos 
muitíssimo importantes para a população de Brasília, especialmente aquelas pessoas com 
mobilidade reduzida, pois traz soluções para que se possa vencer os imensos desníveis que 
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separam o setor de suas adjacências, favorecendo a conexão e a circulação de pedestres 
no centro da cidade. 

Quanto aos acessos 

A solução de harmonizar escadas com rampas nos taludes sul e norte são uma 
solução simples e de baixa manutenção (com possibilidades de perdurar) para trazer 
acessibilidade às interfaces. A nossa principal crítica à proposta original foi a não utilização 
da mesma solução na face leste, a mais problemática e onde, pelo levantamento, passam 
mais pessoas. Acreditamos que a nova proposta agora atende às exigências do Promotoria 
de Justiça da Pessoa com Deficiência quando soluciona essa conexão de forma acessível 
(Figura 3).  

 

Figura 3 – Rampa para o Setor de Autarquias Sul. Fonte: apresentação da equipe da SEDUH. 

Embora a rampa necessite ser longa, para atender à norma (algo em torno de 200m 
de comprimento, segundo os técnicos da SEDUH), ainda assim, torna mais direto e encurta 
o trajeto de quem vem, por exemplo, da parada de ônibus do Eixo L (Figura 4). 
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Figura 4 – Comparação entre trajetos acessíveis para alguém que quisesse ir da parada de 
ônibus do Eixo L até a base da atual escada que leva ao Setor de Autarquias Sul. No primeiro, 
são percorridos 550m até o início da futura rampa. Se ela tiver uns 200m, o trajeto total a ser 
percorrido será de 750m. O segundo trajeto mede 820m, sem considerar a distância que a 
pessoa teria que percorrer na rampa da face sul (rampas representadas em amarelo) Fonte: 
adaptado de Google Earth. 
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Com isso, ficam contempladas as faces norte, leste e sul, em termos de acesso ao 
setor. No entanto, o problema não está resolvido na face leste. Pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida não têm nenhuma forma de chegar ao piso térreo do Setor Bancário 
Sul vindos da Galeria dos Estados. Essa foi uma grande oportunidade perdida de ampliar a 
mobilidade e a acessibilidade dos pedestres no centro de Brasília, quando da reforma dessa 
passagem. É imprescindível que essa falha seja corrigida, para que a Promotoria de Justiça 
da Pessoa com Deficiência tenha a resposta que corretamente exigiu. 

Quanto aos trajetos internos, sistema viário e espaços de permanência  

Com o objetivo de promover clareza e continuidade no percurso dos pedestres, o 
sistema viário local foi readequado: os bolsões de estacionamento foram reconfigurados e a 
largura das vias internas foi reduzida. Além disso, propôs-se alinhamento das vias de 
circulação, implantação de travessias elevadas ou mudança do material do piso, 
alargamento das calçadas compartilhadas e partilhadas. 

No acesso sul, a via interna deixa de ser binária para ser uma via de mão dupla com 
largura de 6 metros, com vagas em 90o. de um lado e em baliza do outro. Desta forma, 
amplia a dimensão das calçadas além de criar um nova calçada em um dos lados onde 
antes não existia (figura 5). 

Figura 5 – Acesso sul atual e proposta de readequação das vias locais. Fonte: apresentação da 
equipe da SEDUH.  

 No acesso noroeste, que liga o SBS à plataforma superior da Rodoviária, foi 
proposto o redimensionamento das faixas de rolamento, sem diminuir o número de faixas, 
para incluir uma ciclovia e ampliar o passeio de pedestres. Entre o ponto de ônibus da 
Galeria dos Estados e a saída do SBS, ajustou-se o meio fio do Eixo L para delimitar o fluxo 
de ônibus e carros, desta forma ainda criou-se um “cinturão verde” nesta área.  

Ainda nessa região, entre o ponto de ônibus e os acessos da Galeria, foi proposto 
uma praça por meio da elevação da rua e da retirada do bolsão de estacionamento 
adjacente, reacomodando os quiosques já existentes e conferindo um espaço de 
permanência de qualidade (figura 6). 
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Figura 6 - Acesso noroeste atual e proposta da praça e readequação das vias. Fonte: Google 
Earth e apresentação da equipe da SEDUH. 

Apesar da supressão de algumas vagas e da reconfiguração dos bolsões de 
estacionamento, o SBS passa a ter 1.366, ao invés das atuais 1383, uma redução pouco 
significativa diante dos ganhos de acessibilidade e mobilidade, tanto para o pedestre quanto 
para os carros. 

VOTO 

Considerando o exposto e louvando, ainda uma vez, o esforço da SEDUH em desenhar 
espaços públicos para uma cidade mais adequada aos pedestres e ciclistas, mais viva, 
segura e acessível a todos os cidadãos, 

VOTAMOS 

- pela aprovação do projeto de Requalificação do Setor Bancário Sul – Quadras 1 e 2 - 
consubstanciando no Memorial Descritivo 112/2018 (68110906) e Projeto de Sistema Viário 
e Paisagismo SIV 112/2018 (68109824, 68109968 e 68110095), incorporando a alteração 
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em que consta passagem elevada no acesso sul, e rampa para conexão com o Setor 
de Autarquias Sul, a leste; 

recomendando fortemente 

- encaminhar - à RA1/Administração do Plano Piloto e/ou demais órgãos responsáveis - 
solicitação para solução de circulação vertical na ala leste da Galeria dos Estados, para que 
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida possam acessar o Setor. 

Atenciosamente e à disposição, 

Gabriela de Souza Tenorio 

     Conselheira FAU/UnB 

 

Heloísa Melo Moura 

    Conselheira IAB/DF

 8


