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Edição Especial



EDITORIAL

Em edição especial por conter artigos exclusivamente do ecossoció-

logo Eugênio Giovenardi, fotografias de Evandro Torezan e o contributo a 

Brasília e o tributo ao seu bioma pelos artistas visuais Dionísio João, Luiz 

Felipe Vitelli, Valdério Costa, Nádia João e Gaia Aquarela, a Revista IDen-

tidades 2022 aborda a Capital Federal e o Cerrado. 

Ao completar 62 anos em 21 de abril de 2022 — inserida na “so-

ciedade de riscos” que transforma em mercadoria tudo que toca e não 

deixando de ser uma versão moderna de Midas — a cidade sonhada por 

Dom Bosco e concretizada por Juscelino Kubitschek está, há tempos, sob 

riscos ecológicos do desmatamento, da crise hídrica e destituída de uma 

nova cultura não apenas no uso, mas na interação de todos os sujeitos do 

ecossistema.

Na concepção do projeto urbano de Brasília, faltaram propostas que 

garantissem, em simultâneo, a convivência humana com a biocomunida-

de e com a biodiversidade do bioma Cerrado, e, no ambiente comparti-

lhado, a regeneração deste ecossistema. A “ópera existencial” de Brasília, 

fundamentada sob a ostensiva realidade dos fatos, não se sustenta na 

interconectividade entre os seres vivos no meio ambiente do Cerrado. A 

ocupação dos espaços não preserva, não interage e não une a natureza à 

urbe.

O leitor perceberá que as decisões político-administrativas da cida-

de de Brasília em nada contribuem para a convivência harmonizada entre 

ecossistemas e os serviços à população. De certo, sem vontade política 

há muito pouco lugar para a Capital da Esperança circunscrita apenas em 

sua área tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade. Reduzida 
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a sua cidade-parque ao Plano Piloto, desfalcada 

de um modelo de administração capaz de apri-

morar e consolidar relações de convivência: ha-

bitantes/cidade/natureza. E à medida que cres-

ce desordenadamente menos se desvelarão os 

segredos milenares do Cerrado. O colar de saté-

lites dependurado no pescoço do Plano Piloto 

pouco embeleza o Cerrado. Estrangula-o lenta-

mente e o sufoca sem piedade. 

O Cerrado está sendo tratado a ferro e fogo 

como o eram os escravos em outros tempos não 

tão distantes. Libertar o Cerrado é preciso! Des-

truí-lo é criminoso! O Cerrado não é apenas para 

a espécie humana. É, pois, o cenário generoso 

da biodiversidade que abriga humanos e não 

humanos. 

O Cerrado não se comove com as loas 

poéticas que sobre ele se fazem em datas 

especiais. A velhice do Cerrado se remoça 

quando escutamos o silencioso rumor de suas 

nascentes, a cantilena serena de seus córregos 

cristalinos e quando reverenciamos sua beleza 

pura, selvagem, grandiosa. Milenar.
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MARCHA PARA O OESTE

Brasília foi posta como continuida-

de da Marcha para o Oeste que se fixou 

no potencial generoso da terra virgem 

tentadora para gerar riqueza e acumular 

poder. Em 62 anos, essa marcha deixa 

mais dúvidas do que certezas aos brasi-

leiros de hoje e do futuro. Brasília este-

ve e está no caminho do desmatamento 

progressivo e do desnudamento da terra 

que atravessa o Cerrado. 

A nova capital do Brasil, levantada 

no Planalto Central em um ecossistema 

do bioma Cerrado, foi construída sobre 

uma superfície visível e sobre um 

subsolo desconhecido. Conheciam-se 

parte das nascentes de água, dos cór-

regos, ribeirões e rios. Desconheciam-se 

a extensão, o volume e as diversas 

profundidades dos aquíferos e seus 

cavalgamentos.

Poço Azul do Distrito de Bezerra (Formosa)
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Visão externa da Caverna Toca da Onça. Formosa/Góias. O interior da Toca atesta indícios da pré-história. 
Nas paredes e no teto da caverna, estão pinturas rupestres que representam animais, retratos rústicos do ser 
humano e representações do céu, além de muitos outros símbolos ainda não desvendados. Os tons variam 
do alaranjado ao vermelho. É possível ver desenhos de pés achatados, sem curva lateral, com que estamos 
acostumados. Alguns têm 4 dedos, outros 6 ou 5. (por EvandroTorezan)
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Pisamos, com pouca ou nenhuma atenção, sobre 
uma terra cuja história remonta, segundo geólogos, a 
mais de um bilhão de anos. Um tempo suficiente para 
esconder movimentos tectônicos, rompimento de ro-
chas, periódicas erosões causadas pelas chuvas torren-
ciais e pelos ventos de agosto em atuais redemoinhos 
gigantescos.

Restaram vales profundos e cordilheiras altas dan-
do à paisagem uma beleza generosa e de contornos 
largos. Hoje, mencionamos, como se fosse um acontecimento trivial, o rio e o Lago 
Paranoá ou a Chapada dos Veadeiros. Em milhões de anos, o mar se afastou e deixou, 
como aponta o geólogo e matemático Tadeu Veiga, um deserto que se denominou 
“deserto brasileiro”.

O Vale do Amanhecer foi uma das inspirações sentimentais dos que perceberam, 
sem saber, um passado de milhões de anos cujos feitos vivem no Rio São Bartolomeu, 
na Serra da Canastra, nas belas paisagens que moldam a colina da Samambaia, o Vale 
do Rio Descoberto — no qual se encontram, próximo à BR-060, os córregos Mato da 
Onça, Mato da Velha e Quarta-feira, todos alagados pelo Lago Corumbá IV. E, na di-
reção do rio Paranoá, para formar o lago, descem os resistentes córregos do Torto, 
Bananal, Vicente Pires e Gama entre outros.

As franjas onduladas do Planalto Central

Brasília não pode 
se dissociar da 

história geológica 
que pulsa no 

coração do Brasil.
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Ribeirão das Lajes. Região Administrativa do Gama
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Ainda pouco estudadas e visitadas, esperam grutas, cavernas, paredes de rochas 

e jazidas com vestígios antropológicos e tantas outras mensagens que as árvores, as 

águas, os animais nos recordam. E, há mais de 15 mil anos, estão vivos os sinais da 

ocupação dos povos que aqui chegaram e desfrutaram dos misteriosos silêncios do 

bioma Cerrado. 

Natureza do Planalto Central. Arie Granja do Ipê

A definição e a demarcação do território, no qual se edificaria a cidade de Brasí-

lia, recaíram sobre o misterioso Planalto Central. Os olhares de todos os brasileiros 

se voltaram para um espaço desconhecido, silencioso e indefeso. Os relatórios das 

missões exploradoras, preparatórias das futuras decisões, apontavam os elementos 

essenciais da biodiversidade do ecossistema: água, vegetação específica e delicada, 

aves e animais da selva.
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Cachoeira do Arrojado. Cristalina/GO
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A transferência estimulada de populações, consolidada pela construção de uma 

nova capital para o país, rompeu a história geográfica de um bilhão de anos e, mais 

claramente, dos últimos 60 milhões de anos. Neste espaço do Planalto Central, cujo 

passado é glorioso, viveram e vivem populações humanas observando e aprendendo 

as lições da natureza paciente. A farta alimentação incluía uma diversidade de vidas: 

veados, cervos, antas, capivaras, pacas, porcos-do-mato, macacos, tamanduás, tatus, 

lagartos, tartarugas, peixes, emas e grande número de aves. 

Ninho de Arara Canindé. Águas Claras
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Ninho de Arara Canindé. Parque Águas Claras
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A chegada de má-

quinas de terraplana-

gem, trato res, aviões, 

milhares de traba-

lhadores de todos os 

pontos do país, enge-

nheiros, arquitetos, 

empresários da cons-

trução, altos funcioná-

rios do governo opera-

ram um abalo sísmico 

sobre o mal conhecido 

ecossistema. O projeto 

urbano, composto de edifícios e vias de 

comunicação, requeria um espaço geo-

gráfico. Foi uma ação humana imposta 

ao ecossistema descrito décadas antes 

com ciência e emoção. Não se vislum-

braram as dificuldades futuras da inter-

dependência e da interação dos novos 

habitantes com a biocomunidade exis-

tente no espaço invadido. 

A definição do projeto urbano, em 

benefício de pessoas, não incluiu, em sua 

estrutura social, os canais de relação res-

peitosa com a natureza. A montagem mo-

dernista da urbe — aço, vidro e concreto 

— se configurou descolada do ecossis-

tema que recobre o generoso bioma do 

Cerrado. O relaciona-

mento autoritário da 

cidade edificada com 

o ecossistema e a 

inadvertida expansão 

populacional toma-

ram proporções de um 

conflito permanente e 

doloroso.

A ocupação dos 

espaços, ao longo do 

tempo, está fortemen-

te relacionada ao cres-

cimento da população 

humana e sua capaci-

dade de adaptação aos 

diferentes climas, con-

formações geográficas 

e geológicas. As formas de ocupação, os 

critérios e as finalidades podem variar 

em intensidade e extensão. Os efeitos 

primários e imediatos, embora seme-

lhantes em qualquer tipo de ocupação 

segundo as regiões, dependem da maior 

ou menor intensidade da ocupação. 

A ocupação intensiva e extensiva, ho-

rizontal ou vertical, reflete sinais de des-

truição, de desfiguração, de mudança da 

fisionomia e da geografia de um espaço. 

Aparentemente enriquecido, torna-se um 

espaço diferente, não necessariamente 

melhor, para abrigar os novos habitantes. 

As mudanças se agravam com a expulsão 

ou eliminação de for-

mas de vida anterior-

mente existentes nes-

ses locais ocupados e 

que exerciam funções 

requeridas pelo am-

biente.

A genialidade 
urbana, a obra de 

arte humana, a 
monumentalidade das 

edificações são a marca 
estática de um tempo. 
Resta compreender e 
aceitar a genialidade 
dinâmica da natureza 
que a circunda e lhe 

dá perenidade.

A inteligência, na 
ocupação do espaço, 
está em preservar as 

referências originais, os 
toques simbólicos 

da natureza.
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Sagui no alto da pilastra. Parque Águas Claras (por Aletho Alves)
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A ocupação do espaço pode ser planejada, programada, traçada em linhas ar-

quitetônicas com força de lei, de ordenamento, de coobrigação na observância das 

normas que facilitam a convivência social. A cidade torna-se, por definição, um corpo 

social cujos membros estão integrados e organizados com funções próprias.

O cidadão é responsável pela manutenção da funcionalidade dos equipamentos 

da cidade e pelo clima social que lhe dá o prazer de ocupar o espaço público: a res 

pública. Nesse ordenamento, a preservação e a utilização da paisagem local demos-

trariam o grau de compreensão dos elementos vivos da natureza para justificar a 

ocupação artificial do espaço mesmo com gigantescas obras de engenharia e arte.

Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida por Ponte JK ou Terceira Ponte, liga o Lago Sul, o Paranoá e São Sebastião 
à parte central de Brasília através do Eixo Monumental atravessando o Lago Paranoá
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PATRIMÔNIO CULTURAL DA 
HUMANIDADE

O brasiliense mora em 

uma cidade-parque: Brasí-

lia, Patrimônio Cultural da 

Humanidade. Mesmo sem 

declaração oficial, todas 

as cidades são patrimônio 

cultural da humanidade. 

Onde está esta cidade-parque? Onde 

achar Brasília? Entre quais escombros 

administrativos está perdida? Como 

achá-la? Brasília se perdeu de seus ci-

dadãos? Brasília se perdeu do ecossiste-

ma? Qualquer cidade mal administrada 

por seus cidadãos se torna, ao longo do 

tempo, um prolongado acidente geográ-

fico. Não é isto que se espera de Brasília. 

Nem de outras cidades.

A cívitas, recheada de cogumelos 

arquitetônicos, é animada pela convi-

vência solidária e silenciosa, por sonhos, 

desejos e realidades, interesses e am-

bições. É impulsionada pela coopera-

ção e por conflitos, por diferenças nem 

sempre aceitas e por desigualdades 

constrangedoras. A urbanização nos une 

no coletivo e nos separa no individual. 

A sociabilidade dos seres vivos de um 

ecossistema é diligentemente separada 

pelo desenho urbano 

arquitetônico imperati-

vo. Estabeleceu-se uma 

fronteira que separa a 

cidade da eco-organi-

zação do sistema am-

biental. A arquitetura 

urbana é a expressão conceitual de uma 

época para uma população sem época.

A Brasília da convivência política, 

do respeito e aceitação das diferenças 

perdeu-se na confusão de obras e na 

ocupação dos espaços. Consolidou um 

diversificado leque de desigualdades 

sociais e espaciais. A capital do Brasil 

é uma cidade com diferente conceito 

de urbanização. Brasília foi concebida 

como cidade-parque nascida do concei-

to de cidade-jardim de outros países. 

Todos os serviços urbanos e todas 

as interações cidadãs estariam conec-

tadas ao conceito de cidade-parque. 

Houve, porém, uma ruptura estrutural, 

uma separação espacial dos conjuntos 

utilizáveis. Esta falha tectônica, na rea-

lização do projeto arquitetônico, limitou 

a consistência da concepção proposta e 

provocou um terremoto geográfico que 

A Brasília 
arquitetônica está à 
vista. É imponente. 

É única. É bela.
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À procura da Brasília perdida
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se espraiou sobre todo o território do 

Distrito Federal.

A concretização do conceito de ci-

dade-parque não foi além da preserva-

ção da área tombada como Patrimônio 

Cultural da Humanidade. E não houve 

aproximação da ocupação humana ao 

ecossistema que devem dialogar com 

respeito mútuo. A cidade e a convivên-

cia humana não subsistem sem compro-

meter-se com o conjunto de vidas que 

respiram a seu redor. 

Os elementos físicos estruturais 

que compõem um ecossistema são: água 

e aquíferos, arborização nativa do bio-

ma cercada de vidas visíveis e invisíveis, 

vegetação programada e selecionada, 

dejetos naturais, lixo sob a forma sóli-

da, líquida e gasosa originada de seus 

habitantes. Esses elementos estão um-

bilicalmente ligados aos novos habitan-

tes humanos do espaço geográfico. Eles 

definem, com seu comportamento e uso 

do solo, o estilo da expressão visual ur-

bana. A natureza, o ecossistema dentro 

do qual necessariamente sobrevivemos, 

foge com frequência do radar do cida-

dão, do administrador, do urbanista e 

da indústria da construção. As cidades 

e, em especial, Brasília, reclamam ações 

preventivas específicas para adaptar-se 

às mudanças climáticas em curso.

A população do Distrito Federal 

cresce à proporção de 20 a 30 mil novos 

habitantes a cada ano somados os nasci-

dos em Brasília e os imigrados. É como 

se um bairro do tamanho do Núcleo Ban-

deirante se formasse todos os anos. Es-

taria essa expansão prevista no desen-

volvimento urbano da capital, capaz de 

preservar, ao mesmo tempo, o conceito 

de cidade-parque?

Perdeu-se Brasília nas constantes 

invasões migratórias? Ou está escondi-

da no amplo e moderno conceito de Re-

gião Metropolitana de Brasília? Brasília 

se esconde sob as rodas de milhares de 

carros, nas nascentes mortas, no vaivém 

da população, no lixo exposto? Brasília 

se encontra no silêncio majestoso das 

noites, na esplanada generosa dos mi-

nistérios? Brasília se encontra nas ár-

vores indefesas ao longo das superqua-

dras?

Não há de se negar que Brasília é 

certamente uma casa no ar. Uma cidade 

flutuando no espaço em um território 

desvendado. Um livro desfolhado sobre 

um chão disperso e uma terra rasgada. 

Veio sentar-se à beira de águas silencio-

sas, berço de milhares de olhos d’água 

que ainda sonham com o mar distante.
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Simplesmente árvores resistentes do bioma Cerrado
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Cachoeira da Embrapa. Planaltina/DF

— PLANALTO CENTRAL —
o berço das águas 

multiplicando vidas 
ao largo e ao longo do país.
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Cachoeira do Ribeirão. Fercal/Sobradinho/DF

Cachoeira Monjolo. Recanto das Emas/DF
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A ênfase dada à cidade-capital teve 

um contorno conceitual, ideológico, 

como se o novo empreendimento fosse 

um ente vivo, sensível, inteligente. An-

tes de ser cidade, Brasília representava, 

no discurso, os governantes, os toma-

dores de decisões, o cérebro político do 

país, o domicílio do poder, o domínio ge-

ográfico, a arrancada histórica para uma 

pátria nova e grande. Brasília seria a ca-

pitã do progresso.

A cidade física, a urbe, a pólis, a ocu-

pação do espaço por pessoas, prédios, 

meios de mobilidade e, ao mesmo tem-

po, a desocupação do espaço virgem, a 

expulsão dos habitantes nativos, ani-

mais e árvores, são dois movimentos 

interativos nem sempre presentes na 

formação de um agrupamento urbano 

idealizado.

O proclamado projeto arquitetônico 

respondeu ao conceito político do ente 

Brasília. O monumental, o grandioso, o 

moderno, o vasto se apresentaram para 

configurar o papel majestoso da presen-

ça dessa bólide urbana que empurraria 

o país para o píncaro das imensas rea-

lizações em perspectiva ainda indefini-

das. Brasília foi concebida para ser um 

centro burocrático, administrativo e mo-

derno com a elegância que merecem as 

decisões destinadas a promover a felici-

dade da população. Não é esta a finali-

dade precípua do Estado?

Contraponto: Dois Candangos na Praça dos Três Poderes
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Em Brasília, se está no coração do 

país. Percebe-se o frêmito da diástole e 

da sístole do gigante que desafia seus 

administradores. Constata-se e se parti-

cipa da complexa dialética da convivên-

cia orgânica com todas as vidas que pul-

sam no mesmo ambiente sob a mesma 

luz. Respiram o mesmo ar, se desseden-

tam com a mesma água e se abrigam à 

sombra das mesmas árvores.

Dois aspectos são essenciais para 

lastrear uma cidade: população e água. 

Brasília é peculiar pelo fato de ter sido 

projetada independentemente da pre-

sença espontânea da população e sepa-

rada por um lago artificial. A forma como 

uma população se organiza para se co-

municar e conviver com a água orienta e 

determina a maior ou menor complexi-

dade de sua relação com o ecossistema.

Lago Paranoá. Ermida Dom Bosco
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População e água 
estão na mesma área geográfica 

de um ecossistema disponível 
no cenário amplo de um bioma. 

No caso de Brasília, o bioma Cerrado.

Não se pode separar o agrupamento 

urbano do ecossistema que o hospeda. 

A cidade não é apenas uma prótese in-

dependente da arcada bucal ou dos ór-

gãos motores de uma área geográfica. 

Em um ecossistema receptivo, há uma 

inumerável biodiversidade de seres que 

o frequentam, se abrigam, interagem, se 

alimentam e se reproduzem à revelia da 

sensibilidade humana. Toda intervenção 

humana consciente interfere nos ele-

mentos físicos naturais de um ecossis-

tema. Altera temporária ou permanen-

temente seu funcionamento e afeta a 

saúde vital de todos os seres vivos que 

o habitam. 

A intervenção de uma nova espécie 

dominante, como a humana, armada de 

uma organização cultural atuante e im-

positiva, altera radicalmente o funcio-

namento e o relacionamento estrutural 

de todos os seres vivos e elementos fí-

O homem e a ponte sobre o lago Paranoá
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sicos de um ambiente auto-organizado 

e indefeso. Cabe à espécie humana ou-

vir, compreender e interpretar todos os 

idiomas da natureza.

Inspira-me respeito a ideia original 

brotada do próprio espanto criador do 

respeitado arquiteto Lúcio Costa pelo 

projeto cuidadosamente elaborado, 

pela construção, pelo acontecimento 

urbano e pela mensagem arquitetônica 

escrita sobre um espaço receptivo. A 

materialização da ideia projetada não 

se alia ao nada. Ela modifica, recria o 

espaço e impõe novas leis e diferentes 

comportamentos entre os que chegam 

e os que são retirados. O novo cenário 

envolve um conflito entre o que era e 

o que é: uma nova casa para diferentes 

moradores.

Esta situação desperta a percepção 

de que a complexidade das relações 

entre os novos habitantes e os 

diferentes seres vivos que resistem 

à exclusão é um dos entraves para 

manter a harmonia natural das coisas. 

Penso que seja possível conviver 

humanamente com um ecossistema se 

o desenho de sua regeneração vital, no 

ambiente compartilhado, acompanhar 

a complexidade da urbanização de 

forma a dar condições de convivência 

com a biocomunidade e biodiversidade 

generosa do bioma receptivo: o Cerrado.
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ECOSSISTEMA AMBIENTAL, 
URBANO E HUMANO

Faltou, na realização do premiado projeto do urbanista Lúcio 

Costa, a concretização de um desenho de regeneração e revitaliza-

ção do ecossistema geofísico que serviu de base para a fascinante 

cidade-parque e à diversidade de relações de seus habitantes. Ecos-

sistema, neste contexto, se refere ao meio geofísico desta área es-

pecífica, parte do bioma Cerrado, teatro da intervenção urbana. Este 

ecossistema é um conjunto de vidas que se manifestam e funcionam 

graças às interações dos seres que o constituem e nele coexistem. 

As interações, na eco-organização, se baseiam no compartilha-

mento, na cooperação e na competição entre os seres de um uni-

verso para sobreviverem e se reproduzirem. 

Esses aspectos são fundamentais na interven-

ção organizada e técnica da espécie humana 

ao compartilhar o uso do ecossistema com to-

dos os demais seres nele presentes. Em um 

ecossistema, a vida se alimenta de vida sob 

a lei do controle natural da preservação das 

espécies.

A prática urbanística de Brasília, fomen-

tada por gestores, urbanistas, construtores, 

cidadãos de todas as categorias sociais, in-

terferiu autoritariamente na eco-organização 

sistêmica natural que a circunda. Impôs-lhe 

a presença humana com requintes de insensibilidade ambiental. O 

desenho da regeneração do ecossistema natural se fundamenta no 

reordenamento das relações sociais, culturais, técnicas e políticas 

dos hóspedes urbanos. No atual cenário administrativo do cresci-

mento urbano, não se vis lumbra uma proposta de longo prazo que 

favoreça a conciliação ambiental da ideia genial de cidade-parque 

com o ecossistema natural que a hospeda.

Passados 62 anos, os 
cidadãos brasilienses 

terão motivos para pensar, 
de forma integrada, 

um longo, inadiável e 
necessário processo de 
regeneração do bioma 

em benefício de 
seus cidadãos e da 
grandiosidade de 

sua cidade.
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Todos os movimentos administrati-

vos da urbe se dirigem a incrementar as 

técnicas urbanas, a discutir e a retocar 

a arquitetura para um conforto ideali-

zado do cidadão, melhorando os meios 

de utilização dos espaços. Mantém-se a 

desigualdade social e cultural, deixan-

do intocáveis as condições injustas que 

barram o acesso à participação política 

e à manifestação das diferenças sociais 

e culturais. O cidadão não é objeto da 

urbanização. Ele é o sujeito que se rela-

ciona com todos os sujeitos do ecossis-

tema.

