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A temática envolvendo centro urbanos é introduzida 
partindo de uma reflexão inicial que pode parecer muito 
simples: o que um centro urbano deve representar para 
a cidade? E quais características deve ter? A resposta 
pode não ser universal, mas todos temos um imaginário 
do que seria um centro urbano em nossas mentes. Isso 
porque, em algum nível, nós precisamos participar desse 
espaço – mesmo que alguns gostem dele mais que 
outros. Na capital do país a situação não é diferente.

As propostas de intervenção no centro urbano de 
Brasília significam modificar uma estrutura que não 
pertence apenas à cidade em si – a um bairro, um 
estado específico etc. – mas à história de maneira geral, 
em função de sua condição de patrimônio cultural da 
humanidade. Ao mesmo tempo, mais de 30 anos após 
a publicação de Brasília Revisitada, o Plano Piloto ainda 
possui algumas áreas reservadas à ocupação, mas 
que ainda não o fizeram – ou que estão em processo –, 
incluindo áreas estruturantes dentro do planejamento 
estabelecido por Lucio Costa. Este é o caso do Setor de 
Autarquias Norte (SAUN), presente na Escala Gregária1 
de Brasília.

A presente proposta de urbanismo, ilustrada ao lado, 
se dispõe a ser um porta-voz de boas práticas e de 
soluções urbanas adequadas à cidade, cujo centro 
apresenta-se tão desgastado.

A proposta busca 
tornar-se um exemplo de 
ocupação a ser seguido 
pelos demais setores 
que constituem a Escala 
Gregária de Brasília. O 
SAUN mostra que a cidade 
pode ter sua área central 
tão viva quanto a que foi 
prevista por Lucio Costa e, 
além disso, que é possível 
um centro urbano poder 
expandir-se aproveitando 
ao máximo a infraestrutura 
disponível, sem 
necessariamente ampliar 
sua malha, distanciar-se 
do centro ou ocupar ainda 
mais área de solo natural.

1 Brasília foi organizada com base em quatro escalas, desenvolvidas por 
Lucio Costa, as quais são fundamentais para o reconhecimento de sua 
concepção: a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica. Elas 
dividem a cidade em diversos setores com funções, dimensões e gabarito 
pré-estabelecidos.
A escala gregária representa, em resumo, o centro da cidade, localizada 

na intersecção dos eixos, sendo este ponto a Rodoviária do Plano Piloto. A 
ela – a escala – reservam-se as principais atividades econômicas, de lazer 
e cultura de Brasília, com o propósito de estruturar um centro urbano mais 
vivo, diverso e propício ao encontro.
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Autarquias Norte consegue incorporar o 
correspondente a 8,42% da população total 8,42% da população total 

do plano pilotodo plano piloto (210.067 habitantes, segundo 
PDAD 2015).
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