Deu-se, ao mesmo tempo, o toque 

da separação geográfica dos grupos 

sociais, condenados à permanente mo-

bilidade centrípeta e centrífuga para 

cumprirem suas 

atividades diárias 

de sobrevivên-

cia. A eco-orga-

nização induz e 

convoca para a 

união e a com-

plementariedade. 

Ela se contrapõe 

às tentativas e 

aos processos da 

ação humana de 

separação prag-

mática e técnica 

dos componentes 

da natureza para 

dominá-la. São 

comportamentos orientados pela orga-

nização social, cultural e política do ho-

mem sapiente.

No projeto de Lúcio Costa, foram 

mencionados os elementos arquitetôni-

cos estruturais do sistema urbano sobre 

os quais se manifestaria, de forma com-

pulsória, a convivência e a relação entre 

seus esperados habitantes. Esses ele-

mentos foram denominados escalas: mo-

numental, residencial, gregária e bucóli-

ca. Essas escalas, localizadas em espaços 

distintos, compreendem a burocracia e 

serviços públicos, residência e mobili-

dade, monumentos impactantes, áreas 

da natureza, pastoral e poética. São os 

elementos estruturais que constituem o 

desenho urbano de Brasília e se inter-re-

lacionam conflitu-

osamente com o 

ecossistema que 

a contorna.

As 4 esca-

las projetadas na 

prancheta se dis-

sociaram em pou-

cas décadas. O di-

álogo pretendido 

se perdeu no in-

dividualismo e na 

independência de 

cada uma. A esca-

la gregária desco-

nhece a bucólica 

e a monumental 

A insensibilidade, 
o profissionalismo técnico 
e certo grau de ignorância 
ecológica dos projetistas, 

urbanistas e administradores 
públicos, mancomunados com 

negócios imobiliários, 
segregaram o significado 
holístico do ecossistema. 

O comportamento pragmático 
da arte urbanística 

— bela, moderna, livre —
 e a indústria imobiliária 

constrangeram o convívio 
do cidadão com 

a eco-organização.
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Complexo Brasil 21
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parece estar de costas à residencial.  A 

relação entre a estrutura imobiliária que 

sedia os serviços públicos e a humanida-

de que os realiza, se não é de relutância, 

é de indiferença. 

Não foi explicitado na escala bucóli-

ca o desenho complementar, imprescin-

dível, de inovação das relações culturais 

dos novos habitantes da cidade-parque 

com o ecossistema. Tal orientação teria 

aberto o caminho da regeneração do 

ecossistema ambiental comprometido 

pelo projeto urbano. Ter-se-iam pre-

servado alguns pontos geográficos ca-

racterísticos formados por nascentes, 

córregos e lagos, pela beleza rústica da 

vegetação nativa e pela biodiversidade 

que animava seu habitat.

Poço Azul. Brazlândia
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Palácio da Justiça desenhado por Oscar Niemeyer com projeto estrutural do engenheiro Joaquim Cardozo
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Chafariz e Torre de TV

Recantos secretos de Brasília. Canteiro central da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG)
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Escala Monumental: Deu nome ao eixo onde se concentram as princi-

pais atividades administrativas federais e locais, e confere à cidade o caráter 

de capital ou de cabeça do país. A Praça dos Três Poderes contém, em cada 

um de seus vértices, o aparente equilíbrio entre eles: Palácio do Planalto, 

sede do poder executivo; Congresso Nacional, sede do poder legislativo; Su-

premo Tribunal Federal, sede do poder judiciário, todos projetados por Nie-

meyer. O arquiteto também projetou a Esplanada dos Ministérios, o Palácio 

Itamaraty, a Catedral, o Teatro Nacional e o Museu Nacional da República. 

Lúcio Costa assinou a Torre de Televisão e a Plataforma da Rodoviária.

Escala Residencial: Tem como espinha dorsal o Eixo Rodoviário ao lon-

go do qual estão localizadas as Unidades de Vizinhança com superquadras 

que reinventam a forma de morar. Além dos blocos de pilotis, há áreas des-

tinadas a escolas, clubes, bibliotecas, igrejas e outros equipamentos urba-

nos. A relação entre habitação e local de trabalho, ao longo dos anos, sofreu 

incontornáveis dificuldades originadas da expansão horizontal da cidade e 

mudança de local de moradia para áreas distantes das unidades administra-

tivas. A mobilidade populacional está comprometida no desenho estrutural 

da escala residencial. Há de se mencionar também que as superquadras do 

Plano Piloto, ao longo do Eixo Rodoviário, cortado por quatro vias de intensa 

circulação, exigem um sistema de administração complexo e diversificado 

especialmente para melhorar a circulação Leste/Oeste e vice-versa.

Escala Gregária: Localizada no cruzamento dos dois eixos (Norte-Sul, 

Leste-Oeste) confunde-se com o centro da cidade onde se situam os setores 

bancário, hoteleiro, comercial e de diversões. Sobressaem-se o Teatro Nacio-

nal, atualmente em reforma, a Biblioteca Nacional e o Museu da República.

Escala Bucólica: Permeando as outras três e se tornando mais presente 

na orla do Lago Paranoá, a escala bucólica é formada pelas áreas livres e 

arborizadas, conferindo a Brasília parte da expressão vegetal de cidade-par-

que. Essa área está invadida em algumas partes por moradores que se loca-

lizaram definitivamente em volta de um pequeno bosque, com resquícios de 

mananciais primitivos.
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A ideia esquemática 

da separação dos servi-

ços urbanos em módu-

los espaciais é também 

a característica da vida 

moderna. O conceito de 

aproximação, de uni-

dade, de compartilha-

mento, de proteção, de 

fraternidade, de coope-

ração implícitos em um agrupamento 

humano foi afetado pela separação e in-

dividualização dos setores em espaços 

físicos ou temáticos, definidos e limita-

dos. 

O político, o economista, o biólogo, 

o ecólogo, o arquiteto, o agricultor não 

são entidades estanques. A interação 

entre elas é complexa. E é na comple-

xidade das relações que a grandeza e a 

singeleza da interdependência, da coni-

vência e da cumplicidade se expressam 

nos atos de todas as formas de vida no 

cumprimento de seus destinos existen-

ciais. É em um ecossistema complexo 

que se revela a inteligência da espécie 

humana no conhecimento e na compre-

ensão da natureza. 

A identificação e a separação de 

espaços para distintas atividades hu-

manas, com interesses específicos e in-

tensidade diversa, quebraram a unidade 

espacial original. A 

característica es-

sencial de um ecos-

sistema é unir um 

conjunto de vidas in-

teratuantes. A segre-

gação espacial dos 

núcleos habitacio-

nais diferenciados, 

na estrutura social e 

urbana, é uma consequência do desenho 

urbano original.

Vidas dignas na individualidade 

e solidárias na interação e na interde-

pendência. Separá-las ou excluí-las au-

toritariamente com ações antrópicas 

demolidoras como a urbanização, a pro-

dução agrícola e industrial não é com-

portamento dignificante oferecido pela 

espécie humana, mesmo aureolado por 

impulsos de “gênio e arte”.

Manifesta-se, em muitos países em 

que a natureza foi duramente atingida 

pela ação humana e por mudanças cli-

máticas, uma tendência inteligente de 

se aproximar dela por meio da agrourba-

nização. Organizações comunitárias, em 

parcerias com a administração pública 

da cidade, identificam espaços adequa-

dos para plantio de fruteiras, legumes 

e hortaliças nos moldes biológicos não 

contaminantes. Essas atividades agrour-

banas respondem ao convite para um di-

As superquadras do 
Plano Piloto já tiveram 

sua fase áurea nos 
primeiros anos 

com menos população e 
reduzido número
 de automóveis.
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Lago Paranoá. Península Sul
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álogo mais apurado entre os cidadãos e 

o ecossistema receptivo. 

O palimpsesto urbano se manifesta 

na raspagem da escritura nativa do ecos-

sistema e no traçado de imagens e for-

mas seja de arquitetura ou seja de obras 

de cultura. Uma vez raspado o chão, novo 

idioma e nova mensagem se agregam. 

Nem sempre a história e os fatos do prís-

tino ecossistema se mantêm. O sujeito 

natural não pode ser tratado como ob-

jeto inanimado por interesse ou conve-

niência de outro sujeito. Rompe-se o di-

álogo entre os sujeitos pela dominação, 

pela separação e pelo desaparecimento 

da escritura milenar do ecossistema. A 

natureza é usada como enfeite na sala 

urbana e, não, como geradora de vidas 

humanas e não humanas. “Aproximar-

-se da natureza através da cultura é um 

grande passo para deixar de objetificá-

-la”, conclui o filósofo italiano Emanuele 

Coccia, em A vida das 

Plantas.

Preocupado com 

o ambiente ecológi-

co na futura Capital, 

ainda em construção, 

o presidente Jusceli-

no Kubitschek sugere 

a Israel Pinheiro um 

projeto de arborização 

para a futura Brasília. 

O engenheiro florestal 

Eudoro Hacckel Lins de 

Barros, do Ministério da Agricultura, foi 

convidado a elaborar projeto de arbori-

zação em 1957.

Onde está o projeto? Quem esco-

lheu as árvores? Que árvores existiam 

neste perímetro alterado pelas máqui-

nas? Como foi desenhado o consórcio 

árvores, nascentes, córregos, lagos que 

correspondem ao ecossistema sobre o 

qual nascerá uma cidade? São pergun-

tas que ainda pairam no ar. Plantar um 

milhão de árvores pode não ser suficien-

te para favorecer a regeneração de um 

ecossistema sob contínua pressão de 

mais de 3 milhões de pessoas, um mi-

lhão e meio de automóveis e impermea-

bilização impiedosa e crescente.

Não bastam a ciência e a técnica 

pragmáticas para a formulação de proje-

tos urbanísticos — tendentes a dominar 

as dificuldades geográficas e propor es-

tilos e padrões arquitetônicos ousados 

— dando provas de 

que a arte e a cultura 

podem mudar as leis 

físicas da natureza. 

Evitar a imposição da 

tecnocracia demanda 

outra atitude por par-

te de técnicos, admi-

nistradores, cientistas 

e filósofos. O belo, o 

grandioso, o artístico, 

o cultural são mensa-

gens de pessoa para 

O Parque Olhos 
d’Água, nos confins 

da Asa Norte, 
graças à ação dos 

moradores das 
superquadras locais, 
resistiu às investidas 

da indústria da 
construção 

e de funcionários da 
administração pública.
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pessoa que demonstram 

a engenhosidade e a ge-

nialidade do artista, do 

sábio e do poder.

Pode-se propor um 

ambiente e mesmo um 

planeta diferente sem 

torná-lo mais belo ou 

mais habitável. Os aficionados de aven-

turas para desafiar precipícios e dominar 

a natureza perderam o jogo. As cidades 

pensadas e administradas pela razão ob-

jetiva são acidentes geográficos provo-

cados pelo homem/sujeito que dispõe 

da natureza e a usa como objeto bruto a 

ser lapidado. 

A natureza não é simplesmente o 

outro, a coisa a ser dominada pela técnica 

artística. A natureza é também sujeito. 

É parte do todo e fonte provedora do 

conhecimento. Ela é o arquivo físico 

silencioso para a busca de respostas 

sábias. A relação social pessoa/pessoa 

se complementa humildemente com a 

relação societária 

pessoa/natureza.

Em comunicados 

oficiais, fala-se em 

preservação ambien-

tal, sustentabilida-

de ecológica, áreas 

verdes com densa 

arborização, parques recreativos. São 

protocolos administrativos extraídos de 

desenhos estéticos ditados pelas téc-

nicas de formatação urbana em que se 

misturam arte e cultura que são configu-

radas à revelia do ecossistema.

Além do Parque de Brasília, que ser-

ve a muitas atividades, as áreas arbori-

zadas da Asa Sul e da Asa Norte são ra-

ramente frequentadas por brasilenses 

para respirar oxigênio filtrado pelas ár-

vores, e mergulhar, em certos momentos 

do dia ou da noite, no silêncio reparador 

e regenerador das energias vitais. A Bra-

sília Perdida pode ser encontrada nes-

ses espaços.

A característica 
essencial expressa 

pelas vidas humanas 
e não humanas 

da natureza 
é a sociabilidade.

Oásis. Edilândia
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Parque vivencial do Lago Norte

As árvores embelezam e dignificam 
a cidade com ou sem flores sazonais. 
Exercem sua função de evaporação e 
purificação do ar pela transformação de 
dióxido de carbono em oxigênio limpo. 
São, porém, insuficientes para enfrentar 
a crise hídrica. A preservação dos ma-
nanciais, nascentes e córregos é essen-
cial para garantir o fluxo dos cursos de 
água.

Pouca atenção se dá à captação das 
águas da chuva, sua detenção em pe-
quenos lagos rodeados de vegetação ou 
canais dentro da área urbana. As chuvas 
torrenciais de dezembro a março de-
monstram a inadequada condução das 

águas que caem dos prédios e rolam fu-
riosas pelos lançantes das quadras co-
merciais e residenciais. Normalmente 
as águas são dirigidas às tubulações de 
esgotamento para rios e lagos distantes, 
alagam ruas do Plano Piloto ou inundam 
bairros. 

Diante da irregularidade das chuvas 
e das mudanças climáticas, mais e mais 
o Distrito Federal dependerá do ciclo 
chuvoso para abastecimento de água e 
preservação vegetal do ecossistema am-
biental. Registram-se, no Distrito Fede-
ral, mais de 40 mil poços artesianos dos 
quais menos de 10 mil têm outorga de 
exploração.
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PROJETO ARQUITETÔNICO

Segundo minuciosa pesquisa da arquiteta Maria Fernanda 

Derntl, desde os anos 1960, a inexistência de planos comple-

mentares para integrar o projeto urbano traçado ao território 

onde se inseriu a capital federal foi apontada como problema 

fundamental. Conclui a professora da Universidade de Brasília 

que “A ausência de um planejamento regional se tornou um dos 

principais tópicos da crítica à capital”. 

A preocupação imediata dos funcionários da Companhia Ur-

banizadora da Nova Capital (Novacap) e de outros órgãos a ela 

associados foi a de organizar e distri-

buir equipamentos e atividades produ-

tivas. Nos últimos 10 anos, para corrigir 

os rumos da ocupação desordenada do 

espaço geográfico do Distrito Federal, 

elaborou-se o Zoneamento Econômico 

Ecológico. Sua implementação carece 

de força política e ecológica.

Parque da cidade ou cidade-parque 

identificam Brasília: capital da Repúbli-

ca Federativa do Brasil. Brasília é um projeto original de arte e 

arquitetura urbana modernista. Há parques famosos, uns mais 

conhecidos do que outros. Distinguem-se por si mesmos e têm 

vida e luz própria. O Jardim de Luxemburgo (Paris), criado pela 

rainha Maria de Medici, o Hyde Park (Londres) e o National Park 

(New York) estão entre os mais conhecidos.

Parque é uma área 
de repouso, de 

relaxamento físico e 
mental, de respiração 
saudável à sombra de 
árvores e à beira de 

águas puras.



À PROCURA DA BRASÍLIA PERDIDA   |  39

O Parque da Cidade veio comple-

mentar a ideia inacabada da cidade-par-

que. Os jornais de Brasília mostram, em 

raras ocasiões, a saudável diversão dos 

brasilienses, como no ensolarado Dia do 

Trabalhador e em outras datas festivas, 

no Parque da Cidade. Poucas são as cida-

des no mundo que dispõem de um par-

que de tamanha dimensão — 420 hecta-

res (4,2 milhões de m2).

O mês de maio coincide com o tér-

mino do período chuvoso. Nesse mês, as 

árvores e as gramíneas se mantêm ver-

des, exuberantes, graças à umidade re-

manescente das águas abundantes que 

irrigaram a área. É importante notar o 

benefício ecológico e ambiental dessa 

extensa área do Parque da Cidade pre-

servada na melhoria da qualidade do ar 

que o brasiliense respira.

A desvantagem do Parque da Cida-

de de Brasília, se comparado com o Jar-

dim de Luxemburgo com 25 hectares, a 

maior área verde de Paris, é o trânsito 

de automóveis com um rasto de gases 

poluentes. É uma pena que o brasiliense 

tenha de conviver com a intensa emis-

são de dióxido de carbono proveniente 

da constante circulação de automóveis.

Durante os 4 meses de chuva do ano 

2013, enorme volume de água caiu so-

bre o Parque. Tão imenso que, por falta 

de informação, parece mentira matemá-

tica. A precipitação verificada nesses 4 

Parque Asa Delta. Lago Sul
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meses foi de pouco mais de 1.540 litros 

por metro quadrado. Onde foi parar toda 

essa água? Esta abundância de água, 

mesmo com irregularidade das chuvas, 

se verifica todos os anos. 

O Parque da Cidade recebeu, em 4 

meses, 6,3 bilhões de litros de água. A 

instalação de um sistema inteligente de 

galerias subterrâneas, em vários pontos 

do Parque, aproveitando as vias asfalta-

das que impedem a infiltração, recolhe-

ria grande parte desse volume de água 

que se perde pelas sarjetas e inunda te-

sourinhas e garagens. 

A exemplo das inteligentes gale-

rias de Tóquio, uma rede de pequenas 

Parque da Cidade

É imperioso captar 
e reter, em galerias 

subterrâneas, a generosa 
água das chuvas 
para ser utilizada 
durante os meses 

de estiagem. 
Isso é possível! 

Lembremos da extinta 
civilização Zenu, da 

Colômbia, que retinha, 
por meio de canais, 

parte das cheias 
do Rio Madalena para 

irrigar o plantio de 
milho e batatas.
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bombas hidráulicas, ne-

las instaladas, irrigaria 

o Parque, abasteceria o 

lago interno e suavizaria 

a secura do ar dos meses 

sem chuva. Temos tec-

nologia e especialistas 

para essa obra. A experiência acumula-

da de competentes engenheiros, os co-

nhecimentos tecnológicos usados para 

construir arenas, estacionamentos sub-

terrâneos e levantar viadutos servem 

perfeitamente para abrir galerias de 

captação e retenção de águas pluviais 

com maior benefício para os brasilien-

ses.

A Brasília-parque, porém, limitou-

-se ao Plano Piloto com apenas um dé-

cimo da população atual do Distrito 

Federal. Para compensar este cochilo 

dos administradores, construiu-se um 

parque suplemen-

tar: o Parque da 

Cidade. Pela nossa 

inconstância crô-

nica, pelo jeitinho 

esperto, fácil e 

inexperiente, a ci-

dade-parque não 

passou dos limites 

do Plano Piloto. 

Os habitantes das 

cidades satéli-

tes não tiveram a 

oportunidade de 

conhecer em suas 

praças os traços 

monumentais de 

Oscar Niemeyer, 

porém, podem co-

nhecer o “Espaço Oscar Niemeyer” loca-

lizado na Praça dos Três Poderes. Presu-

mo que a esmagadora maioria dos que 

vieram morar em Brasília o fez por mil 

razões compreensíveis, menos por que-

rer habitar conscientemente uma cida-

de-parque.

As superquadras arborizadas e 

sombreadas, ideia singular atribuída ao 

arquiteto Lúcio Costa, expressão con-

creta da pólis e do encontro diário dos 

cidadãos, não chegaram igualitariamen-

te aos futuros espaços ocupados por 

humildes e sacrificados operários da 

construção da cida-

de que integraria o 

Patrimônio Cultural 

da Humanidade. Nas 

cidades-satélites, a 

convivência solidá-

ria é construída no 

dia a dia e sobrepõe 

a própria identidade 

ao desenho urbano 

do Plano Piloto.

Brasília seria 
diferente e única. 

Seria um parque urbano.
O morador de Brasília 
viveria em um parque.

O sonho de Lúcio Costa, ao 
projetar a cidade-parque, 

sugeriu árvores majestosas, 
consorciadas a outras 

menores, substituindo a 
vegetação milenar nativa.

O equívoco consciente 
reduziu e até extinguiu 
parte da biodiversidade 

vegetal e animal adaptada, 
há milênios, nesta região.
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Espaço Oscar Niemeyer. Praça dos Três Poderes
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Queimada no Park Way

Da parte superior da rodoviária do Plano Piloto vista panorâmica da Esplanada dos Ministérios
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A escala bucólica 
ganhou duas faces: a 
periférica nativa, su-
jeita a fogo e a lixo; 
e a arborizada em 
torno da escala resi-
dencial. Ao incluir no 
projeto urbanístico 
as escalas gregária e 
monumental, a cida-
de-parque ganhou a 
primeira poda con-
ceitual. Os edifícios 
monumentais da Es-
planada longa, hori-
zontal e gigantesca 
não deveriam ter 
sua majestade mo-
lestada pela trivial 
galhada de árvores 
plebeias.

Faltou, na concepção do projeto ur-
bano de Brasília, uma análise estrutural 
do bioma Cerrado, do ecossistema glo-
bal e das diferentes características das 
microbacias hídricas. Ter-se-ia um en-
foque minucioso do amplo e majestoso 
cenário que circunda o conjunto urbano 
mais além do Plano Piloto.

A preservação concomitante de cen-
tenas de nascentes de água cristalina, de 
pequenos bosques ciliares, em torno de 
córregos, amenizaria o clima seco dos 
meses de estiagem. Contrabalancearia a 
secura de imensas áreas impermeabili-
zadas com o sombreamento de pistas de 
tráfego, de ciclovias e calçamentos para 
o deslocamento de pedestres. 

Não é de estra-
nhar que os habitan-
tes de Brasília, seus 
administradores, to-
das as energias eco-
nômicas e políticas 
disponíveis tentem 
adaptar a cidade ao 
funcionamento or-
gânico e aos interes-
ses variados do cida-
dão e, não, conciliar 
o cidadão ao concei-
to de cidade-parque. 
Um conflito quase 
insuperável. Assim, 
a grande maioria dos 
habitantes de Bra-
sília trocou apenas 
de cidade. Trata-se 

a cidade-parque com métodos e com-
portamentos, vícios e virtudes transferi-
dos dos locais de origem dos imigrantes 
para Brasília. 

O conceito internacionalmente re-
conhecido de cidade-parque monumen-
tal deveria ter sido sustentado, desde 
seu início, por um órgão administrati-
vo, com autoridade e poder autônomos, 
como o Atelier de Planification Urbaine 
de Paris (APUP). Esse órgão multiprofis-
sional garantiria a consistência e a per-
manência do equilíbrio entre urbaniza-
ção e parque, e o intercâmbio saudável 
entre a vida humana e a vida vegetal, o 
ecossistema humano urbano e o ecossis-
tema ambiental.

O ecossistema frágil do 
Planalto Central 

requeria um paradigma 
novo de convivência 

e respeito. 
A preservação de 

aspectos ambientais 
característicos da região 
orientaria a população a 

compreender 
que a cidade-parque seria 
a integração humana com 

a natureza 
e não apenas um desenho 

arquitetônico para 
ser admirado.
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ESPAÇO E POPULAÇÃO

A área delimitada para a construção de Brasília, em 1957, de 5.822 

km2 (582.220 ha, 5.822.200.000 m2) abrigava uma população esparsa 

de 12.700 habitantes. A vegetação do Cerrado, as nascentes e os cursos 

de água, as aves e os animais ocupavam essa imensidão do Planalto 

Central há milênios, obedecendo aos ciclos de reprodução e assegu-

rando a interdependência natural.

Periquitos no Jerivá. Praça Tiê. Águas Claras/DF
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A construção da cidade de Brasília, 

isto é, a substituição de árvores por edi-

fícios, dos cursos d’água por vias asfal-

tadas, dos milhares de seres vivos que 

compunham a biodiversidade da região 

por 4 milhões da espécie humana, trans-

formou, em apenas 62 anos, o espaço ge-

ográfico. A monocultura humana reduziu 

seu próprio espaço de convivência. O es-

paço físico por habitante foi reduzido de 

2.252 m2, em 2013, a 1.880m2, em 2021. 

Brasília, apesar do moderno traçado 

arquitetônico, estabelecendo espaços 

com funções determinadas, escalas (mo-

numental, residencial, gregária e bucóli-

ca), transformou-se em um conglomera-

do urbano. As sucessivas agregações ao 

projeto original não obedeceram, pela 

exiguidade do tempo e pela impetuo-

sidade das migrações, às características 

originalmente projetadas. Grande parte 

de Brasília imita grosseiramente a con-

formação de uma cidade-metrópole.

Brasília é um exemplo da sutil ir-

racionalidade da engenharia moderna. 

Não tendo, ainda, o espaço empresarial 

para se associar com a indústria diver-

sificada, a economia do Distrito Federal 

é sustentada pela força burocrática dos 

funcionários públicos do Estado e da in-

dústria imobiliária. 

Os prédios da Esplanada foram con-

cebidos para dormirem vazios. A úni-

ca residente é a madame burocracia, 

eterna vigilante dos passos do cidadão. 

Aparentemente cega, surda e muda. En-

genheiros, arquitetos, urbanistas não 

planejaram o cotidiano da vida dos que 

frequentam essas caixas monumentais, 

esteticamente enfileiradas e devota-

mente inclinadas para o altar do poder 

maior.

Um dos exemplos de pretensa ra-

cionalidade justificada e sugerida pelos 

urbanistas, em Brasília, é o adensamen-

to vertical de moradias por ser limitado 

o espaço horizontal. O adensamento se 

justificaria se os locais de trabalho e os 

serviços essenciais estivessem próxi-

mos ao endereço da moradia. O vertical 

é infinito até onde alcança o gênio hu-

mano. Quinze, trinta ou cinquenta anda-

res é uma das formas de poluição do ar e 

encarecimento dos serviços de forneci-

mento de água e energia, de segurança, 

além da complexidade da engenharia e 

da manutenção dos edifícios.

O adensamento vertical, em Brasí-

lia, pode ser uma forma de discrimina-

ção, concentrando em áreas mais valo-

rizadas parte da população mais rica, 

concentrando os de renda mais baixa 

nas fímbrias da cidade-parque. As me-
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Adensamento vertical. Águas Claras
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trópoles e grandes cidades sofrem des-

sa invasão das alturas estribada em de-

cisões econômicas. 

O simples botão de um elevador, 

para subir e descer pessoas, tornou-se 

um exemplar problema para os usuários 

durante a pandemia do Covid 19. O ví-

rus, segundo os infectologistas, está em 

todos os elevadores de milhares de edi-

fícios à espera de um dedo distraído que 

aperte o botão e, depois, toque o nariz. 

É possível, segundo esses observadores, 

que um “assintomático” tenha deixado 

o vírus no botão do ascensor. Álcool em 

gel e milhões de máscaras tornaram-se 

armas imprescindíveis para defesa pes-

soal.

Os novos habitantes ocupam o espa-

ço urbano sem perceber as responsabili-

dades de cidadão pertencente a um cor-

po social cercado de vidas quase sempre 

invisíveis. Tornam-se clientes urbanos, 

meros espectadores na sala de espetá-

culos cotidianos enervantes e cansati-

vos. O doutor Ernesto Silva, pioneiro na 

transferência da capital federal para o 

Planalto Central, temia que a bomba de-

mográfica anunciada pudesse desfigurar 

o projeto de Brasília. A bomba já havia 

explodido quando o singular pediatra e 

pedagogo se despediu da convivência 

brasiliense.

A grandeza e a beleza da obra urba-

na, a estética arquitetônica, a generosi-

dade de seus monumentos, a amplidão 

do céu que a recobre expressam o estilo 

moderno de adaptação da espécie hu-

mana ao novo ambiente escolhido. Con-

tribui para o desfrute, em alto grau, da 

felicidade de viver. Mas esta imposição 

do estilo de vida e de transformação do 

ambiente não foi sem contrapartidas.

Fim de tarde na Esplanada dos Ministérios. À esquerda, visão da arquitetura moderna de Brasília
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O que perderam a es- pécie humana e todos os 

demais seres vivos que habitavam esse espaço 

há escassos 62 anos? Os 3.000 exemplares de aves 

e insetos classificados, em 1957, pelos exploradores 

da área que se denomina- ria Distrito Federal, a que 

número foram reduzidos? Onde estão as manadas 

de veados e a matilha de lobos-guarás? O nome antigo de Formosa era “Couros” de-

vido à grande quantidade de animais caçados e comidos.

A biodiversidade diminuiu. Espécies de como, por exemplo, macaquinhos, peri-

quitos, canários, corujas buraqueiras, capivaras, foram definitivamente eliminadas 

ou confinadas em áreas inseguras de refúgio. Por isso, nem todas sobreviveram. A de-

faunação começou com a ocupação desordenada do Planalto Central. A região ficou 

mais pobre em vidas pela redução das espécies que praticavam a interdependência 

e o intercâmbio necessários à multiplicação da vida.

Periquitos. Parque Águas Claras

No aspecto 
ecológico, o 

projeto Brasília 
ficou incompleto.
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Canário. Parque Águas Claras



À PROCURA DA BRASÍLIA PERDIDA   |  51

Corujas buraqueiras. Comuns na área das embaixadas sul
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Capivaras. Parque Ecológico Dom Bosco
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Milhares de ár-

vores, que viceja-

vam sobre milhões 

de metros quadra-

dos de superfície, 

cessaram de evapo-

rar água e de produ-

zir oxigênio limpo 

necessário à respi-

ração. Foram subs-

tituídas por mais de 

um milhão e sete-

centos mil motores 

que emitem gases 

poluentes a se aninharem nos pulmões 

de 4 milhões de pessoas. Nem sempre 

há de se orgulhar dos feitos da inteli-

gência humana.

O diálogo vital, por vezes dramático 

entre os seres vivos e a natureza, refle-

te os efeitos das contínuas mudanças e 

variações climáticas sobre sua capacida-

de de adaptação e sobrevivência. O es-

gotamento do solo, isto é, a eliminação 

dos elementos de fertilidade pela forma 

de ocupação ou de práticas de produ-

ção de alimentos, induz à incorporação 

de agentes químicos que esterilizam o 

ambiente. Novas formas de vida, novas 

espécies alienígenas (pinheiros, euca-

liptos, gramíneas de pastoreio) se repro-

duzem nesse ambiente modificado. 

A mão do ho-

mem impõe mé-

todos de combate 

a algumas dessas 

novas formas de 

vida, tratando-as 

como pragas que 

ameaçam a produ-

ção de alimentos e 

a sobrevivência da 

população. Cria-se, 

assim, um ciclo con-

traditório de pro-

dução e combate a 

organismos vivos 

em consequência do desequilíbrio pro-

vocado. Trava-se uma guerra permanen-

te contra um inimigo fabricado por labo-

ratórios.

As mudanças constantes no mundo 

natural, segundo as estações do ano, o 

comportamento das chuvas e dos ven-

tos, a ação vibrante do sol e a sombra es-

cura da noite recebem uma dose perigo-

sa da ação humana. A mistura de todos 

os elementos, que atuam sobre os seres 

vivos, afeta sua saudável sobrevivência 

e compromete sua reprodução. Com sa-

gaz ironia, é dito que há mais pessoas 

frequentando farmácias do que restau-

rantes.

Em que foram transformados os 45 

hectares per capita, antes da construção 

Estudiosos de diversos 
ramos da ciência, 

biólogos, geógrafos, 
antropólogos, sociólogos 

têm se debruçado sobre os 
efeitos da construção de 
Brasília e do povoamento 

do Distrito Federal.
Relatam-se com 

preocupação as mudanças 
de clima resultantes das 
transformações impostas 

ao bioma Cerrado.
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de Brasília, que respeitavam os equili-

brados limites de reprodução da biodi-

versidade original e davam à pequena 

população local o conforto da natureza 

não contaminada? Ao homo cerratensis 

foi imposta, pelas políticas econômicas 

autoritárias e despóticas, a severa e irre-

sistível adaptação aos preceitos tecno-

lógicos do crescimento a qualquer custo 

e em nome do discutível conforto igua-

litário.

O novo habitante foi desorientado a 

renunciar ao fluxo das águas cristalinas 

em favor do sonho de um lago poluído e 

do aterramento de centenas de nascen-

tes. Foi induzido a desprezar milhares 

ou milhões de árvores, arbustos e flores 

do cerrado e sua imensa população de 

aves, insetos e animais em troca de al-

guns parques malconservados e inaces-

síveis aos milhões de novos habitantes 

de Brasília. Não houve preocupação de 

um planejamento regional de ocupação 

social dos espaços que considerasse to-

dos os ingredientes da morfologia e da 

geografia hídrica e florestal do Distrito 

Federal.

Gansos. Parque Águas Claras
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O Distrito Federal 

conta, hoje, com 70 par-

ques urbanos e 21 uni-

dades de conservação 

ambiental, mas poucos 

possuem equipamentos 

adequados de lazer para 

a comunidade. Nem to-

das essas áreas têm re-

gistros fundiários e, por 

isso, são invadidas por 

mercadores de terra. Os 

povoadores de Brasília 

foram forçados a trocar 

as agradáveis caminhadas sob a sombra 

de angicos e jatobás, aroeiras e jacaran-

dás por engarrafamentos no trânsito de-

sumano, iludidos pelo conforto de habi-

tar, durante algumas horas do dia, uma 

caixa de lata, ouvindo o som de gritos 

musicados.

Faltaram espaço e alimento para mi-

lhares de espécies. O espaço foi modi-

ficado. O alimento natural das espécies 

originais é substituído por cultivos pro-

tegidos por inseticidas e venenos que 

dizimam vidas e afetam a saúde huma-

na. A defaunação do Cerrado é uma rea-

lidade inconfortável para a regeneração 

do ecossistema e para a interdependên-

cia de vidas humanas e não humanas. 

Diante dessa realidade, criou-se a 

lei das compensações. Monoculturas 

da produção agrícola e monoculturas 

da construção civil se comprometem 

pro forma, em contra-

to, a compensar, isto 

é, a neutralizar a des-

truição ambiental, o 

desaparecimento de 

aves e insetos com 

ações posteriores nem 

sempre cumpridas. O 

controle sobre a efeti-

va compensação, além 

de difícil, nem sempre 

é feito por deficiência 

institucional. Isto signi-

fica que não é levado a 

sério por agricultores e empresários da 

construção civil.

Restringindo estes comentários ao 

Distrito Federal e a áreas adjacentes 

que compõem a região metropolitana 

de Brasília, alguns dados são impressio-

nantes e pouca atenção lhes é dada. Se-

gundo estudos da Comissão do Senado 

brasileiro para redução das emissões de 

CO2 por automóveis, os cálculos simula-

dos de emissão de poluentes com com-

bustível fóssil de um carro/ano apontam 

para um volume de 120 gramas por qui-

lômetro rodado.
Para compensar unicamente os efei-

tos dessa fonte de poluição do ar e suas 
consequências na saúde humana e dos 
demais seres vivos, pelo uso de um au-
tomóvel durante um ano (trajeto de 450 
km/mês), seria necessário o plantio de 8 
árvores para cada carro rodado no ano. 
Elas teriam a função de, pela fotossín-

Implantou-se e 
consolidou-se 

a desigualdade 
geográfica 

e ambiental, 
desigualdade na 
interdependência 
dos seres vivos, 
com atitudes e 

comportamentos 
irracionais da 

espécie humana.
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tese e pela evapora-
ção, transformar o dió-
xido de carbono (CO2) 
em oxigênio. Essa ação 
compensatória não pa-
rece estar na mira dos 
proprietários de auto-
móveis, de companhias 
de aviação e da indús-
tria da construção civil. Tais atividades 
são cobradas do Estado como se o cida-
dão não tivesse a responsabilidade so-
bre seus atos predatórios contra a natu-
reza.

Utilizando os índices de queima de 
combustível fóssil, acima mencionados 
(120 gramas de emissão por km ou 1,2 
kg por 10 km rodados), o milhão e sete-
centos automóveis que circulam diaria-
mente, no Distrito Federal, percorrem 
uma distância de 10 milhões de km/dia 
e produzem, no mesmo período, 1,2 mil 
toneladas de gás carbônico (1,2 milhão 
de kg/dia). Feitas as de vidas contas, a 

compen sação importa-
ria no plantio de mais 
de 7 milhões de árvo-
res.

O Distrito Federal 
empobreceu ambien-
talmente nos últimos 
60 anos e continua sua 
sina de empobrecimen-

to ao diminuir todos os dias esse poder 
da natureza. A prática generalizada na 
ocupação dos espaços do Cerrado, visi-
velmente observada, constitui de limpe-
za prévia da área, ou seja, desmatamen-
to, terraplanagem, queima sistemática, 
introdução de bovinos, construção de 
casas, currais ou pocilgas.

É precária a difusão de estudo e de 
informação sobre o bioma. São casuais 
as informações de indícios de previsão e 
prevenção contra os efeitos do período 
seco e das chuvas torrenciais dos meses 
úmidos. É visível o descuido com as nas-
centes e fugaz o respeito pela vegetação 

Mariposa

Brasília é apenas 
a periferia do 

Cerrado. Brasília não 
engrandece o Cerrado. 

O Cerrado é que 
engrandece Brasília.
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protetora do solo ou 
pelas aves, insetos 
e animais que com-
põem a biodiversi-
dade da qual o cida-
dão faz parte. 

O novo habitan-
te começa por em-
pobrecer o espaço 
em que pretende 
viver e ser feliz. Im-
põe, por ignorância, 
sua vontade de viver 
sem ouvir a nature-
za e os seres vivos 
com quem poderia conviver. O custo 
ambiental dessa devastação para a vida 
do Cerrado e o habitante humano é in-
calculavelmente superior aos supostos 
benefícios imediatos. 

Para modificar o comportamento 
ambiental humano requer-se uma com-
preensão mais acurada sobre a natureza, 
suas leis e seu funcionamento. É preciso 
considerar que “O estudo da natureza é 
o alfabeto da agricultura e nenhuma pa-
lavra dessa grande vocação pode ser es-
crita sem ele”. (Anna Botsford Comstock, 
The Teaching of Nature Study, 1911).

Uma árvore, de acordo com espe-
cialistas, absorve 2 kg de gás carbônico 
por hora e produz, no 
mesmo tempo, 2 kg de 
oxigênio. Um hectare de 
floresta pode reter, em 
um dia, 32 toneladas de 
poeira tóxica produzi-

da por automóveis 
e construtoras e 
devolvê-la em oxi-
genação limpa. Os 
291.110 hectares, 
metade da área do 
Distrito Federal, 
subtraídos de sua 
função natural de 
purificação do ar, 
empobreceram o 
ambiente da capi-
tal federal em 9,3 
milhões de tonela-
das de oxigênio ao 

mesmo tempo que não retiraram igual 
quantidade de CO2. Uma perda irrepa-
rável.

A mesma perda se constata na dimi-
nuição dos volumes de água em conse-
quência do desmatamento e da urbani-
zação intensa para atender 20 a 40 mil 
novos habitantes por ano desrespeitan-
do a capacidade de suporte dos espaços 
físicos. Com menos vegetação, os perí-
odos chuvosos, com precipitações in-
tensas e abundantes, causam erosão do 
solo e assoreiam os rios.

Retirou-se do ambiente a capacida-
de de captar e reter as águas da chuva 
para a recarga dos aquíferos. Não se de-

senvolveu a inteligência da 
captação da água pluvial 
implantando sistemas de 
retenção no meio rural e 
nos edifícios urbanos. So-
bram as águas dos reserva-

O que se observa 
no Distrito Federal é 

exatamente a devastação 
sistemática do Cerrado e a 
poda insensata de árvores 
que foram plantadas em 

locais inadequados. 
A devastação de mais 
da metade da área do 

Distrito Federal significa 
a perda da capacidade de 
produção de oxigênio e de 
limpeza do ar e das águas.

O grito 
revolucionário do 

século XXI é
 plantar árvores.
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tórios que podem 
ser suficientes, no 
curto prazo, para 
abastecer mini-
mamente a popu-
lação. A múltipla 
impermeabiliza-
ção, porém, retira 
do chão e do ar 
os benefícios da 
umidade que de-
veria ser propor-
cionada pela ar-
borização.

Que relação 
tem o passado re-
cente do Planalto 
Central com o passado de 20 a 30 mil 
anos no que tange à reprodução silen-
ciosa de milhares de espécies vegetais 

e animais que for-
maram a rique-
za natural de um 
ecossistema de 
vidas interdepen-
dentes e solidá-
rias? Poder-se-ia 
aplicar esta crítica 
amarga a outros 
biomas, como o 
Pampa ou a Mata 
Atlântica ou o Pan-
tanal. A história 
natural dos bio-
mas dorme nos ar-
quivos do passado 
e dos seres vivos 

de milhares de espécies que viveram 
antes da urbanização e da produtividade 
agroindustrial.

O ritmo de ocupação dos 
espaços no Distrito Federal 

indica que é quase impossível 
executar os compromissos de 
compensação para neutralizar 

os desastres praticados 
no ambiente.

Não há mais espaço para o 
plantio de árvores 

a não ser que se mude 
radicalmente a prática de 

devastação da natureza para 
assentar a população 

urbana crescente.

Buraco do Tatu. Jardim Botânico/Brasília
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DUAS PERNAS OU QUATRO RODAS

Há 20 anos, da rodoviária do 

Plano Piloto de Brasília, por exem-

plo, ao Setor de Indústria e Abaste-

cimento, onde estão as oficinas de 

automóveis, lojas de material de 

construção, madeireiras e arma-

zéns, ia-se em 10 minutos. Hoje, os 

horários de começo e fim do traba-

lho congregam funcionários e tra-

balhadores em Brasília, criando, 

ao mesmo tempo, um padrão de 

ineficiência e ineficácia do trans-

porte diário. 

E o que é mais ridiculamente 

irracional é ver que todos os con-

dutores de carros, todos os dias, 

enfrentam as mesmas torturas. 

O poder da organização do social 

ainda não foi usado. Nós, a maio-

ria, somos o segundo poder sem 

uso. E nos deixamos dominar pelo 

poder menor de decisões burocrá-

ticas. Só este dado deveria provo-

car uma comoção social, um arras-

tão de bom senso.

Um carro, em qualquer lugar 

que esteja, na garagem, em frente 

à casa, na rua, no estacionamento, 

ocupa espaço de 6 m2. Trafegam, 

no Distrito Federal, 1,4 milhão de 

automóveis, comprometendo 8,4 

milhões de m2 (ou 800 ha), igual a 

uma área de 110.000 apartamen-

tos de 72 m2 que abrigariam, no 

mesmo espaço, cerca de 550 mil 

pessoas. Se contarmos o volume 

de água necessário para fabricar 

um automóvel (15.000 litros), o 

rio que corre pelas vias de Brasília 

sobre rodas, diariamente, é de 18 

bilhões de litros.

Água suficiente para abastecer 

90 milhões de pessoas, quase me-

tade da população brasileira em 

um dia. Vive-se em um absurdo 

paraíso de bem-estar. Não há de 

se estranhar que a água esteja em 

perigo, que milhares de nascentes, 

no Distrito Federal, desaparece-

ram sob vias, viadutos, estaciona-

mentos e que o clima está mudan-

do. Só nós podemos mudar, pois 

temos a força do segundo poder.
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Estrada-Parque Taguatinga
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A capital da Repú-

blica, pela via de seus 

administradores, insti-

tuições públicas, esco-

las e universidades, está 

diante de salomônica al-

ternativa: racionalizar e 

humanizar o transporte 

público Sul-Norte e Les-

te-Oeste, ou duplicar, triplicar vias urba-

nas, construir novas pontes sobre o Lago 

Paranoá, levantar viadutos para favo-

recer o uso individual de carros. Quem 

se atreve a escolher a melhor resposta 

diante do aumento vertiginoso da po-

pulação e abertura de novos projetos de 

urbanização?

Os carros impuseram ao homem a 

obrigação de alargar ruas, abrir aveni-

das, vias expressas, viadutos e estacio-

namentos. Milhares de sinais de trân-

sito, placas e semáforos, policiamento 

e controles eletrônicos, insaciáveis, se 

atropelam pelas vias. Brasília se encheu 

de gente e se entupiu de carros. A cida-

de moderna de Brasília está desenhada 

para o automóvel. Todos os pontos da ci-

dade ficam perto do automóvel e longe 

do pedestre. Este, a meu juízo, é o ponto 

essencial que dificulta a mobilidade do 

cidadão brasiliense.

Como chegar saudavelmente a um 

ponto distante do pedestre tomando um 

meio de transporte ade-

quado para fazê-lo no 

menor tempo possível? 

Diante do fracasso das 

iniciativas para lograr 

esse alvo, o protótipo 

da velocidade urbana já 

congestiona e paralisa 

o trânsito em Brasília. 

Fala-se, há uma década, de caos urba-

no como se fosse um personagem vivo. 

Há expressões que se repetem com fre-

quência, mas os efeitos desejados não 

acontecem com a mesma velocidade dos 

carros que enchem as ruas. Eis algumas:

1. Falta planejamento urbano e uma po-

lítica de trânsito e transportes para a 

capital. 

2. Falta gestão de trânsito por parte do 

Departamento de Trânsito (Detran).

3. A presença de mais fiscais de trânsito 

poderia aliviar a sensação de caos no 

centro da cidade.

4. O governo terá de adotar medidas de 

restrição ao uso do automóvel. 

5. Nós precisamos melhorar a gestão 

do sistema. 

6. Criar políticas de incentivo ao uso 

compartilhado do veículo particular 

e coletivo.

7. O problema principal é a própria con-

figuração da cidade que tem núcleos 

urbanos afastados do centro de ativi-

dades básicas. 

As duas pernas 
do pedestre vão 

tomando 
a característica de 
enfeite orgânico,

 substituídas pelas 
quatro rodas do 

Pégaso moderno.
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8. O trânsito foi imposto pela arquitetu-

ra urbana a fluir de Sul a Norte. 

9. As vias Leste a Oeste são um desafio 

à paciência.

Diante desses pronunciamentos 

burocráticos e inócuos, a resposta da 

população é queimar ônibus, obstruir 

vias, impedir a circulação e parar o fun-

cionamento da cidade. A mobilidade fí-

sica dos mais de 3 milhões de cidadãos 

brasilienses esparramados sobre 5.822 

km2 se faz, preferencialmente, pela su-

perfície urbana e sobre 4 rodas. Este é 

o primeiro complicador, o primeiro nó a 

ser desfeito. A superfície de Brasília tem 

limites.

O subsolo para mobilidade das pes-

soas, tão bem usado pelos metrôs de Pa-

ris, Lisboa, Londres, Nova Iorque, São Pe-

tersburgo, Quebec e dezenas de outras 

grandes cidades, ainda não está sendo 

convenientemente trabalhado em Brasí-

lia. O uso do subsolo apenas para esta-

cionamentos subterrâneos é favorecer e 

privilegiar o uso de carro particular.

A preferência dos administradores 

públicos se dirige a usar mais intensa-

mente a superfície urbana com modos 

coletivos de transporte, 

linhas de ônibus con-

vencionais, uma linha 

de metrô rudimentar e a 

debutante linha BRT (Bus 

Rapid Transit) que causa um impacto 

ambiental doloroso e requer constru-

ções gigantescas cujo custo/benefício 

econômico e ecológico ainda está para 

ser justificado.

Importante questão ecológica deve-

ria ser respondida por especialistas de 

diferentes disciplinas sobre o número e 

uso do carro particular: qual é o limite 

de emissão de gases de efeito estufa to-

lerável capaz de manter o ambiente sau-

dável para todas as formas interdepen-

dentes de vida no espaço urbano? Além 

dessa resposta, qual é o espaço físico 

adequado, em metros quadrados, para 

determinar inteligentemente a densida-

de populacional de uma área habitável 

com as características do bioma Cerra-

do? Uma característica de Brasília é que 

os principais pontos de destino e de in-

teresse da população, pelo projeto urba-

nístico da cidade — local de trabalho e 

serviços públicos — ficaram localizados 

longe do cidadão, sem prever os meios e 

os modos integrados de transporte para 

alcançá-los.

A capital do país, como centro cons-

titucional de decisões políticas do país, 

centralizou também os pontos de maior 

interesse ou conveniência 

da população. Mas a po-

pulação foi empurrada, ao 

longo dos anos, para áreas 

distantes. Sem uma revisão 

O transporte 
coletivo deve ser 
universalizado.
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drástica do funciona-

mento da máquina 

urbana de Brasília, 

as profecias apontam 

para uma queda espe-

tacular do cavaleiro 

que não conseguirá 

refrear os corcovos de 

seu Pégaso sobre 4 ro-

das.

Mudam-se os no-

mes das secretarias 

de governo sem alte-

rar os conceitos, os métodos e a rotina 

da administração. É o que se pode notar 

em um documento oficial da antiga Se-

cretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente, hoje, Secretaria de De-

senvolvimento Urbano e Habitação, so-

bre o projeto urbano do Distrito Federal 

140: “O que estamos fazendo no Distrito 

Federal é inédito. Estamos planejando 

uma região toda, por isso o seminário é 

importante para estabelecer as diretri-

zes de ocupação”. 

Li a matéria, na imprensa local, rela-

cionada com a instalação de 900 mil ha-

bitantes às margens da rodovia DF-140 

ao longo de 10 anos, com direito à dupli-

cação dessa via. Datas oferecidas pelo 

governo nem sempre são confiáveis. De-

zessete mil hectares representam uma 

área grande. A densidade populacional 

é preocupante, pois cada habitante terá 

190 m2, correspondendo 950 m2 de área 

bruta a uma família 

de 5 pessoas. Este es-

paço compreende a 

casa, a rua, a calçada 

e as árvores que, por 

ventura, sobrem. 

A capacidade 

de planejamento de 

funcionários, sem es-

pecialização, congre-

gados em torno de in-

teresses econômicos 

e políticos, públicos e 

privados, pouco democráticos, é limita-

da. É provável até que o projeto já esteja 

pronto e o seminário convocado para co-

lher a “opinião da população” seja ape-

nas para legitimar o que se chama de 

participação da sociedade civil.

Os 900 mil habitantes que se ins-

talarão na área, requerem pelas normas 

internacionais, 180 milhões de litros de 

água por dia. Outros tantos de águas ser-

vidas que, conforme nossos costumes, 

se incorporarão ao ambiente. Haverá 

perda da biodiversidade local e da umi-

dade. Que se propõe no projeto quanto 

à captação das águas pluviais? Como 

é que uma secretaria de governo pode 

planejar a região toda se há na área 350 

proprietários independentes e se as nor-

mas de ocupação dos espaços sequer 

são obedecidas pelos órgãos públicos? 

Um ex-senador cassado e incorporador 

possui nessa área 2,6 mil hectares. A Ter-

Há evidências de que 
os requerimentos dessa 

revisão estão muito 
acima da capacidade dos 
administradores públicos

que se revezam nos 
cargos sem a devida 
preparação política 

e conhecimento
 técnico-ambiental da 

gestão urbana.
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racap, proprietária de 

terras, dispõe ali de 

apenas 20% da área. 

Essas áreas serão de-

sapropriadas para 

proceder ao planeja-

mento urbanístico de 

toda a região? O Pla-

no Piloto servirá de 

exemplo para integrar 

essa área ao conceito 

de cidade-parque que orientou a cons-

trução de Brasília?

Se colhessem a experiência do pro-

jeto La Villette (Norte de Paris, 1982) 

com 25 hectares, (1) proporiam a de-

sapropriação global da área sem a qual 

não é possível um planejamento urba-

nístico da região; (2) deixariam 60% de 

área verde para oxigenação do espaço, 

lazer e proteção ambiental; (3) demarca-

riam os cursos de água, nascentes, matas 

ciliares; (4) urbanizariam o espaço com 

todos os serviços necessários — esco-

las, hospitais, centro administrativo e 

comercial, local de trabalho próximo aos 

trabalhadores, meios de mobilidade da 

população para todas as direções. 

“A sua opinião é muito importante 

para nós”, avisam, com ironia, os orga-

nizadores ao conclamar a participação 

da sociedade civil. Os nomes que figu-

ram na lista de autoridades do seminá-

rio em questão, realizado para analisar 

o projeto, desmontam a confiança nas 

palavras dos admi-

nistradores da coisa 

pública. São os mes-

mos que levantaram 

espigões em Águas 

Claras, Samambaia e 

outros mais atuais. O 

projeto poderá ser um 

fato consumado. Vive-

mos em uma ditadura 

democrática, adminis-

trativa e econômica. Ao observar, ao lon-

go de 50 anos, a ocupação desordenada 

do Distrito Federal e regiões vizinhas, 

parece-me óbvio que a sua situação de-

mográfica é de superpopulação.

A intervenção urbana expulsa gran-

de parte dos habitantes originais da 

área: animais e vegetais. Há dois aspec-

tos a considerar sobre a superpopula-

ção: (1) o físico e o ambiental, dada a 

baixa capacidade de suporte desta área 

frágil, berço de rios, de difícil regenera-

ção; (2) o político e administrativo (com 

efeitos psicológicos), dada a incapaci-

dade pública e privada de administrar a 

população — educação, saúde, transpor-

te —consolidando a desigualdade entre 

Plano Piloto e cidades-satélites.

Constatar os dois aspectos da su-

perpopulação — físico-ambiental e polí-

tico — nesta região específica, e criticar 

o atraso no desenvolvimento das capa-

cidades de administrar grandes popu-
lações, não significa negar o direito de 

O que embaraça o 
cidadão brasiliense
 é a mediocridade 
administrativa de 

funcionários indicados 
por políticos para dirigir 

órgãos essenciais 
e decidir sobre 
urbanização.
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migrações. Seria irôni-
co e desumano dizer 
que os pobres só têm o 
direito de viver na pe-
riferia sob o signo da 
desigualdade adminis-
trativa.

A ideia de devolver 
imigrantes a seu ter-
ritório exaurido sem-
pre me pareceu incon-
gruente com o desejo 
e o direito de mudar de 
ares. Analisar os erros 
do passado e do presente sob a ótica da 
dicotomia ricos e pobres é, me parece, 
aceitar equivocadamente como científi-
ca essa divisão. Os planos de ocupação 
territorial elaborados sem atentar para 
esses princípios básicos, fracassaram em 
um tempo recorde.

A nova classe média de Brasília e 
do Distrito Federal, embalada pela in-
dústria imobiliária da construção, está 
empurrando populações da periferia 
para dentro do Cerrado. O trânsito está 
caótico porque a estrutura funcional da 
capital é a mesma de 1960. Passados 20 
anos, Sudoeste, Noroeste, Águas Claras, 
o novo Guará, a nova Samambaia e deze-
nas de assentamentos modificam o hori-
zonte do Distrito Federal.

Um dos estímulos à Brasília+40 é 
pensar que nossos bisnetos terão, à essa 
época, 25 anos. Se conseguirmos atrair 
as atenções da administração pública ao 
esforço denodado dos cidadãos cons-

cientes, será uma fa-
çanha indizível. Como 
tiro de largada para a 
adesão à Brasília+40, 
é prudente ouvir o 
grito de 3 bilhões de 
“pirralhos”, assim me-
nosprezados os jovens 
do planeta, liderados 
por Greta Thunberg, 
que expressam o di-
reito de viverem em 
um tempo em que já 
não estaremos. Ouvir 

e apoiar pessoas, grupos voluntários e 
organizações populares que se dedi-
cam a conhecer a natureza para melhor 
compreender como se relacionar com 
ela, interagir com todos os seres vivos 
e respeitar a interdependência de todas 
as vidas.

Os ecossistemas, em todos os can-
tos do país, mudarão a paisagem. Re-
tornarão muitas nascentes de águas e a 
biodiversidade com milhares de espé-
cies vegetais e animais: jatobás, angicos, 
quatis, saguis, macacos, pacas, capiva-
ras, tatus, gatos-do-mato, mão-pelada, 
tamanduá, porco-espinho, entre outros. 
Voarão e cantarão centenas de espécies 
de pássaros, entre estes a jacutinga, ja-
cus, aracuãs, mutuns, saracuras, tucanos, 
araras e jaós para felicidade geral do 
bioma Cerrado que nos abriga, do plane-
ta e dos sobreviventes do gênero homo 
sapiens.

O estímulo às 
migrações foi 

equivocado do 
ponto de vista do 

planejamento urbano, 
do respeito aos 

direitos da natureza 
e da manutenção do 
equilíbrio ambiental 

frente ao crescimento 
demográfico.
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Capivaras à margem do lago Paranoá. Lago Sul
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Arara canindé. Parque Águas Claras

“A natureza é 
nossa amiga. Sou 
pela proteção dos 

territórios naturais e 
contra o espalhamento 

imobiliário.” 
(Arquiteto francês Jean Nouvel em 

entrevista à Revista Veja, 
26 de maio de 2022)
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BRASÍLIA TEM CICLOVIAS

Brasília tem ciclovias. É uma dignifi-

cante iniciativa. Terá 600 km de ciclovias 

dentro de alguns meses ou anos. Falta 

combinar com os ciclistas para as utiliza-

rem. Os pedestres, com isso, ganharam 

pistas novas ao lado de calçadas malcui-

dadas. Como pedestre, não sei se trafego 

por calçadas rotas ou se me arrisco a ser 

atropelado por motocicletas que usam a 

ciclovia.

As bicicletas foram inventadas an-

tes das ciclovias, entraram na categoria 

de veículos e trafegavam pelas mesmas 

ruas. Aqui, é diferente. Antes de mais 

nada, uma decisão política, com justifi-

cativa ambiental, oferece 600 km de ci-

clovias e ciclofaixas para um indefinido e 

imprevisível número de ciclistas. 

No Brasil e em Brasília, quando os 

administradores, finalmente, executam, 

com 40 anos de atraso, alguma obra que 

torna mais cômoda a vida do cidadão, o 

fato aparece na imprensa como um mo-

delo para o mundo. Produto de exporta-

ção. As ciclovias de Brasília já são, nas 

entrevistas de geniais administradores, 

um modelo para estados brasileiros e 

países emergentes.

Ciclovia da Estrada-Parque Taguatinga. Viaduto Israel Pinheiro
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Ciclovia Park Way, perto do Lar dos Velhinhos, em frente ao Solar Uberaba

Esplanada dos Ministérios. Pista sem ciclovia.
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Em Helsinque, Finlândia, as ciclo-

vias, há mais de 60 anos, são parte da 

calçada ampla de pedestre, com sinali-

zação. Pedestres em uma banda, sinali-

zada com um boneco no chão. Bicicletas 

na outra, com uma roda desenhada. As 

travessias se fazem nos semáforos quan-

do o sinal vermelho detém ônibus, car-

ros particulares e bondes. Pedestres e 

ciclistas atravessam em segurança.

Quando o governo inventar um pro-

grama social do tipo mobilidade cari-

nhosa, por meio de uma bolsa bicicleta, 

as ciclovias brasilienses serão um mode-

lo para a “sustentabilidade” do planeta 

Terra. Então, para quem são os 600 qui-

lômetros de ciclovias que muitas delas 

estão tomando o espaço de calçadas de 

pedestres e ciclistas são ameaçadas por 

ônibus e carros?

Sem ciclovia entre a Praça dos Três Poderes e o Palácio do Planalto
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Ciclovias é bom. Adaptam-se à geo-

morfologia de Brasília. A cidade é plana. 

A bicicleta é ambientalmente correta. 

Faz bem à saúde. É alternativa para o 

uso do automóvel. Desafoga o tráfego. A 

única e superável dificuldade é que são 

raríssimos os que usam a bicicleta para 

irem ao trabalho, à escola, à universida-

de, ao supermercado.

Os países nórdicos têm ciclovias há 

mais de 60 anos. A China, o Japão e a Ín-

dia têm milhares, se não milhões de tra-

balhadores que usam a bicicleta para ir 

ao trabalho, ao cinema, aos supermerca-

dos, a passeios. Os reis da Suécia e Dina-

marca costumam ir de bicicleta a alguns 

de seus compromissos reais. A França 

inovou. Pôs milhares de bicicletas à dis-

posição dos usuários mediante taxa mó-

dica de aluguel. Eis alguns dos estere-

ótipos sobre a justificativa de ciclovias 

em Brasília. A experiência brasiliense 

de pontos de aluguel de bicicletas ainda 

está em fase principiante. E ainda falta 

educação e zelo pela coisa pública por 

parte dos usuários.

Bicicleta vandalizada. Passarela da UPA do Núcleo Bandeirante
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Missões oficiais de observação e 

estudo compostas de governadores, de-

putados e empresários brasileiros não 

poderiam se lançar à aventura de ciclo-

vias, em Brasília, sem constatar como 

funciona essa iniciativa em Paris. A mis-

são bicicleta foi a Paris. Inaugurado em 

2007, o sistema parisiense conta hoje 

com mais de 1,7 mil estações de entrega 

e retirada — sendo 300 delas integradas 

com a rede de metrô — totalizando, em 

2015, 23 mil bicicletas e mais de 250 

mil usuários por ano.

Não é para copiar, mas para adap-

tar às nossas condições e à realidade da 

metrópole brasiliense, justificaram os 

participantes da missão. Os 4 últimos 

governadores fizeram da ciclovia um 

prometedor programa de governo. De 

tímidos 20 a espetaculares 600 quilô-

metros de ciclovias, os números foram 

sendo anunciados em escala crescente.

Às margens da L-2 Sul, escavadei-

ras removeram o piso das calçadas de 

pedestres para transformá-las em ciclo-

vias. “Vai virar calçada com outro nome. 

Esplanada dos Ministérios (parte central do Eixo Monumental)
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Poucos ciclistas vão usar”, disse-me um 

responsável de obras de plantão. Inda-

guei ao capataz do grupo se com as faci-

lidades oferecidas aos ciclistas estariam 

incluídas calçadas para cadeirantes ou 

pessoas com dificuldades de locomo-

ção. Disse apenas que se tratava de ou-

tro “departamento”.

Em uma época em que se está evi-

tando o automóvel em razão das 45 mil 

mortes trágicas por ano e outras tantas 

de inválidos, as cidades deveriam ter 

um departamento especializado para 

proporcionar caminhos fáceis, eleva-

dores adequados a cadeirantes, rampas 

de acesso amplamente divulgadas e si-

nalizadas, especialmente em lugares de 

grande frequência, shoppings e restau-

rantes.

Para quem, então, as ciclovias de 

Brasília? As ciclovias ligam o que com 

quê? Levam de onde para onde? De casa 

para casa? Quais são os pontos previstos 

de chegada? Correspondem à demanda 

declarada da população? Dá para chegar 

ao Palácio dos Despachos saindo do 

Palácio da Alvorada ou do Jaburu? Dá 

para chegar à Universidade de Brasília e 

a outras universidades? Aos shoppings? 

Aos hospitais? Aos colégios? Aos 

ministérios? Aos cinemas e aos teatros? 

Aos bancos? Os estacionamentos para 

esses milhares de bicicletas já estão 

projetados?

Esplanada dos Ministérios (parte central do Eixo Monumental)
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Você não vai querer que o presiden-

te do Brasil vá de bicicleta à reunião com 

30 ministros ao Palácio dos Despachos! 

Ou senadores e deputados ao Congres-

so Nacional! Ou ministros ao Supremo 

Tribunal Federal e a outros tribunais! 

Ou que médicos e enfermeiros saiam do 

Lago Sul ou Norte, de São Sebastião ou 

Santa Maria para socorrer pacientes nos 

hospitais! Ou que milhares de funcioná-

rios e empregados do comércio abando-

nem seus carros para pedalar, faça sol ou 

caia chuva!

Essas perguntas exclamativas saí-

ram em conversas espontâneas, em roda 

de mesa do bar-restaurante Líbanus. Co-

nheço, porém, ciclistas convictos, como 

Cristóvão Naud, cuja bicicleta faz parte 

integrante de seu corpo. Sua experiência 

ciclística está expressa no livro Um Ba-

lão na Europa (2016). As desconfianças 

oriundas de nossa cultura indicam dúvi-

da e quase certeza das pessoas sobre o 

uso alternativo da bicicleta ao transpor-

te individual diante de um transporte 

coletivo desumano.

Para os que moram na parte leste da 

cidade e têm interesses a satisfazer em 

centros literários, musicais, religiosos ou 

no Parque da Cidade, que se localizam 

no lado oeste de Brasília, por onde pas-

sa a ciclovia? Brasília é vista sempre de 

Sul a Norte e vice-versa. O trânsito Les-

te/Oeste é um enigma e um obstáculo à 

mobilidade.

Os visitantes oficiais perceberam 

em Paris (esta é a dúvida!), ou Helsin-

que, ou Estocolmo, que calçada é para 

Ciclovia do Parque Ecológico Península Sul
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Ciclovia Península dos Ministros. Lago Sul

pedestre e ciclovia é para 

bicicleta? Minha suspeita, 

política e culturalmente 

correta, é que as ciclovias, 

em Brasília, se reduzirão 

a deliciosos passeios ao 

redor das quadras, com 

risco de perder a vida na 

travessia de ruas ocupa-

das por automóveis ou 

em passagens de pedestres. Na melhor 

das hipóteses, teremos enfim calçadas 

sólidas e melhoradas para os intrépidos 

e teimosos pedestres que preferem sa-

borear a quietude das árvores e as sur-

presas da rua.

O que é que o Plano 

Piloto tem? Tem ciclo-

vias. Pode-se vir em se-

gurança de Sobradinho, 

do Lago Sul ou Norte, de 

Taguatinga e Ceilândia ao 

Plano Piloto? A pergunta 

virou bandeira política. 

Promessa de governo de 

todos os candidatos. Agora, as ciclovias 

estão por toda parte esperando ciclistas. 

O exercício físico colabora com a saúde 

mental, relaxa os músculos, retarda o 

envelhecimento do corpo.

Ciclovias para 
quê? Quem são 
os ciclistas de 

Brasília? Quantos 
são? Para onde 
pedalam? Para 

onde vão e 
por quê?



76 | REVISTA IDENTIDADES

Ciclovia do Setor de Clubes Esportivos Sul

Ciclovia Park Way
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O uso da bicicleta é ambientalmente 

correto e necessário. Reduz drastica-

mente a emissão de poluentes na cidade. 

Diminui os espaços de estacionamento 

perto de prédios e estimula o plantio 

de árvores em torno deles. O custo da 

bicicleta é menor do que as despesas 

requeridas para manter um carro em 

circulação.

Quem é contra a ciclovia? Quase 

ninguém. Quem defende as ciclovias? 

Quase todos. Quantos usam as ciclovias 

para divertimento saudável? Não sei, 

mas pressuponho que muitos as utilizam 

aos domingos e fins de tarde no horário 

de verão. Quantos usam a ciclovia como 

alternativa de transporte para chegar ao 

local de trabalho? Os institutos de pes-

quisa, os ambientalistas, as empresas 

contratadas para abrir ciclovias pode-

riam informar.

Minha diarista não vem de Valparaí-

so ao Plano Piloto em bicicleta. Enfrenta 

duas horas e meia de ônibus para ven-

cer escassos 40 km. Nem o poderia fazer, 

pois as ciclovias incompletas não a per-

mitiriam. Houvesse trem de Valparaíso 

ao Plano Piloto, ela poderia pedalar de 

casa à estação do trem, usar o vagão de 

ciclistas, saltar na estação 207 ou 209 e 

retomar a bicicleta até o local de traba-

lho. É um sonho para os sobreviventes 

do ano 2040.

Os governadores que prometeram 

ampliar a quilometragem de ciclovias 

vêm a seus gabinetes de carro oficial ou 

Trecho de ciclovia inacabada, SQS 705. Via de asfalto W-4 (foto cedida por Cristóvão Naud)
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helicóptero. Os deputados distritais que 

aprovaram os orçamentos para ciclovias 

acabam de renovar a frota de carros flex 

“ecológicos”. Os deputados federais e 

senadores da república, grande número 

deles acima do peso ideal, não são vis-

tos rodando de bicicleta pela Esplanada.

São poucos os burocratas, ocupan-

tes da Esplanada por algumas horas do 

dia, que moram a menos de 5 quilôme-

tros dos edifícios onde servem. O presi-

dente da coisa pública tem à disposição 

dois Palácios e, normalmente, sua resi-

dência de origem está a 1.500 ou 3.000 

km, em algum Estado da federação do 

país. Quase todos os representantes do 

povo são apenas hóspedes temporários 

da cidade.

Ministras e ministros não saem de 

suas mansões do Lago a bordo de suas 

bicicletas para dar testemunho das con-

vicções do governo em defesa do ecos-

sistema. Quantos dos mais de 600 mil 

cidadãos, que vêm diariamente ao Plano 

Piloto ou nele estão para defender o pão 

de cada dia, se decidirão a pedalar pe-

las amplas vias turbulentas ou ciclovias 

inacabadas do Patrimônio Cultural da 

Humanidade?

Bons amigos, defensores das ciclo-

vias sem usá-las, listam irrefutáveis ar-

gumentos para estar a bordo de carros 

Estrada-Parque Juscelino Kubitschek. Sem ciclovia
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Estrada-Parque Taguatinga

automáticos que saíram das garras dos 

tigres asiáticos. Carros estes que se 

somam a uma frota de 400 mil carros 

ocupados, na maioria deles, por uma só 

pessoa, entupindo rodovias. Os estacio-

namentos da Esplanada concentram o 

calor emitido pelas carcaças de lata e vi-

dro e reduzem a umidade do ar.

Sobram 600 km de ciclovias. Faltam 

ciclistas. E, ademais, há problemas que 

não se resolvem nunca, como declara 

Graziele F. Pinheiro, publicitária: “Ando 

de ônibus e metrô a minha vida inteira, 

e os problemas sempre são os mesmos. 
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A superlotação e a falta de segurança, 

tanto em questão de assaltos e assédio, 

como até da forma que o motorista diri-

ge” (Correio Braziliense, 2.10.2021).
Os denominados servidores percor-

rem 10 a 30 km por dia, ou mais, para 
ocuparem as salas de trabalho. E, nes-
se vaivém, gastam 2 a 3 horas de vida. 
Milhares deles enchem, diariamente, 
ônibus desconfortáveis, metrôs e trens. 
Em todos esses veículos viajam também 
bactérias, vírus e variadas doenças con-
tagiosas, como gripes, conjuntivite, mis-
turados a odores orgânicos. As cidades 
colecionam variados ruídos durante 24 
horas. É o custo da urbanização que fun-
ciona como um aviário na iminência de 
uma pandemia.

O compulsivo crescimento econô-
mico comandado pela indústria imo-
biliária, o comércio e a expansão urba-
na compulsiva provocam o aborto do 

Nosso precário e despreocupado convívio com a natureza não evita a disseminação 

de vírus e bactérias que, sem aviso prévio, atacam vidas indefesas. A espécie humana 

parece estar entre as mais frágeis. Sua capacidade cerebral também é afetada e requer 

tempo para encontrar uma resposta às dificuldades naturais e ambientais específicas. 

Uma vacina contra a agressividade de um vírus letal pode demorar 15 ou 20 meses para 

ter seu uso universal. A urbanização intensa, a produção de alimentos em escalas gigan-

tescas e o aumento da população mundial, ainda fora de controle, mostram o quadro das 

dificuldades em resistir ao Sars Cov2 (Covid 19). Micróbios, bactérias e vírus nos acom-

panharão enquanto criamos, nas cidades, o clima e as condições para a presença deles. A 

convivência com eles será de tempo indeterminado. O ambiente de promiscuidade está 

solidamente instituído. 

transporte de pessoas para seus locais 
de trabalho. Teorias sobre a mobilida-
de urbana não encontraram os meios 
adequados para as grandes cidades e, 
talvez, não encontrem para as de 50 mil 
habitantes. O projeto modernista, aplau-
dido universalmente, que deu a Brasília 
o título de Patrimônio Cultural da Huma-
nidade, se constitui em uma infraestru-
tura imobiliária semiociosa, a ser utiliza-
da parcialmente por alguns milhares de 
funcionários da máquina do Estado.

Estamos, hoje, pagando o preço da 
irracionalidade de decisões que toma-
mos olhando para o futuro. Se há pers-
pectivas de algum grau de felicidade, é 
no presente que ela pode ser vivida. Es-
pero que as futuras gerações, os sobre-
viventes da irracionalidade, se recusem 
a pagar esse imposto que o crescimento 
incontido da economia dos adoradores 
do Produto Interno Bruto nos impõe.
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ADVÉRBIO COMO

As propostas, as discussões e a prática sobre a preservação da 

ideia essencial do projeto do Dr. Lúcio Costa para a construção da 

nova capital dividem as opiniões de especialistas, confrontadas 

com as dos administradores da cidade de Brasília que está esparra-

mada por 5.822 km2. Ao traçar as linhas do Plano Piloto em sua pran-

cheta, e vê-lo concretizado, sinceramente confiou que a execução e 

administração posterior do projeto sustentariam a ideia genial nele 

contida. Até onde vai a responsabilidade do renomado arquiteto? 

O conceito de país continental deve ter influenciado os tra-

ços do desenho monumental das obras de Oscar 

Niemayer. O pequeno e o pobre, neste Planalto 

Central, contrastam com a imensidão dos espa-

ços bucólicos que dão o caráter de grandiosidade 

ao Plano Piloto. Essa amplitude espacial soa aos 

ouvidos da burocracia apática, dominada por inte-

resses privados, como um desperdício a ser evitado.

Espaços livres, espaços públicos, libertos da ação individualista 

do cidadão, não são o mesmo que espaços invadidos ou degradados. 

Estranhamente, administradores da cidade, empresários da constru-

ção parecem ignorar o significado do termo bucólico e são atraídos 

por espaços “desocupados”. São pouco afeitos ao sentido de espaço 

livre, público e acolhedor no conjunto urbanístico. Elas representam 

a ação grandiosa da natureza para dar solidez à relação do cidadão 

com todos os demais seres vivos, vegetais e animais que interagem 

no mesmo espaço.

Uma cidade precisa 
de zonas abertas, 
livres, liberadas.
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Congresso Nacional e sua amplidão apática
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Como se susten-

taria a magnificência 

do projeto da nova ca-

pital? Quem garantiria 

sua original grandeza? 

Para onde e para quem 

se dirige o advérbio 

“como”? Por que, de 

tempos em tempos, 

surgem propostas 

para adaptar a preservação do conjunto 

urbanístico de Brasília que é reconheci-

do pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação e a Cultura como Patri-

mônio Mundial da Humanidade?

O Programa de Proteção ao Conjun-

to Urbanístico de Brasília (PPCUB) está 

propondo um modo, um como amplo, 

geral e irrestrito para dar nova forma 

ao projeto de Lúcio Costa. O novo modo 

está sendo proposto por oficiais de ga-

binete, unindo burocracia, política e in-

teresses econômicos privados. É uma 

iniciativa capciosa e ardilosa acenando 

para a “melhoria da 

qualidade de vida 

dos brasilienses”. A 

afirmação do porta-

-voz oficial faz supor 

que “ocupar a orla do 

Lago e democratizar 

o espaço” melhora 

a qualidade de vida 

dos moradores de 

Samambaia, da Es-

trutural e do Sol Nas-

cente, a maior favela 

da América Latina. 

“O PPCUB, a meu 

ver, é desastre com-

pleto. É uma colagem. 

Um amálgama de in-

teresses que perdeu 

completamente o nor-

te, ou seja, dirigiu-se 

ao sonho de consumo da espe-

culação imobiliária. O melhor 

seria jogá-lo na lata do lixo por 

decreto.” (Entrevista de Maria 

Elisa Costa ao Correio Brazilien-

se, 16.11.2014).

Brasília, e especialmente o Plano 

Piloto, está virtualmente entregue a 

competentes arquitetos. Conheço mais 

de uma dezena de profissionais expe-

rientes que manifestaram suas opiniões 

e críticas em livros, artigos, blogs, docu-

mentários e várias coleções de estudos 

e análises acadêmi-

cas. São raros os ar-

tigos escritos por ar-

quitetos e geógrafos 

em que uma das afir-

mações contundentes 

não seja a “ausência 

de planejamento ur-

bano em Brasília”. 

Mas como?

Por que esse 
reconhecimento mundial 

não é suficiente 
para garantir a 

preservação das 
características principais 
do ecossistema urbano 

da capital?

Quem é responsável 
pelo planejamento 

urbano? 
E, quando se fala em 

urbanismo, 
qualquer voz que não seja 

de profissional 
tem pouca chance de 

ser levada em 
consideração.
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Quem mais poderia ser ouvido de 

forma ampla, geral e irrestrita além dos 

professores de faculdades de arquitetu-

ra, arquitetos do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

do Instituto de Arquitetos do Brasil, do 

Instituto Histórico e Geográfico do Dis-

trito Federal, do Grupo de Urbanistas 

por Brasília, no sentido de fazer valer a 

promessa de melhoria da qualidade de 

vida dos brasilienses, sem descaracte-

rizar as ideias básicas do projeto do Dr. 

Lúcio Costa?

Perguntei à minha diarista, que en-

frenta três horas de ônibus, dos confins 

de Valparaíso ao Plano Piloto, para che-

gar ao trabalho e mais três para voltar a 

casa, se estava a par ou se ouvira men-

cionar PPCUB, PURP, AE, AP, UP, PDOT, 

LUOS. A senhora respondeu que não 

sabia de nada disso. E ninguém mais do 

que ela, suponho, esteja interessada na 

“melhoria do transporte público” para 

gozar de “qualidade de vida”.

Um dos quesitos essenciais, se não 

o essencial, é a água que garante o ver-

de que acumula água. Nas 118 páginas 

e nas 795 folhas, contendo 72 planilhas, 

nas quais se propõem intervenções cru-

ciais, salvo distração de minha parte, 

ignora-se, na prática, o quesito água no 

amplo espectro do ecossistema. 

Em todos os projetos urbanísticos 

mais recentes, desde Samambaia, Sudo-

este, Noroeste e da orla do Lago, o item 

água foi ignorado na origem e nos pro-

Parada de ônibus oval projetada por Oscar Niemeyer no centro de Brasília próximo ao 
Parque da Cidade
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jetos de construção 

de imóveis e aveni-

das. Acena-se, va-

gamente, em docu-

mentos e projetos, 

como característica 

distintiva e eco-

lógica, a possível 

captação de parte 

de águas da chu-

va para irrigação e 

limpeza pública. 

Lembro os recentes projetos de 

uso do solo, em áreas degradadas, que 

visitei, no perímetro urbano de Paris — 

La Villette (Norte da cidade) e Georges 

Bressans (Sul da cidade). Tiveram como 

ponto de partida a preservação dos ma-

nanciais, das áreas de recarga e o trata-

A capacidade de recepção e 
retenção de águas pluviais, 

no Distrito Federal, 
estimada, anualmente, em 
torno de 1.800 mm, não 
consta como estímulo a 
projetos de captação e 
reserva hídrica para o 

período seco.

mento de nascen-

tes de água. Este 

item, nos projetos 

citados, mereceu 

menção especial 

do comitê julgador 

da concorrência 

pública para a li-

citação das obras. 

Esses projetos de 

urbanização se 

caracterizam pela recuperação e rege-

neração dos ecossistemas localizados e 

sua relação com a urbanização circunvi-

zinha.

Os córregos que cortam ou corta-

vam a área do Distrito Federal e as cen-

tenas de nascentes extintas são uma 

claríssima indicação de que os projetos 

Córrego Melchior
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urbanísticos não dão importância ao 

elemento água, essencial para a rege-

neração do ecossistema, para a saúde e 

para a sobrevivência humana. Ao imper-

meabilizar uma área significa impedir 

a infiltração de água no solo e a conse-

quente recarga dos aquíferos. Implica, 

igualmente, diminuição da umidade am-

biental, redução da biodiversidade e de-

gradação da saúde.

Nossa relação com a natureza, com 

os diferentes biomas, com os ecossiste-

mas é utilitária. Juntamos, nesse conví-

vio, a urbanização e todas as dificuldades 

de convivência, a produção de alimen-

tos, a captação de águas, e devolvemos 

ao solo, aos rios e mares os dejetos, os 

esgotos e os lixos de longa duração.

Não é desconhecido da espécie hu-

mana que os produtos tóxicos têm lon-

ga vida. Ficam no chão, no ar, nas águas 

superficiais e subterrâneas, nos esgotos. 

Infectam e debilitam o ecossistema. Pre-

judicam as relações do homem sapiente 

com a natureza da qual depende nossa 

sobrevivência e reprodução. Todo o con-

junto de vidas — a biodiversidade — é 

afetado. As condições ambientais de 

sobrevivência tornam-se desfavoráveis 

à reprodução de todas as espécies. Rea-

gem e sobrevivem as que se adaptem às 

novas condições.

Floresta Nacional de Brasília. Unidade de conservação distante 20 km do Plano Piloto. Abriga áreas do cerrado. 
É uma das caixas d’água do DF, área de abastecimento e afloramento de lençóis freáticos
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Cachoeira da Gruta. Gama (DF)
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Na precipitação anual média de 

1.200 mm, no Distrito Federal, cada mó-

dulo impermeabilizado de 100 m2 im-

pede a infiltração de 120 mil litros de 

água (120 m3). Calcule-se, então, a área 

impermeabilizada dos 112 milhões de 

m2 (11.200 ha) que correspondem à área 

tombada pela Unesco e se compreende-

rá a extensão do desastre ecológico em 

chuvas torrenciais. As inundações, em 

qualquer canto de Brasília, são indicati-

vas do descaso, se não da ignorância, a 

respeito do volume de águas da chuva e 

de sistemas de captação, em grande es-

cala, para uso coletivo.

A escala bucólica, no contexto da 

convivência urbana, é de longe a mais im-

portante a ser preservada. A natureza é a 

fonte do conhecimento, dos sentimen-

tos, da linguagem, da saúde orgânica, da 

sobrevivência e reprodução humana. É a 

origem de todas as espécies vivas inter-

dependentes de uma só biocomunidade.

Resta, então, o advérbio modal: como 

preservar o conjunto urbanístico de Bra-

sília? Só uma frente popular — cidadãos 

de Brasília — reunida na Esplanada, no 

Eixo Monumental, na orla do Lago, na fu-

tura DF-140, no Sol Nascente, ampliando 

o corajoso Grupo Urbanistas por Brasília, 

Movimentos Nossa Brasília, Movimento 

em Defesa de Brasília, Aliança das Mu-

lheres que Amam Brasília, SOS Parque 

Olhos D’água, Parque das Sucupiras, po-

derá deter a displicência administrativa.

Há de se controlar o ímpeto, a ambição e 
a auri sacra fames da indústria imobiliária, 

da verticalização indiscriminada 
e da indiferença dos apologistas 

do confuso sistema viário 
que atormenta diariamente 

o cidadão comum.
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ÁGUAS REPRESADAS

Disse Dom Bosco (1883) que “Entre o paralelo 15 e 20 graus, havia um leito 

muito largo e muito extenso, que partia de um ponto donde se formava um lago”. E 

Lúcio Costa diria, em 1987, no texto “Orla do Lago”, publicado na Brasília Revisitada, 

que “O Plano-piloto refuga a imagem tradicional no Brasil da barreira edificada ao 

longo da água; a orla do Lago (Paranoá) se pretendeu de livre acesso a todos, apenas 

privatizada no caso dos clubes. É onde prevalece a escala bucólica.”

Pôr do Sol. Ponte JK

Vista a partir do Condomínio Villages Alvorada. Lago Sul
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Sugerido pela Missão Cruls (1893), o 

Lago Paranoá tornou-se estéril do pon-

to de vista ambiental, além de sujo. Ao 

redor de 700 milhões de litros de água 

usada são despejados, por dia, no Lago 

ou em seus afluentes e em outros cursos 

hídricos dentro do Distrito Federal e ad-

jacências. Em épocas de chuva, o esgota-

mento das águas sobre áreas devastadas 

e impermeabilizadas arrasta milhares de 

toneladas de areia mesclada com lixo 

orgânico, dejetos, plásticos e fuligem de 

pneus. 

Para harmonizar a cidade no âmbito 

do ecossistema ambiental hospedeiro, 

de forma circular e integrada, arquitetos 

paisagistas, geógrafos, biólogos, antro-

pólogos e sociólogos, se consultados, 

teriam oferecido soluções ecológicas 

apropriadas para manter, ao longo dos 

80 km do lago, uma faixa de pelo me-

nos 20 m de mata ciliar nativa. Trilhas de 

passeios e salas arborizadas para des-

canso e lazer, sob o olhar da natureza, 

dariam aos cidadãos da cidade-parque a 

tranquilidade necessária para desfrutar 

dos impressionantes silêncios do Pla-

nalto Central.

Por décadas, as administrações do 

Governo do Distrito Federal tentaram, 

quase em vão, satisfazer o desejo ecoló-

gico do arquiteto e urbanista Lúcio Cos-

ta e liberar a orla do Lago para desfrute 

coletivo da população. Sua mensagem 

quase indignada, porém, não mereceu 

a compreensão dos esforços públicos 

nem a boa vontade dos ocupantes das 

margens cuja extensão é de 80 km. A ad-

ministração governamental, pela voz do 

secretário de Desenvolvimento Urbano 

e Habitação, indica que “o que se está 

buscando nesse momento é fazer uma 

avaliação para saber se há necessidade 

de completar todo o perímetro do Lago”.

Por décadas, as administrações do 

Governo do Distrito Federal tentaram, 

quase em vão, satisfazer o desejo ecoló-

gico do arquiteto e urbanista Lúcio Cos-

ta e liberar a orla do Lago para desfrute 

coletivo da população. Sua mensagem 

quase indignada, porém, não mereceu 

a compreensão dos esforços públicos 

nem a boa vontade dos ocupantes das 

margens cuja extensão é de 80 km. A ad-

ministração governamental, pela voz do 

secretário de Desenvolvimento Urbano 

e Habitação, indica que “o que se está 

buscando nesse momento é fazer uma 

avaliação para saber se há necessidade 

de completar todo o perímetro do Lago”. 
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Orla do Paranoá. Lago Sul. Entre a vegetação, uma trilha usada por ciclistas

Um exemplo moderno de compreensão da arquitetura paisagística de ecossis-
temas integrados é o recente tratamento dado ao Lago Meixi (Meixi Lake Park), na 
cidade de Lang Fang, Changsha, China. A ampliação da área da cidade acompanha, 
em forma circular, o ecossistema hídrico coroado por vegetação nativa. O conjunto 
preserva o curso natural da água e dá à paisagem a serenidade desejada pela natu-
reza e pelos habitantes da cidade.

Com o represamento do Rio Para-

noá, em 12 de setembro de 1959, origi-

nou-se a usina que supria o Distrito Fe-

deral, mas que, atualmente, representa 

apenas 2,5% de seu consumo energé-

tico. O lago é formado pelas águas re-

presadas do Rio Paranoá. Tem 48 km² de 

área, profundidade máxima de 38 m e 

cerca de 80 km de perímetro, com algu-

mas praias artificiais, como a “Prainha” e 

o “Piscinão do Lago Norte”.

O Lago foi criado com o objetivo de 

aumentar a umidade em suas proximi-

dades, oferecer um espaço de beleza na-

tural, diversão e possível via de mobili-

dade urbana. Ao redor do lago, há clubes 

privados, hotéis, bares e restaurantes. 

Os bairros Lago Sul e Lago Norte derivam 
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seus nomes do lago. Cada um ocupa uma 

das duas   penínsulas. As nascentes do 

Torto e do Bananal (setor Noroeste) es-

tão preservadas pelo Parque Nacional de 

Brasília onde se situa parte da captação 

de água para o abastecimento da cidade 

pela represa de Santa Maria. A reserva 

do IBGE, a sudeste, preserva boa parte 

Deck Sul

das cabeceiras do Gama. São tributários 

do Lago Paranoá as águas que descem 

do Riacho Fundo, Vicente Pires, Setor de 

Indústria e Abastecimento (SAI), Núcleo 

Bandeirante, Candangolândia, Guará, 

Águas Claras, parte do Setor de Mansões 

Park Way (SMPW).

Parque Nacional de Brasília. Cachoeira Mãe
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Ponte Alta do Gama, região onde ficam o Córrego Alagado, cuja nascente é em Santa Maria, e o 
Córrego Crispim cuja nascente de mesmo nome se localiza no Gama

A população faz retiradas diárias. 

Sacar do volume morto quer dizer que 

nem mais as nascentes nem as chuvas 

conseguem abastecer a conta de pou-

pança. O resultado é fechar a conta. O ra-

cionamento é uma medida para bloque-

ar o acesso à conta até que as nascentes 

e as chuvas formem novo saldo disponí-

vel. Dependemos desses dois doadores 

que têm horários imprevistos para ir ao 

banco da água.

Como colaborar com esses dois doadores de água: nascentes e chuvas

1º – Investimentos racionais devem ser feitos águas acima, protegendo a vege-

tação nativa dos mananciais. O equívoco administrativo e deseducativo é oficializar 

o saque da reserva por meio de uma rede de distribuição como se o volume da água 

sempre aumentasse. Na realidade, se está apenas aumentando a capacidade para es-

gotar as nascentes. Investimentos apenas para, a qualquer momento, retirar água dos 

reservatórios é um ato burocrático não racional, político, no sentido de facilitar a vida 

da população sem exigir dela um comportamento adequado de respeito às leis da 

natureza. 

As represas são uma conta de poupança. 
Quem lhes consigna crédito são 

as nascentes e as chuvas.
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2º – Captar águas da chuva via florestamento nativo em volta das nascentes e por 

meio de calhas adaptadas em superfícies construídas, prédios, casas e estacionamentos.

3º – Ampliar a implantação de projetos de Energia solar, eólica e outras com a finali-

dade de diminuir a pressão sobre as represas hidrelétricas. Para gerar um KW de energia 

são necessários 6.600 litros de água. O consumo médio diário por pessoa é de 2 KW (ou 

13.200 litros de água consumidos por pessoa/dia apenas com energia).

4º – Planejamento urbano demográfico para adequar o tamanho da população à dis-

ponibilidade de água do bioma e da região ocupada. A regeneração dos ecossistemas 

depende de atitudes e comportamentos da população relativos ao uso dos elementos 

essenciais que os compõem.

Algumas precauções essenciais se 
impõem:

(1) Manter a saúde dos lagos. É dese-
jável e educativo que haja transparência e 
informação públicas quanto aos elemen-
tos contaminadores da água, um por um. 
Quais são e em que volume são provindos 
de lixo hospitalar, do óleo e gasolina de 
automóveis, de hormônios e antibióticos 
expelidos pela urina, dejetos sanitários 
e culinários, agrotóxicos da agricultura e 
minerais arrastados pela chuva.

(2) Usar tecnologia ecológica para 
descontaminação da água e local de 
guarda dos rejeitos obtidos. Aplicativos 
tecnológicos, para controle externo, ope-
rados por laboratórios independentes e 
universidades para comprovação da po-
tabilidade da água. 

(3) Fazer captação de águas da chuva 
em todos os edifícios e casas. Arboriza-
ção planejada e urgente das cidades sa-
télites. 

(4) Restringir e fazer cerceamento ra-
dicais de construções em todas as áreas 
adjacentes aos córregos que alimentam 
o Lago Paranoá. Formar, ao redor de ma-
nanciais, densa barreira vegetal para cap-
tação e purificação natural das águas da 
chuva. 

Observe as fotos de meu arquivo 
pessoal a seguir que exemplificam o dito 
logo acima. A foto 1, de 1996, mostra 
uma barragem de pedra, sistema usado 
por mim no Sítio das Neves, para captar 
e reter a água da chuva, evitar erosão, fa-
cilitar a infiltração e percolação da água 
para recarga dos aquíferos subterrâneos. 
A foto 2 mostra a vegetação que se trans-
formou em barragem verde, 26 anos de-
pois, graças à ação do tempo e, não, pela 
intervenção humana. O capim gordura 
nasceu entre as pedras da barragem. À 
direita, vê-se um pé de marmeleiro do 
cerrado cujas frutas são comestíveis.
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Foto 1

Foto 2
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A extração de água do Lago Paranoá 

(700 mm/s), para abastecer parte da po-

pulação, foi decisão pontual em momen-

to de crise hídrica. Faz parte de medidas 

administrativas que ativam o funciona-

mento da máquina burocrática sem rela-

ção com a economia ecológica. Grande 

parte dessa água não volta mais ao Lago.

Medidas racionais são investimen-

tos contínuos — águas acima — para 

proteção das nascentes, amparadas por 

vegetação intensiva e extensiva; elimi-

nação de focos de lixo que contaminam 

córregos e lagos; racionamento de água, 

pois o Distrito Federal está em déficit de 

água desde 2010 segundo organismos 

internacionais e nacionais (Organização 

das Nações Unidas e Ministério do Meio 

Ambiente).

Córrego Melchior

Córrego Melchior poluído por descarte inadequado de vários tipos de recipiente plástico
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A qualidade da água 

é afetada pela proximida-

de do agrupamento urba-

no. Estudiosos do assunto 

relatam que em rios com 

mais de um quinto de área 

urbanizada ao redor, a água tende a ser 

menos potável e mais restritiva ao abas-

tecimento humano. No Distrito Federal, 

das 41 unidades hidrográficas, 11 estão 

nesse contexto. O Rio Melchior, o Ribei-

rão Ponte Alta, o Ribeirão Sobradinho e 

o Rio Santa Maria se incluem nessa cir-

cunstância de desabastecimento com 

altos custos de tratamento sanitário. 

A disponibilidade hídrica, no Distri-

to Federal, por habitante/ano, segundo a 

Agência Nacional de Águas, é de 1.752 

m3. Volume menor do que 2.500 m3 por 

habitante/ano é considerado deficien-

te para a pessoa e para a satisfação de 

necessidades relacionadas à produção 

de alimentos e demais serviços urba-

nos. O volume atual corresponde a 4,8 

m3 por pessoa/dia, compartilhado pelo 

ambiente que absorve grande parte da 

disponibilidade. No consumo das pesso-

as, deve-se computar todo o volume em-

butido no uso direto e 

indireto de água. 

A disponibilidade 

total de vazão calcula-

da para a população do 

Distrito Federal, seja 

ela do tamanho que 

Já estamos em 
déficit hídrico 
permanente.

A escassez tende 
a aumentar com o 

aumento da população 
e da diversidade de 

usos da água.

for, é de 5.168 bilhões de 

m3. Para os atuais habitan-

tes há uma disponibilidade 

de 1.752 m3 por pessoa/

ano. Quando a população, 

em 2 ou 3 anos, alcançar 

os 4 milhões, a cota por habitante cairá 

para 1.292 m3/ano. Haverá maiores difi-

culdades de acesso por razões adminis-

trativas do governo, distribuição e custo 

da água.

Se toda a população da Área Metro-

politana de Brasília participar dessa dis-

ponibilidade, nos próximos 5 a 10 anos, 

toda a população enfrentará ondas cícli-

cas de racionamento. Poços artesianos, 

às centenas, serão perfurados, juntando-

se aos mais de 40 mil atualmente exis-

tentes no Distrito Federal. Atentemo-

nos para o fato de que a perfuração de 

poços artesianos em São Paulo, diante 

da atual mudança do ciclo hídrico, sob 

protestos de cientistas, vem se intensi-

ficando.

Há de se considerar, ao mesmo tem-

po, a irregularidade e a diminuição das 

águas da chuva. Isto 

poderá reduzir a dis-

ponibilidade virtual 

e real de água para a 

população. A precipi-

tação pluvial de 2015 

comparada com a de 
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Um número não 
determinado, 

dos mais de 40 mil 
poços artesianos, 
está contaminado 

pela urbanização, por 
agrotóxicos e lixo à 
beira de rodovias.

2014 sofreu uma 

redução de 34 mm 

ou 34 litros por m² 

em regiões do Dis-

trito Federal. Para 

avaliar essa redução 

de chuvas de um 

ano para outro, mul-

tiplique-se o déficit 

de 34 litros pela área do Distrito Federal 

(5,7 bilhões de m2) e se compreenderá, 

que ano a ano, o céu pode nos negar um 

volume de 199,5 bilhões de litros de 

água. Este déficit ocorre em uma região 

onde estão localizadas as principais nas-

centes de nossos rios que correm para o 

Sul, para o Norte e para o Nordeste.

Acrescente-se que a disponibilida-

de hídrica virtual nem sempre é acessí-

vel e está, por isso, relacionada ao cres-

cimento da população. Mais uma vez, o 

cálculo se faz apenas em relação à espé-

cie humana. Deixa-se em aberto a dispo-

nibilidade de água para todos os demais 

seres vivos. Qual seria a 

disponibilidade de água 

por vaca/ano? Sabe-se 

quanto consome um bo-

vino em sua função de 

produzir carne ou leite. 

Não se determinou o 

quanto está disponível 

e nem qual deve ser 

o número limite do 

rebanho regional, 

nacional e mundial.

Se para pro-

duzir um quilo de 

carne, o boi preci-

sa consumir 15 mil 

litros de água, ao 

final de 3 anos, com 400 kg, terá consu-

mido 8 milhões de litros de água. Um ci-

dadão, que viva 80 anos e consuma 200 

litros diários, alcança o montante de 5,8 

milhões de litros. Consome, em 80 anos, 

um quarto e meio a menos do que um 

bovino em seus 3 anos de vida. Compa-

re-se também o espaço necessário para 

criar uma manada de 1.000 bois com a 

área que abriga 1.000 pessoas. Dez mi-

lhões de metros quadrados para os bois 

e 200 mil metros quadrados para as pes-

soas. Isto indica o absurdo do conceito e 

do foco econômico baseados no cresci-

mento dos investimentos para satisfazer 

uma pequena parte das 

necessidades da popula-

ção humana.

A qualidade da água 

é permanentemente com -

prometida pela contami-

nação originada de múl-

tiplas fontes poluidoras 

A estação seca, 
que pode durar 4 ou 
5 meses na Região 

Centro-Oeste, 
é um alerta ao 
abastecimento 

de água.
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associadas ao aumento da demanda. 

O crescimento populacional e a diver-

sidade de uso da água são fatores que 

pressionam o sistema hídrico. O monito-

ramento coordenado pela Agência Regu-

ladora de Águas, Energia e Saneamento 

Básico do Distrito Federal (Adasa) apon-

ta áreas em estado de alerta ou estado 

crítico, reforçado pela devastação da ve-

getação nativa, ocupações irregulares e 

assoreamento dos rios. 

A água, em qualquer parte do globo, 

é uma preocupação permanente. Não só 

quando é escassa como, também, quan-

do as chuvas copiosas inundam cida-

des e levam dejetos aos rios e ao mar. 

A urbanização crescente aliada aos pro-

cessos industriais e aos campos de pro-

dução de alimentos são determinantes 

para a preservação dos cursos de água. 

A interação dessas atividades humanas 

com a natureza, garantindo, ao longo do 

tempo, o processo de regeneração dos 

ecossistemas pode assegurar o acesso à 

água ainda que em condições climáticas 

adversas.

No Distrito 

Federal, os órgãos 

r e s p o n s á v e i s 

pela administra-

ção e controle do 

uso equilibrado 

da água, espe-

cialistas em hidrologia, engenheiros 

agrônomos, pesquisadores alertam, em 

entrevistas a jornalistas e em canais es-

pecializados de comunicação, sobre a 

preservação das áreas verdes protetoras 

de mananciais.

Parece haver consenso nas decla-

rações de especialistas e em relatórios 

de organismos ecológicos que o desma-

tamento generalizado e o crescimento 

urbano são os fatores mais ameaçadores 

dos mananciais e reservatórios de água. 

As represas de contenção de águas para 

o abastecimento de Brasília estão en-

voltas por áreas de produção de alimen-

tos, áreas de lazer e densa urbanização. 

É um fenômeno recorrente em todas as 

médias e grandes cidades.

Três quintos da população de Brasí-

lia (mais de 1,8 milhão) são abastecidos 

pelas águas da Barragem do Rio Desco-

berto. Esse lago se localiza em uma área 

que coleta grande quantidade de águas 

pluviais. O desmatamento provocado 

pelas atividades mencionadas — produ-

ção de alimentos 

e urbanização — 

favorece o arrasto 

de sedimentos, 

pedras, areia e ve-

getação apodreci-

da, águas usadas, 

lixo, fertilizantes 

As águas subterrâneas 
movem-se através de vias 
não vistas, até que, aqui e 
acolá, essas vias afloram à 

superfície do chão, na forma 
de fonte, ou canalizada para 
encher e alimentar um poço.
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e biocidas. Essa massa, ao longo de dé-

cadas, se deposita no fundo do lago, re-

duz a capacidade de armazenamento e 

mantém vivo o processo de poluição. A 

contaminação constante reduz a quali-

dade da água, eleva, em consequência, o 

custo da despoluição. Este custo é agra-

vado pela perda de água tratada, no per-

curso até as residências, registrada em 

um quarto do volume oferecido.

A região de Brazlândia, onde se loca-

liza a Barragem do Descoberto, está sob 

risco ainda maior dada a grande deman-

da de água da agricultura  local, especial-

mente no período de estiagem. Em rela-

ção à qualidade, funcionários da Adasa 

explicam que Taguatinga e Ceilândia, os 

dois maiores  bairros do Distrito Federal, 

são os que estão sob maior risco de re-

ceber água de baixa qualidade.

Welber Ferreira, especialista da 

Adasa, confirma que o crescimento po-

pulacional e o lançamento de esgotos 

e, principalmente, de resíduos sólidos 

comprometem os córregos da região 

que têm pouca capacidade de regene-

ração. Outras áreas de vocação agrícola, 

como Pipiripau, em Planaltina (DF) en-

frentam escassez de água. Nessa região, 

foi implantado um sistema de uso rota-

tório da água para irrigação que minorou 

as dificuldades de abastecimento para a 

população.

Margem do Rio Alagado (Recebe este nome desde 1700. Hoje, faz juz ao nome porque foi alagado pelas águas 
do Lago Corumbá IV. Foto: Fábio “Bauru” Malaguti). À frente está uma captação de água da Caesb que promete 
resolver o problema de abastecimento do DF por 100 anos
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Informações so-

bre o volume de água 

contido na barragem 

do Descoberto, dado 

o constante assorea-

mento por força das 

chuvas, deveriam ser 

complementadas por 

meio de dados colhi-

dos por sensores de 

profundidade em di-

ferentes pontos do 

lago. A simples infor-

mação de percentual, colhido pela régua 

de medida, pode não ser real, dando 

margem a que a população conclua pela 

abundância e não tome as medidas per-

manentes de contenção no uso da água.

O reservatório Santa Maria foi pro-

jetado com capacidade de armazena-

mento de 58 milhões de m3. O Lago Pa-

ranoá, do qual se retiram 2,520 milhões 

de litros/dia, se 

alimenta, em par-

te, das águas do 

Santa Maria, de 

outros tributários 

agonizantes e das 

águas usadas des-

cendo pelas tor-

neiras e descar-

gas dos banheiros 

do brasiliense.

Escassez e ir-

regularidade das 

chuvas, reduzida captação de águas plu-

viais fora dos lagos, aumento da popula-

ção em mais de 20 mil habitantes/ano, 

urbanização galopante arrasando Áreas 

de Proteção Permanentes, impermea-

bilização do solo e afundamento das 

águas são itens presentes e constantes. 

Merecem atenção cotidiana dos admi-

nistradores e dos cidadãos. 

Não basta declarar que 
a gestão das águas é 

prioridade administrativa.
Ela tem de parecer 

prioridade em atitudes, 
comportamentos, 

inteligência e investimentos 
águas acima na direção das 
nascentes. Os investimentos 
águas abaixo não resolvem 

o estado de escassez.

O reservatório do Descoberto, Distrito Federal, inaugurado em 1974, foi pro-

jetado para armazenar 1,3 km3 (1,3 trilhões de litros de água ou 1,3 bilhões de 

m3). Em 1974, quando se terminou a barragem para formar o Reservatório do 

Descoberto, a população de Brasília era de 600.000 pessoas. Hoje, a população 

de Ceilândia e arredores supera esse número. Em outros tempos, em torno da 

represa do Descoberto, criou-se uma prudente área de faixa verde para garantir 

a proteção da bacia. Hoje, a faixa verde está ocupada por Brazlândia, Taguatinga, 

Ceilândia e Águas Lindas com uma população de 940.000 habitantes.
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Quarenta anos depois, em 2017, a Secretaria de Agricultura (DF), com recur-

sos da Fundação Banco do Brasil, programou aplicar um milhão de reais na “re-

vitalização vegetal” da Bacia do Descoberto. A Bacia está morta, dizia o informe 

técnico. Estavam sepultadas 224 áreas de preservação e 222 nascentes. Quatro 

décadas depois de enterradas sob o pisoteio de 940.000 consumidores de água 

de 4 cidades, propõe-se a revitalização. A proposta de revitalizar é gesto adminis-

trativo elogiável. O dinheiro e o tempo propostos é que se revelam inadequados. 

A regeneração de um ecossistema demanda anos. É ecologicamente impossível 

revitalizar 224 áreas (não se menciona o tamanho) e 222 nascentes, no Cerrado, 

até o fim do próximo ano, conforme anunciado.

Represa no Incra 7

Juntando mudanças climáticas, escassez e irregularidade das chuvas, urbaniza-

ção desertificadora, impermeabilização do solo, produção agrícola irrigada, fogo no 

cerrado, imprevisão administrativa e 4 milhões e meio de consumidores, necessa-

riamente há escassez de água. Como ninguém produz água, racionar é sobreviver 

enquanto as nuvens da chuva não chegam.
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A recuperação de duas nascentes, na biocomunidade do Sítio das Neves, Dis-

trito Federal (70 ha), indica que a consolidação de um manancial, em área degra-

dada, leva de 15 a 20 anos. Desde 2011, a Agência Nacional de Águas (ANA), a 

Adasa e o Ibram acompanham a realização dessa atividade, iniciada em 1974. A 

natureza tem suas leis, seu ritmo, seu tempo e não se submete a decisões subjeti-

vas, pessoais ou institucionais.

As inundações, 

em Brasília, ano a 

ano mais frequen-

tes, e com maiores 

prejuízos para a po-

pulação em novos 

locais, demonstram 

a cegueira adminis-

trativa dos plane-

jadores urbanos. O 

Governo do Distrito 

Federal elencou 36 locais como áreas 

de risco ameaçadas por enchentes e por 

desabamentos. Foram detectadas mais 

de 4 mil residências que apresentam pe-

rigo a seus moradores. Moradias precá-

rias, de madeira ou alvenaria, em áreas 

mal estruturadas para enfrentar fortes 

chuvas, sem escoamento, estão sujeitas 

a inundações. Mesmo bairros estrutura-

dos como Águas Claras, Riacho Fundo, 

Ceilândia enfrentam dificuldades no es-

gotamento das águas pluviais.

A captação das águas da chuva, re-

comendada pela Lei 4.671/2011, é uma 

das medidas que ainda não bateram à 

porta da inteli-

gência urbana. 

A captação co-

meçou a ser eli-

minada do con-

junto de ações 

e projetos urba-

nísticos com a 

erradicação da 

vegetação em 

troca do asfalto 

e calçamento, sem o correspondente es-

coamento ou captação subterrânea.

Asfalto, calçadas e cimento, em lu-

gar de árvores, formam rios e canais para 

o curso das águas. A declividade, a ve-

locidade e a lei da gravidade não foram 

calculadas para localização das bocas-

de-lobo coletoras. Nem sequer os ad-

ministradores consultaram as previsões 

meteorológicas para conhecer o volume 

máximo de precipitação por m2 com o 

fim de determinar a bitola dos bueiros.

Galerias subterrâneas para armaze-

namento de água com o fim de usá-la 

no período seco não despertaram real 

A escassez atual de água
é uma resposta inequívoca 

da natureza à nossa 
imprevidência e presunção. 
É laborioso procurar e achar 

Brasília, cidade-parque, 
nesse labirinto que parece não 

ter porta de saída.
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interesse de urbanistas, 

engenheiros, arquitetos e 

administradores da cida-

de. O exemplo das gale-

rias de Tóquio poderia ser 

seguido aqui com mais fa-

cilidade do que lá. Temos 

engenheiros capacitados, 

tecnologia adequada e 

muito dinheiro.

Brasília, em quase toda a extensão 

do Plano Piloto, é artificialmente bem 

arborizada. Sem medo de ser chato, re-

afirmo que o inimigo declarado do ver-

de é a obsessão do homem e dos ad-

ministradores públicos pelo automóvel 

particular como principal meio de loco-

moção. O Departamento de Parques e 

Jardins e seus auxiliares terceirizados, a 

par de bons cuidados no plantio de ár-

vores, usam, sem muito respeito, serras 

elétricas, facões, roçadei-

ras e foices. Cortar, desga-

lhar, abater são decisões 

tomadas com critérios 

primitivos.
Os encarregados des-

sas tarefas e, provavel-
mente, seus chefes não 
associam o verde à água. 

Água virtual, invisível ou real? Em um 
galho verde ou em um tronco de meio-
-metro cúbico, há uma quantidade razo-
ável de água que ajuda a manter a umi-
dade do ambiente. As podas provocam o 
ressecamento do ar, o aumento do calor 
e o consequente desconforto no período 
seco. Essas podas irregulares e devasta-
doras foram por mim flagradas nas Qua-
dras 606/607 Sul (foto 1) e na Comercial 
406 Sul (foto 2). Mas há uma centena de 
imagens como estas espalhadas em toda 
Brasília.

Os prédios 
de Brasília, com 

raríssimas exceções,
não coletam parte 

da água pluvial para 
uso alternativo à 

água potável.

Foto 1
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Algumas escolas que 
visitei no Núcleo Bandei-
rante e no Engenho das 
Lajes (DF) são verdadeiras 
prisões cercadas de mu-
ros e pátios cimentados. 
Prisões educativas para a 
liberdade. Ironia. É entre 
grades que os alunos brin-
cam na hora do recreio. 
Deve haver, no Distrito 
Federal, dezenas de esco-
las na mesma situação. Grandes edifica-
ções de colégios particulares com esta-
cionamentos para os carros individuais 

de professores e alunos. 
Trocaram-se as árvores, a 
água invisível, a umidade 
e o conforto pelo núme-
ro de alunos com música 
no ouvido e celular na 
mão. São prisões escola-
res onde a ansiedade dos 
alunos espera o toque da 
sirene para saírem desa-
baladamente pela abertu-
ra dos portões magnetica-

mente controlados.
Que fazer com a arborização de Bra-

sília? Com seu Parque? Além do oxigê-

Eliminar 
árvores para 

dar espaço aos 
carros ou amputar 
parte delas para 

proteger fios 
elétricos é uma 
incongruência 
em uma cidade 

projetada.

Foto 2
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nio que as árvores produzem, o que mais delas se aproveita? Quem passeia nesse 
parque linear de 18 km ao longo do eixo rodoviário sufocado por milhares de metros 
cúbicos de dióxido de carbono? Brasília pode ser encontrada nesse espaço. É nele, no 
silêncio paciente das árvores, que a procuro.

O Grupamento Especializado em Proteção Ambiental (Gepram), entre maio e se-
tembro de 2020, registrou, no Distrito Federal, 4.858 queimadas de diferentes pro-
porções. Esse número recrudesceu em 2021. Os incêndios são anunciados e denomi-
nados eufemisticamente como focos de calor. Um deles foi de 602 hectares. O risco 
de incêndios, nesse período, é amplamente divulgado. Alertas são dados por todos os 

Buritizal urbano. QI 9, Lago Sul
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meios de comunicação 
a uma população que 
parece surda e insensí-
vel. Os incêndios anu-
ais se dão quase sem-
pre nos mesmos locais, 
com mais frequência à 
beira das vias.

Um dos efeitos ma-
léficos das queimadas 
é o desnudamento das 
áreas, antes das chuvas. Os incêndios re-
tardam a regeneração vegetal, dificultam 
a captação das águas pluviais e favore-
cem a lavagem do solo ao levar areia e 
sedimentos aos córregos e rios ou levan-
tados em nuvens de poeira e área grossa. 
As queimadas empobrecem o solo e as-
soreiam os rios. Tornam mais lenta a re-
generação vegetal e arrasam milhões de 
vidas que formam a diversidade quase in-
visível de insetos que constituem, com as 
flores e os frutos do cerrado, o alimento 
de outras espécies vivas.

É de se notar, com preocupação, que, 
nos últimos 30 anos, a região do Centro 
Oeste registrou 30 dias a menos de chu-
vas anuais. A redução de dias chuvosos, 
registrada pelo Inmet, passou de 137 
dias de chuva, nos anos 1970, para 113 
dias em 2019. A relação desmatamento-
-queimadas-escassez de chuva deveria 
sugerir medidas públicas não só de pla-
nejamento ambiental, como de compor-
tamento ecológico da população.

Os animais de-
pendem das plantas 
e as reproduzem. As 
plantas protegem as 
águas. E a espécie 
humana, que precisa 
das águas e das plan-

tas, queima a própria 
casa. Essas condições 
ambientais, poluição 
do ar e das águas, asso-
ciadas à baixa umidade 
e ao calor, reduzem as 
energias vitais e favo-
recem um sem-número 
de enfermidades. En-
topem-se os hospitais 
e enchem-se as far-

mácias que se multiplicam em Brasília. 
É um ingrediente a mais em tempo de 
pandemia.

Analgésicos, antidepressivos, an-
tialérgicos, anti-hipertensivos são com-
prados em boas farmácias ou minis-
trados em hospitais. Onde vão morar 
depois esses medicamentos? Resíduos 
de 73 fármacos foram encontrados em 
águas de 1.052 locais em 258 rios de 
todos os continentes por um grupo de 
127 pesquisadores. Os campeões são 
o paracetamol, o estimulante cafeína, o 
antidiabético metformina, o antialérgico 
fexofenadina, os antibióticos sulfame-
toxazol-metronizadol e o anticonvulsiv-
ante gabapentina. Países pobres da Ásia, 
África e América do Sul têm seus rios 
mais poluídos. No Brasil, o rio Negro e o 
Solimões foram pontos de coleta. Rachel 
Carson, em Primavera Silenciosa, havia 
alertado sobre inúmeros poluidores ao 
lado dos agrotóxicos letais ou pestici-
das. Resta saber, aqui no Distrito Fed-

eral, quais navegam 
nas águas de beber 
do Lago Paranoá e 
do Descoberto (ver 
Pesquisa-Fapesp, 
junho, 2022).

Matanças e 
expulsão de animais, 

carbono, baixa 
umidade, ar poluído e 
fumaça são expressões 
que já não provocam 

reações do cérebro do 
homo sapiens.

Comportamento ecológico 
significa que todas as vidas 
do ecossistema interagem.
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A indústria crescente e sustentável 
do lixo conta com grandes empresas cuja 
produção diária não é percebida e, talvez, 
não contabilizada. Os desperdícios diá-
rios dessas empresas em forma de lixo 
tóxico pode ser um dos fatores de en-
carecimento dos serviços públicos. São 
despejados, diariamente, nos córregos e 
lagos, mais de 750 milhões de litros de 
água usada, juntando-se à diversidade de 
dejetos e de material descartados pela 
população. Rejeitos, dejetos somam-se 
ao dióxido de carbono, à fuligem das 
queimadas, ao des-
gaste de milhões 
de pneus, à fumaça 
dos escapamentos 
de ônibus e carros e 
à poeira sutil levan-
tada e levada pelo 
vento para dentro de 
nossas casas.

Lixo diário é de-
positado em lixeiras 
abertas, ou em cole-
tores inadequados à 

margem de calçadas, entre as quadras re-
sidenciais, ou jogados displicentemente 
sobre os gramados, formando um mosai-
co de plásticos, latas, garrafas de cerveja 
ou refrigerantes e galhos secos caídos de 
árvores A apregoada classificação do lixo 
produzido não passou de alguns pontos 
da cidade, desacompanhada de uma vi-
gilância educativa junto aos prédios pú-
blicos e condomínios residenciais. Contê-
ineres abertos e raramente desinfetados 
são depósitos explícitos de bactérias. 

Frequentemente me de-
paro com lixo e entulhos 
esparramados ao longo 
das rodovias do Distrito 
Federal depositados por 
displicentes frequen-
tadores das estradas. A 
poluição do ar, das águas 
do Lago Paronoá e dos 
córregos que o alimen-
tam provém em grande 
parte do lixo esparrama-
do pela cidade-parque.

Queimada no Park Way

Um presente que a 
administração da cidade 

poderia dar aos 
62 anos de Brasília 

seria demonstrar-lhe o 
respeito com um abraço 
de limpeza e conserto 

das calçadas para 
passeio sob as árvores.
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FISIOLOGIA DO ECOSSISTEMA

As gerações atuais de-

veriam se dispor, enquan-

to é tempo, a enfrentar a 

transição hídrica diante 

das mudanças climáticas 

e minimizar as catástrofes 

impostas pelo desflores-

tamento do Distrito Fede-

ral. É necessária a divul-

gação, por todos os meios 

educativos, de um progra-

ma democrático, univer-

sal e criterioso de plane-

jamento demográfico e de mudança de 

hábitos de consumo. Sem essas medidas 

essenciais, todos os demais interesses e 

discussões políticas, étnicas, religiosas e 

de gênero perdem força e sentido.

As mudanças climáticas registra-

das, em cadeia, por todas as regiões do 

planeta e em todas as estações do ano, 

resultam em calor estafante, chuvas irre-

gulares e inundações, secas prolongadas, 

incêndios trágicos, diminuição de colhei-

tas, aumento dos preços, fome, pobreza. 

Inflação e desemprego são consequên-

cias da incapacidade de oferecer bens 

em quantidade suficiente para atender 

oportunamente toda a população, com 

alimentos, educação, saú-

de, trabalho, segurança.

Para quem espera 

milagres para 2030-40, 

sem mudar o comporta-

mento atual em relação 

aos ecossistemas, já teve 

a ingrata surpresa de ver 

mais 100 milhões de bra-

sileiros famintos soma-

dos aos mais de um bi-

lhão, no mundo, em 2021. 

— As citizens across the 

planet, we urge you to face up the climate 

urgency. Not next year. Not next month. 

Now. (Greta Thunberg, Vanessa Nakate, 

Mitzi e Dominika Lasota, representantes 

da nova geração na COP26, 2021).

A responsabilidade é de cada cida-

dão. A falta de água é um grande sofri-

mento. Se você tem 40 anos, e não cuida 

da água, sofrerá mais 40 anos. Se seu 

filho de 10 anos não aprender a cuidar 

da água, ele sofrerá 70 ou 80 anos, pa-

gando caro para beber e lavar-se. Uma 

pessoa precisa de 110 litros de água por 

dia segundo a OMS. Há pessoas que gas-

tam 600 a 700 litros sem pensar na co-

letividade.

Como cidadãos 
ao redor do 

planeta, 
compelimos você 

a enfrentar 
a urgência 
climática. 

Não no próximo 
ano.

Não no próximo 
mês. 

Agora.
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Um cidadão consome, média diária, 

3 kw de energia produzida por uma hi-

droelétrica. Para gerar um KW são ne-

cessários 6.660 litros de água armaze-

nada nas represas. Além dos 110 litros/

dia necessários ao bom funcionamento 

do corpo, o cidadão usa 19.980 litros de 

água, diariamente, contidos na energia 

elétrica que consome.

Por essa razão, e com o aumento 

da população consumidora, as represas 

estão cada vez mais vazias. Então, para 

poupar água é preciso apagar a luz. Bra-

sília tem 3 milhões de habitantes que 

consomem 250/l (média de litros/hab), 

perfazendo 750.000.000 litros/dia joga-

dos no esgoto. O uso de água para ge-

rar energia consumida pelas pessoas em 

Brasília é 3.000.000 x 3 KW x 6.660/l 

= 59.940.000.000 l (bilhões) por dia. A 

água consumida em Brasília em forma 

de energia elétrica é importada de ou-

tras regiões do país. Custa caro ao erário.

O que se fizer para melhorar a cida-

de será em proveito de 

todos. Os sobreviventes 

agradecerão. Quem tem 

5 anos e cuida da água e 

das plantas, terá 85 anos 

para desfrutar delas. Se 

não cuidar, terá 85 anos 

de vida cheia de dificul-

dades e sofrimentos. São 

temas essenciais e reais que contornam 

uma cidade. 

No dia 24 de novembro de 2021, a 

Companhia Energética de Brasília (CEB) 

determinou a vazão compulsória de 16 

m³/s (16 mil litros/s) durante 18 horas 

para controlar o volume de água da bar-

ragem. O volume de 16 m³ por segundo 

(ou 16.000 l/s) significa, em 18 horas, 

1,036 bilhão de litros. A área do Plano 

Piloto (437 km²) é de 43,7 milhões de 

metros quadrados. Uma precipitação 

média de 230 mm em um mês (230 li-

tros/m²), sobre o Plano Piloto, lhe ofere-

ce 10,08 bilhões de litros. Quase todas 

as vias impermeabilizadas do Plano Pi-

loto descarregam rios de água ao Para-

noá nos meses de chuva.

Qual seria uma opção ecológica para 

manter boa parte dessa água gratuita na 

área denominada por Lúcio Costa como 

Escala Bucólica? Ao longo dessa escala, 

nas áreas verdes não edificáveis do Pla-

no Piloto às margens do Lago Paranoá, 

nas áreas disponíveis das cidades satéli-

tes, por que não construir, 

nesses espaços, uma cen-

tena de pequenos lagos, 

cercados de vegetação 

nativa, flores, com bancos 

para repouso, meditação 

e leitura? Não é esta a 

função repousante da Es-

cala Bucólica?

A conservação 
das reservas de 
água depende 

da preservação das 
árvores.
O grito 

revolucionário do 
XXI é

plantar árvores.



À PROCURA DA BRASÍLIA PERDIDA   |  111

Lagos de 50 m x 60 m x 0,80 cm 

dão espaço para 2.400 m³. Uma cen-

tena de lagos, acumularia 240.000 m³ 

(240.000.000 litros). Qual seria o bene-

fício ambiental e artístico para o ecos-

sistema, para a vegetação, para os pássa-

ros, para a limpeza do ar, para o aumento 

da umidade, para o conforto do cidadão? 

Pensar não paga imposto nem pedágio.

A 50, 100 e até mais de 200 metros 

abaixo de nossos pés há rios, armazéns 

de água limpa. São as reservas da natu-

reza e é delas que brotam as nascentes. 

O papel das raízes das árvores é alimen-

tá-las e levar água da superfície para es-

ses armazéns interiores. Água e árvore 

têm tudo a ver. As árvores são necessá-

rias para preservar as nascentes de água.

Produz-se deserto onde se cortam 

árvores. Quando se cortam árvores, as 

águas diminuem e as nascentes secam. 

As nuvens de areia que assolam cidades 

do Brasil são claros sinais do desmata-

mento. Quando se protegem os manan-

ciais e se plantam árvores, acaba-se com 

o deserto e as águas voltam.

Uma vereda no Park Way
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Mangaba

O deserto do Saara está sendo con-

tido com uma muralha verde de 10 mil 

km de extensão do Congo à Tanzânia. 

Atentemo-nos para o que diz Rachel Car-

son, em Primavera Silenciosa (São Paulo: 

Melhoramentos, 1964): 

A fina camada de solo que forma 

a remendada cobertura por cima dos 

continentes controla nossa existên-

cia e de todo outro ser vivo. Sem solo, 

as plantas terrestres, como nós as 

conhecemos, não poderiam medrar 

e crescer e, sem plantas, nenhum 

animal conseguiria sobreviver.

A riqueza da vegetação original su-

primida pelas cidades foi comprometida 

com nossa arborização artificial. As ár-

vores são sempre belas e sempre impo-

nentes por sua arte natural. Mas foram 

privadas de um conjunto harmonioso 

de outras vidas vegetais ou animais que 

compõem a cadeia trófica e o controle 

de predadores. Algo que nitidamente 

ocorre em Brasília.

A resposta que a natureza deu, por 

meio do ecossistema, foi diferente do 

desenho arbóreo disciplinado. A nature-

za achou acertado fazer nascer as gramí-

neas, a vegetação rasteira. Propôs juntar 

mangabeiras, pequizeiros, cajuzeiros do 

cerrado ou cajuís, buritis, jatobás, ipês, 

sucupiras misturadas com caliandras, 

chuveirinhos, chapéu-de-couro, pau-de-

-leite e marcelas douradas.  
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Cajuzinhos do cerrado ou cajuís

Caliandra (planta símbolo do Cerrado)
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Ipê amarelo
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Chapéu-de-Couro

Chuveirinhos
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Se a arquitetura moderna tem em 

seus princípios o compartilhamento 

com o ambiente, o desenho de uma ar-

borização artificial e estética não deve-

ria conflitar com os caprichos milenares 

da natureza. Burle Marx revelou esse 

mistério em sua arte ecológica premia-

da. A poda sistemática de árvores é uma 

atitude de desrespeito autoritário de 

quem trata esses entes vivos como ob-

jetos insensíveis. Cortar árvores é como 

fechar torneiras de água que umedecem 

e lavam o ar. O diálogo entre empresas 

administrativas da cidade-parque é de-

sastroso. Uma empresa estende fios elé-

tricos, outra planta árvores sob a rede e 

a terceira poda as árvores que insistem 

em crescer para cima.

Antes de plantar uma árvore é preciso 
conhecê-la, compreender a complexidade 
de seu entorno, o espaço que necessita e o 

solo que a alimenta.

Pequizeiro solitário no cerrado de Cristalina/Goiás
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O tema “poda 

de árvores” deve 

ser discutido an-

tes de plantá-las. 

Retirá-las de seu 

espaço nativo 

para embeleza-

mento, sombre-

amento ou umi-

dificação sem 

respeito aos re-

querimentos bio-

lógicos — solo e 

espaço — é uma 

forma de exílio 

arbóreo. Ninguém gosta de exílio. To-

dos os exilados, dia mais dia menos, são 

podados. Melhor evitar o exílio ou abrir 

espaço respeitando a identidade do exi-

lado. Temos mania de melhorar a nature-

za. A mãe é imutável.

Águas usadas de 3 milhões de brasi-

lienses são jogadas, diariamente, nos la-

gos, córregos e rios do Distrito Federal. 

Mais de 6 bilhões de metros cúbicos de 

águas da chuva arrastam, anualmente, 

os dejetos da cidade depositados sobre 

a área impermeabilizada dos estaciona-

mentos e estradas. Parte dessa água suja 

penetra o solo e contamina os aquíferos 

que formam nossos rios e lagos. 

Uma cidade 

é, infelizmente, 

uma indústria de 

lixo especializa-

do. Os 279 hotéis, 

os 16 hospitais e 

1.756 estabeleci-

mentos de saúde, 

os 10.100 locais 

de restauração 

alimentar con-

tribuem para o 

acervo diário de 

lixo líquido, sóli-

do e tóxico. Um 

milhão e seiscentos mil carros, somados 

aos ônibus e ao metropolitano, expelem 

e depositam, no ar, lixo gasoso em forma 

de dióxido e monóxido de carbono. 

Três milhões de kg de lixo são pro-

duzidos por dia no Distrito Federal e 

transportados ao aterro sanitário pelo 

Serviço de Limpeza Urbana. A displicên-

cia na classificação do lixo, em grande 

parte dos prédios públicos e privados, 

produz um espetáculo deprimente, em 

contêineres malconservados, com a 

mescla, no mesmo recipiente, de resídu-

os orgânicos e recicláveis, como vidros, 

plásticos, isopor, caixas de papelão, res-

tos de madeiras e papel.

É urgente que todos saibam 
e se convençam de que amar 

uma cidade é respeitar o nascer 
e o correr constante de águas 
limpas; abraçar as árvores que 

falam com paciência e esperam, 
sempre no mesmo lugar, a 

pletora de vidas. 
Caminhar em uma calçada ou 

rua limpa e alegre 
é um dos prazeres 

da vida urbana.
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Parque Águas Claras

Ciclovia da Estrada-Parque Vicente Pires. Beleza e sombra de um flamboyant
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ARQUITETOS E ECOLOGIA

Compulsei inúmeros textos críticos, artigos, documentá-

rios, comentários, ataques e defesas do Plano de Proteção do 

Conjunto Urbanístico de Brasília, da Lei de Uso e Ocupação do 

Solo, do Plano de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial, 

do Zoneamento Econômico Ecológico. Ouvi consagrados auto-

res da área urbanística, observei o desenvolvimento da cidade 

capital do país e compreendi melhor as restrições e os limites 

dos que projetaram Brasília, isto é, o Plano Piloto, sobre um 

vazio repleto de expectativas. 

O projeto extraordinário do arquiteto das 

formas — Lúcio Costa — ficou preso à pranche-

ta. Se o idealizador de Brasília tivesse tido tem-

po de olhar para mais longe, teria percebido o 

previsível impacto de um projeto modernista e 

arrojado que mereceu o prêmio da arquitetura 

internacional. E nós não estaríamos, hoje, que-

brando a cabeça para arrumar e conservar a casa 

desenhada. As outras disciplinas coadjutoras do 

aperfeiçoamento da casa urbana ficaram ausen-

tes.

Há evidências de que não se fizeram cálculos rigorosos 

para se determinar as taxas adequadas destinadas aos dife-

rentes tipos de moradia e uso do solo para conservar, ao mes-

mo tempo, a vegetação nativa, o regime de águas, mananciais, 

captação de águas pluviais e recarga dos aquíferos. Essa visão 

sistêmica teria determinado cientificamente, sob o rígido con-

trole da lei urbana, onde se pode e onde não se deve edificar. 

Critério essencial para garantir a proteção ecológica e am-

Havia no ar um lema: 
avançar 50 anos em 5. 
O risco desse estranho 

entendimento do 
tempo é de demolir 

em 5 anos o que 
poderia ser 

desfrutado em 50.
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biental e a preservação 

de valores sociais suge-

ridos pelos monumentos 

da natureza expressos em 

seu bioma. 

Essa infraestrutura 

urbana sobre o ecossis-

tema foi construída, aten-

dendo a demandas pontuais, programa-

das ou espontâneas, como rodas soltas. 

É evidência escancarada que a cons-

trução de uma cidade tem consequên-

cias excludentes e reducionistas. Exclui 

grande parte da vida do ecossistema e 

reduz gradativamente o espaço geográ-

fico dos novos habitantes.

Faço menção pontual ao planeja-

dor e arquiteto de projetos urbanos, Ian 

McHarg (1920-2001), para mostrar a di-

ferença entre planejar ou não os espa-

ços de uma futura área urbana. Planejar 

o desenvolvimento de uma cidade, no 

tempo e no espaço, não é o mesmo que 

desenhar e propor seu projeto. Mas, pela 

pressa dos 50 anos em 5, não houve tem-

po, talvez, para que o arquiteto brasilei-

ro tomasse os mesmos cuidados, usasse 

a mesma paciência científica de mais de 

25 anos do arquiteto McHarg e sugerisse 

os mesmos valores socioambientais. 

Faltou a percepção das consequên-

cias do legado de um projeto urbano 

das dimensões de Brasília, que brotou 

do zero, como a Woodlands New Town 

(Huston, Texas, 1971). O 

projeto de 80.000 ha para 

50 mil pessoas foi solici-

tado pelo explorador de 

poços de petróleo, o in-

corporador texano Geor-

ge Mitchel.  

Compare-se a gene-

rosidade do espaço oferecido aos habi-

tantes de Brasília e aos de Woodlands. 

A apressada edificação de Brasília, por 

falta de mais amplos estudos ecossistê-

micos, geográficos, geológicos, biológi-

cos e antropológicos, obstruiu os canais 

de um planejamento urbano que deter-

minasse a densidade da população na 

ocupação do espaço indefeso. Os 582 

mil hectares do Distrito Federal foram 

descontroladamente ocupados por mais 

de 3 milhões de habitantes, em algumas 

décadas, confinando cada brasiliense, 

hoje, em 1.880 m2, menos de um quarto 

de hectare. A cidade de Woodlands foi 

projetada para 50 mil habitantes, corres-

pondendo a cada cidadão um espaço co-

letivo de 16 mil m2, mais de um hectare 

e meio. 

O permanente apoio da Universida-

de da Pensilvânia, Filadélfia, amparado 

pela filosofia do “desenho com a natu-

reza” (Design with Nature), proporcionou 

os principais “requisitos de desempe-

nho para a manutenção dos valores so-

ciais representados pelo meio ambiente 

Não houve 
continuidade 

do pensamento 
arquitetônico de 

Lúcio Costa.
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natural”. A vegeta-

ção, as plantas, as 

características do 

bioma, do ecossis-

tema e, de manei-

ra inteligente, o 

regime de águas, 

foram lá preserva-

dos em sua tota-

lidade. A ideia de 

cidade-ecológica 

foi projetada e executada. Guardadas 

as proporções planejadas e executadas 

do projeto urbano de Woodlands, Bra-

Santo Antônio do Descoberto

sília emergiria 

do parque na-

tural do Cerrado 

com população 

de 400 a 500 mil 

habitantes, com 

águas cristalinas, 

já apontadas pela 

Missão Cruls, e 

horizontes tão 

vastos quanto o 

céu luminoso e infinito.

Brasília e o Distrito Federal, no âm-

bito do Planalto Central, careceram de 

O que vem acontecendo ao 
redor do Plano Piloto 

segue o mesmo círculo vicioso, 
sem estudos ecológicos 

que determinem os requisitos 
da expansão urbana 

para manter os valores de 
interação social 

representados pelo 
ambiente natural.
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novos conceitos de 

gerência de águas da 

chuva, desde seu iní-

cio, para assegurar 

boa drenagem com 

o aproveitamento da 

morfologia espacial 

e para recarregar os 

aquíferos da região. A 

ausência de um cen-

tro universitário mul-

tidisciplinar de planejamento urbano, 

intimamente associado à administração 

urbana, criou clima de expansão descon-

trolada. Como consequência, confiou-se 

açodadamente a execução física a mes-

tres de obra improvisados, a incorpora-

doras e ao negócio imobiliário. 

Em Brasília, no Distrito Federal e 

na área metropolitana, há uma guerra 

declarada entre população e natureza. 

Dessa guerra participam com armas le-

tais os organismos públicos, os proje-

tistas da expansão 

urbana, os adminis-

tradores de turno, 

os habitantes de 

quadras, superqua-

dras e condomínios. 

Decisões são toma-

das da noite para o 

dia. Fatos consuma-

dos são irredutíveis. 

Não é de estranhar 

que a guerra urbana produza o caos do 

salve-se quem puder.

Ultimamente, na quase impossibili-

dade de se preservar o Plano Piloto e o 

que resta da ocupação da área verde do 

Distrito Federal, apelou-se para o regis-

tro, em cartório internacional, do vasto 

céu de Brasília como patrimônio ima-

terial da humanidade. Há, nessa guerra 

urbana, quem planeje retalhar e condo-

miniar o céu de Brasília?

Devastado o Cerrado, 
extintos os mananciais, 
ameaçadas as árvores, 

impermeabilizado o chão, 
estrangulado o trânsito da 

convivência social 
dos habitantes da cidade, 

resta salvar o céu 
de Brasília.
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Sob o céu de Brasília
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Foto: Luiz Felipe Vitelli – Lagoa Bonita. Estação Ecológica de Águas Emendadas
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DOSSIÊ BRASÍLIA +40
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A QUESTÃO AMBIENTAL  

O caminho para uma 
economia humana 

 baseada no conhecimento 
mais acurado da natureza  

é uma perspectiva que 
dignifica a vida de todos 

os seres vivos. 

A devastação do Cerrado e a consequente diminuição da água 

são o começo da formação de um deserto. Outra forma atualíssi-

ma de desertificação é a urbanização crescente para abrigar a mo-

nocultura humana. A população do Distrito Federal passou de 140 

mil em 1960 para 3.1 milhões em 2021. É uma das razões do caos 

administrativo da cidade. Onde se associam a monocultura de um 

cereal, a de uma espécie animal ou a concentração humana, a bio-

diversidade diminui e a esterilidade ambiental se estabelece. 

No Distrito Federal, a monocultura é re-

presentada pelo superpovoamento huma-

no e pela urbanização devastadora que são 

também causas da desigualdade ecológica 

por forçar a extinção de espécies vivas. O 

crescimento zero da economia, a racionali-

dade do consumo de bens oferecidos pela 

natureza e o caminho da prosperidade com 

preservação ambiental só são possíveis com 

o crescimento zero da população. Com menos população é mais 

fácil conservar as florestas, ter acesso à água e melhorar a quali-

dade de vida urbana.  

O que fazer então? Há medidas sensatas a serem seguidas. 

São elas: (1) limitar criteriosa e severamente as áreas urbanizáveis 

do Distrito Federal; (2) promover e apoiar a difusão de um rígido 

e democrático planejamento familiar sob a organização e orienta-

ção competente de mulheres; (3) reorientar as empresas agrícolas 

e cooperativas para o uso de tecnologias de produção de baixo 

consumo de água e zero uso de produtos químicos tóxicos no cul-

tivo de cereais, incrementando os controles naturais; (4) preservar 

cortinas ou corredores vegetais nativos para assegurar a captação 
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de águas da chuva e a re-

carga dos aquíferos; (5) 

desestimular a bovino-

cultura extensiva em ra-

zão dos danos causados 

ao solo do Cerrado pelo 

pisoteio do gado, emissão 

de metano e por serem as 

pastagens artificiais inefi-

cientes para a recarga dos 

aquíferos subterrâneos. 

Com essas medidas é possível ata-

car a origem da desertificação e privi-

legia-se a biodiversidade tão especial 

e generosa deste berço das águas cujas 

áreas protegidas são raras para a expan-

são exclusiva da vegetação do Cerrado, 

especialmente, em torno 

dos mananciais ainda re-

sistentes. Um exemplo de 

regeneração das árvores 

e das águas é o Córrego 

da Mata Azul (Foto 1, de 

Eugênio Giovenardi) co-

nhecido por Bosque das 

Borboletas onde elas se 

reproduzem às dezenas. 

Localizado no Sítio das Neves (Engenho 

das Lajes, Gama/DF), é uma evidência 

clara de que se trata de um refloresci-

mento regenerativo do ecossistema.

Em contraposição ao Córrego da 

Mata Azul, cuja nascente se denomina 

Água Azul, os lençóis freáticos, nascen-

É crucial que 
se saiba que o 

Planalto Central 
não é apropriado a 
grandes rebanhos  

e seu solo se 
esgota com animais 

consumidores de 
bilhões de metros 
cúbicos de água. 

Foto 1: Córrego da Mata Azul. Engenho das Lajes, Gama/DF
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tes e córregos sedia-

dos em Samambaia 

e Recanto das Emas 

— áreas com mais de 

320 mil pessoas às 

margens da Rodovia 

BR-060 a pressionar 

densamente o espaço 

urbano e o rural em uma extensão de 

203,8 km2 — estão afetados pelos dis-

tintos dejetos originados da circulação 

intensa de automóveis, esgotos a céu 

aberto, águas pluviais, lixo indiscrimi-

nado e entulho de construções ao longo 

daquela rodovia. Samambaia e Recanto 

das Emas servem de protótipo à descul-

tura generalizada de preservação am-

biental do Distrito Federal. 

Aproximadamente, 40 milhões de 

litros de águas servidas desses dois 

agrupamentos humanos desembocam 

diariamente pela via de superfície ou 

subterrânea, nos córregos e rios que ba-

nham as áreas circunvizinhas, irrigam os 

produtos rurais, dessedentam pessoas e 

animais, enchem as represas e atraves-

sam cidades e vilarejos. É de se ressaltar 

que a proporção de áreas verdes para 

oxigenação desses bairros fica muito 

aquém das necessidades de seus habi-

tantes. 

Os espaços adjacentes à Samambaia 

e Recanto das Emas constituem áreas 

verdes de prote-

ção à área urbana, 

purificação do ar, 

reprodução de es-

pécies vegetais e 

animais que iden-

tificam o bioma e 

a biota da região. 

Nos últimos 40 anos, idade aproximada 

desses dois bairros, fez-se ocupação sis-

temática e contínua de áreas verdes sem 

controle. Às margens da Rodovia BR-60, 

entre os quilômetros 8 e 30, há postos 

de gasolina, hotéis-fazenda, açudes de 

lazer pesque-pague, condomínios rurais, 

chácaras de fim de semana, galpões in-

dustriais, aviários, pequena agricultura e 

pecuária tradicional, primitiva e devas-

tadora.  

A ocupação das áreas verdes, por 

apropriação irregular, venda de lotes por 

instrumentos particulares de cessão de 

direitos, possui ingredientes e fatores 

de devastação e mudança das caracte-

rísticas originais do Cerrado e das condi-

ções climáticas. Ao longo da rodovia há 

dezenas de placas oferecendo terrenos 

para instalação de grandes empresas 

ou venda de sítios e fazendas. Alguns 

elementos se associam para contribuir 

à ocupação inadequada das áreas. To-

dos esses aspectos impactam a vida na 

cidade de Brasília. A cidade se oculta 

O custo da produção 
rural, somado ao custo 

ambiental,  
é desproporcional ao 

benefício econômico e 
ecológico. 
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por trás de cortinas 

invisíveis, mas exis-

tentes. 

O que ocorre às 

claras é a intensa ter-

raplenagem que des-

nuda o solo, abre ca-

nais de esgotamento 

das águas pluviais, 

impede a infiltração e 

a percolação para re-

carga dos aquíferos, 

esgota as nascentes 

e favorece o assorea-

mento dos córregos. 

As consequências se 

revelam nos desmoronamentos de mor-

ros e inundações nas cidades.  

Por extensão, poços artesianos ou 

tubulares vêm substituindo as cacim-

bas, dadas a profundidade das águas e 

as características geográficas das áreas 

ocupadas. As empresas perfuradoras de 

poços atuam com liberdade profissional 

sem os devidos estudos dos lençóis fre-

áticos nem cuidados com o esgotamento 

das nascentes que alimentam os córre-

gos. Às margens das rodovias, pode-se 

contar dezenas de poços artesianos 

construídos a montante e a jusante das 

bacias hidrográficas do Distrito Federal. 

Práticas e processos primitivos e 

tradicionais corroboram para desgastar 

o solo com o piso-

teio de gado rústico, 

aração inadequada, 

comumente asso-

ciada à queimada 

anual que constitui 

um meio generali-

zado e primitivo de 

limpeza ou de reno-

vação de pastagens 

nativas. Com o fogo, 

eliminam-se suma-

riamente milhares 

de seres vivos que 

formam a riquíssima 

biodiversidade e ali-

mentam a interdependência das espé-

cies da flora e da fauna. Além de facilitar 

maior evaporação e diminuir a umidade 

do ar. 

O lixo não degradável, quase sem-

pre tóxico, quando não ignorantemente 

queimado, é levado pelas águas pluviais 

aos córregos e rios ou depositado inade-

quadamente em qualquer parte e à beira 

das rodovias onde permanece por meses 

ou anos. Não existem, ao longo daque-

la rodovia (e de tantas outras), pontos 

estabelecidos pelos órgãos de limpeza 

pública de coleta de lixo que orientem 

os moradores a servirem-se deles para 

depositar os dejetos. Todo o lixo que flu-

tua no ar se deposita sobre os telhados e 

Leis ambientais,  
frequentemente ignoradas 

ou não observadas,  
contam com a quase total 

ausência de  
orientação prévia e 

fiscalização posterior.  
A perfuração de 

poços artesianos sem 
autorização,  a falta de 

outorga e controle do uso 
da água  compõem o feixe 
de fatores que contribuem 

para  a ocupação 
incongruente das áreas 

do Cerrado. 
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móveis das residências 

familiares, escolas, ho-

téis, prédios públicos, 

hospitais e nos pulmões 

de mais de 3 milhões de 

brasilienses. 

A Companhia de 

Saneamento Ambiental 

do Distrito Federal, em-

presa de fornecimento 

de água, tem placas de advertência, ao 

longo das rodovias, sobre os cuidados 

de proteção às nascentes. O efeito es-

perado desses alertas não se reflete no 

comportamento tradicional dos cida-

dãos que trafegam nas estradas nem no 

dos que ocupam espaços circunvizinhos 

aos mananciais. Também são raríssimos 

os proprietários de chácaras que se pre-

ocupam com a captação e detenção de 

águas no período chuvoso, seja pela ma-

nutenção de cortinas vegetais, matas de 

galeria ou construção de pequenas bar-

ragens que detenham a velocidade dos 

fluxos, favoreçam a infiltração e a perco-

lação no solo. Os milhares ou milhões de 

litros de água que a chuva despeja sobre 

os campos escorrem, em poucos minu-

tos, para os córregos 

e rios. 

Então, o que se 

pode avaliar disso 

tudo é que qualquer 

tipo de intervenção no 

âmbito de um espaço 

geográfico produz mo-

dificações em todo o 

ecossistema ocupado. 

Desloca seus ocupan-

tes originais, expulsa e 

até os extingue. Alguns 

resistem por algum 

tempo. Outros voltam e 

tentam sobreviver de qualquer forma no 

habitat modificado. Importante e neces-

sário, em qualquer intervenção em um 

ecossistema, é calcular um tempo pru-

dencial, por vezes décadas, para o pro-

cesso de sua regeneração. 

Não bastando as invasões toleradas 

no Distrito Federal como, por exemplo, 

o que se constituiu por Condomínio Sol 

Nascente, agregado ao Condomínio Pôr 

do Sol, com população estimada em 

80.000 pessoas das quais 40.000 têm 

menos de 24 anos e cerca de 25 mil 

são menores de 14 anos — agrupamen-

tos de Brasília declarados oficialmente 

pela Codeplan como “maior favela da 

América Latina”— esteve na pauta de 

decisões administrativas do Governo 

do Distrito Federal, 

em 2010, a liberação 

da área denomina-

da Quadra 901 Norte 

para investimentos 

O reflorestamento 
das margens das 

rodovias 
 poderia ser um 

programa inteligente 
de ocupação 
e geração de 

empregos úteis e 
ecológicos. 

A gestão do território 
foi atropelada  

pela velocidade da 
imigração e da explosão 

demográfica. 
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imobiliários. Os objetivos propalados 

provenientes dessa decisão se referiam 

à oferta de habitações hoteleiras para 

atender à demanda dos participantes 

de eventos ocasionais, futuros jogos de 

campeonatos de futebol. 

Dependurados no frágil gancho da 

escassez de hotéis no Distrito Federal, 

que os arquitetos defensores do Pro-

jeto Lúcio Costa contestaram, estavam 

outros motivos reais. Entre esses, lucros 

advenientes de investimentos, geração 

de empregos temporários e fixos, au-

mento da circulação da renda no con-

sumo de serviços e, ponto ômega, cres-

cimento da riqueza local imobilizada, 

refletida no Produto Interno Bruto do 

Distrito Federal. 

Uma cidade se 

expande pela for-

ça de dois vetores 

básicos: ocupação 

do espaço pela po-

pulação e serviços 

essenciais para 

as necessidades 

vitais. São esses 

fundamentos que, 

teoricamente, de-

veriam orientar o 

planejamento ur-

bano. Cidade é es-

sencialmente um 

espaço de convivência humana, de cir-

culação de pessoas. É, ao mesmo tempo, 

um espaço de interação e interdepen-

dência de todas as formas de vida sus-

tentadas pela natureza. Essa interação 

é complementada por outros serviços 

que satisfaçam a população, envolta em 

uma espécie de placenta cultural que a 

alimenta ao longo do tempo. Na falta de 

planejamento, o que se tem é expansão 

urbana impulsionada por forças ditas de 

“mercado”. 

Supostamente a maioria dos servi-

ços, que atenderiam às necessidades da 

população, está nos prédios alinhados 

ao longo da Esplanada. O modelo arqui-

tetônico do Plano Piloto deu nova vida 

à arquitetura e à concepção teórica dos 

espaços. Na práti-

ca, esse modelo de 

concentração espa-

cial de serviços à 

população melho-

rou a qualidade da 

educação, da saú-

de, da segurança, 

das condições am-

bientais, da convi-

vência cultural, da 

aceitação da igual-

dade civil e social 

dos brasilienses? 

A obsessão imobiliária 
é de encher todos os 

espaços com edificações. 
Transformar uma área 

verde em pulmão soa como 
desperdício. A concepção de 

planejamento urbano está 
irremediavelmente excluída. 
Trata-se de um implante de 
prédios na arcada urbana 

para instalar serviços 
múltiplos, sorteados entre 
os mais comuns, para uma 
população desconhecida, 

flutuante e temporária. 



À PROCURA DA BRASÍLIA PERDIDA   |  133

Para restrin-

gir estes comen-

tários à área da 

Quadra 901 Nor-

te, autorizada a se 

transformar em 

palco de hotéis e 

serviços correla-

tos, vale a ques-

tão: para qual 

população se 

destinam os pré-

dios e os serviços 

e sua funcionali-

dade no tempo? 

A informação ofi-

cial veiculada se 

referia à população flutuante, pontual e 

restrita que visitou Brasília durante 20 

dias, em 2013 e 2014, quando se reali-

zaram jogos de um campeonato de fute-

bol. À parte a agressão ao tombamento 

e às escalas previstas e sancionadas no 

projeto arquitetônico do Plano Piloto, a 

ocupação da área 901 Norte responde 

fundamentalmente a uma proposta imo-

biliária de investidores da construção 

civil. 

Segundo informações colhidas jun-

to a um tradicional hotel de 15 andares, 

no Setor Hoteleiro Sul, com 424 quartos, 

requer-se um corpo diário de 90 funcio-

nários para atender, em média, 600 hós-

pedes. Os 8 hotéis 

previstos para a 

901 Norte concen-

trarão, nesse ser-

viço, mais de 5 mil 

e 500 pessoas, nú-

mero que será am-

pliado por outras 

construções ane-

xas e seus respec-

tivos habitantes e 

trabalhadores. 

O fluxo de cir-

culação dessa po-

pulação há de in-

cidir sobre as vias 

de trânsito, esta-

cionamentos, poluição aérea e sonora 

e, o mais grave, a eliminação definitiva 

da vegetação original dessa área, em-

pobrecendo o ambiente bucólico. Essa 

desnecessária e acintosa decisão ad-

ministrativa se impõe à população em 

nome da ganância, da irresponsabilida-

de administrativa e da ilusão estatística 

do percentual do Produto Interno Bruto 

distrital. 

São aspectos importantes da urba-

nização: a concentração da população 

e seu local de trabalho; adensamento 

do transporte público e privado; uso 

de bicicletas; circulação de pedestres; 

espaços públicos de lazer; preservação 

Brasília é refém de decisões 
imobiliárias tecnocráticas 

do consórcio construtoras/
governo, sem critérios de 

planejamento urbano, cujo 
princípio básico deveria ser 
o de proporcionar serviços 

adequados e conforto a 
toda população da cidade. 

Planejamento urbano é prever 
o crescimento da população 

de uma área segundo a 
capacidade de suporte do 

espaço físico e os serviços que 
demandarão os 

futuros habitantes. 
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ambiental e parques, além do uso mo-

derado do carro individual e estaciona-

mentos rotativos. No planejamento ur-

bano, se define, entre outros aspectos, o 

espaço físico para receber grupos popu-

lacionais flutuantes que ocuparão áreas 

cujas implicações adicionais advindas 

de serviços específicos a elas destina-

dos deverão ser avaliadas e controladas.  

Não se contentando com esse pro-

jeto hoteleiro que se configura como a 

mais grave agressão ao Plano Piloto de 

Brasília desde sua fundação, o Governo 

do Distrito Federal entregou, em 2020, 

ao Exército Brasileiro, o projeto de um 

novo bairro residencial. O empreendi-

mento de 4.226.976.34 m² será constru-

ído na área chamada de Pátio Ferroviário 

de Brasília, nas proximidades da antiga 

rodoferroviária. Os 21 mil imóveis abri-

garão cerca de 63 mil moradores. Nes-

te bairro, cada ocupante terá uma área 

ideal de 666 m². Tanto a água quanto o 

alimento e a atividade laboral dessa po-

pulação originalmente são gerados fora 

desse local, o que implica mobilidade 

para o fornecimento dos serviços. 

O intrigante é constatar que todos 

esses projetos de ampliação da cidade, 

ou implante urbano, trazem novos mo-

radores para novas casas com todo seu 

arsenal de hábitos tradicionais domésti-

cos e culturais. Inclui-se naturalmente o 

carro que os levará, dia a dia, a quilôme-

tros de seu endereço para exercer algu-

ma atividade social, econômica, cultural 

ou administrativa. É uma prótese sem 

inovação que envelhece a cidade e pro-

voca reumatismos no sistema de mobili-

dade já ultrapassado. 

Para a concretização do plano do 

bairro Pátio Ferroviário, elaborado pela 

Secretaria de Estado de Desenvolvimen-

to Urbano e Habitação (Seduh) em par-

ceria com os militares e com a Secretaria 

de Patrimônio da União (SPU), será pre-

ciso extinguir a atividade de operação 

de carga e descarga de minério (carvão 

de coque, bauxita e areia) que ainda está 

sendo executada no ramal ferroviário. 

Ademais, devem os planejadores 

pensar em um dos itens mais importan-

tes para a preservação de vários ecossis-

temas: a água. A área mencionada, em 

metros quadrados, poderá receber um 

volume de 6.340.464.510 (6,3 bilhões) 

de litros de água da chuva, ou 6.340.464 

m3, no ano, estimando uma precipitação 

média anual de 1.500 mm. Será necessá-

rio detalhar as áreas de escorrimento e a 

vegetação adequada para captar e deter 

as águas, e a possibilidade de canalizá-

-las e integrá-las a um rio, lago ou canal 

para garantir a recarga dos aquíferos 

subterrâneos e manter a umidade do ar. 



À PROCURA DA BRASÍLIA PERDIDA   |  135

O elemento 

imprescindível as-

sociado à água é a 

vegetação que dará 

ao ecossistema 

hospedeiro o am-

biente de harmonia 

e serenidade aos 

habitantes e fará o 

contraponto com 

a agitação própria 

da vida urbana. Os 

previstos espaços 

arborizados, entre os prédios, poderão 

se beneficiar com um projeto de apro-

veitamento das águas pluviais. A sim-

ples arborização não parece suficiente 

para substituir a complexa atividade da 

vegetação nativa. 

A dinâmica da cidade, o crescimento 

demográfico, as decisões políticas e os 

impulsos da indústria imobiliária esti-

mulam novas investidas sobre o espaço 

urbano. O Projeto Área da Marinha, as-

sim denominado, próximo aos bairros 

Santa Maria e Gama, com estimativa de 

abrigar 60.000 habitantes, está prestes 

a ser aprovado. 

Os novos projetos urbanos do No-

roeste e da Quadra 500 — forjados no 

andar superior da administração, apro-

vados por decretos e leis, com todos os 

requintes da tecnologia, das justificati-

vas econômicas e do dinheiro necessá-

rio à execução das 

obras — continuam 

sendo a cara da ex-

pansão da cidade 

perdida de Brasília. 

Para o projeto 

Noroeste contribu-

íram o suficiente 

volume de dinhei-

ro, a conhecida 

capacidade de en-

genheiros e arqui-

tetos, a diligência 

da Câmara Legisla-

tiva, a anuência dos órgãos ambientais 

e a celeridade dos tribunais de justiça 

em detrimento de milhares de árvores, 

plantas e arbustos com volume hídrico 

apreciável que foram erradicados. Não 

há certeza de que essas espécies sejam 

replantadas em outras áreas. 

Pássaros e milhões de insetos que 

compõem o equilíbrio biológico e am-

biental foram expulsos ou eliminados. 

“Alguns” indígenas, ali radicados, ab-

surdamente considerados invasores das 

terras brasileiras, conforme sentença da 

juíza de plantão, terão de buscar outro 

espaço para sobreviver. 

Em 2019, foi autorizado o des-

matamento de 14 hectares, última área 

de Cerrado no centro da capital, conhe-

cida como quadra 500, para prolonga-

mento do Setor Sudoeste, privilegiando 

A impermeabilização do 
solo com a construção de 

edifícios, avenidas, ciclovias 
e estacionamentos exige 
cuidados especiais para 
garantir a infiltração de 

águas pluviais e assegurar 
a recarga dos mananciais 
e aquíferos da área sob o 

risco de encolhimento e de 
contaminação das bacias do 

Bananal e do Paranoá. 
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3.000 novos habitantes. “Vamos sofrer 

condições ambientais adversas, com 

mais calor, secura e poluição do ar pela 

falta da vegetação”, declarou o jornalista 

Fernando Lopes, presidente da Associa-

ção do Parque das Sucupiras, na frontei-

ra do novo empreendimento. Convidado 

por ele, em março de 2022, a participar 

da elaboração do plano de manejo do 

Parque das Sucupiras, explanei alguns 

pontos.  

1. Uma cidade é a ocupação humana 

do espaço de um ecossistema já ha-

bitado por outros seres vivos. Um 

parque tem a função natural de um 

refúgio para todos os seres vivos de 

um ecossistema. Em um parque ur-

bano, a cidade, por sua expansão, la-

mentavelmente limita a permanên-

cia de vidas não humanas. É possível 

criar condições favoráveis para seu 

retorno. O essencial é a água. 

 Os novos ocupantes humanos preci-

sam do ecossistema para se repro-

duzir, sobreviver e serem felizes. E 

todos os seres não humanos agem 

e lutam com o mesmo fim. Unir to-

dos os seres vivos é função estrutu-

ral da auto-organização da natureza 

por meio dos ecossistemas. Todos os 

seres vivos são sociáveis, interagem 

e dependem uns dos outros, segun-

do um sistema de controle chamado 

predatório — Vidas se alimentam de 

vidas. 

2. Como se relacionar, como interagir 

e como compreender o idioma da 

interdependência de todos os seres 

vivos do ecossistema? 

2.1.  O primeiro movimento de 

todos os seres vivos é ter 

acesso à água para sobrevi-

ver, preservando as fontes 

e os cursos naturais. Os não 

humanos buscam a água para 

sobreviver onde ela estiver. 

Os humanos usam a água 

para múltiplos fins, impedem 

o curso das águas de muitas 

formas — açudes, represas, 

desvios de cursos, desmata-

mento de florestas proteto-

ras, abrem canais e condutos 

urbanos de distribuição. 

 É possível captar ou servir-se 

de água sem destruir as fontes 

geradoras de água, protegen-

do as nascentes. 

2.2. As árvores são as mais efi-

cazes barragens captadoras 

e retentoras de água, além 

de propiciar a infiltração e a 

percolação para recarga dos 

mananciais subterrâneos. 

Preservar e semear árvores 

deve ser preocupação e ação 

essencial do ser humano no 

ecossistema. Perturbar o cur-

so das águas é afastar outras 

vidas do ecossistema, deser-



À PROCURA DA BRASÍLIA PERDIDA   |  137

tificá-lo e complicar a vida 

dos humanos ou mesmo au-

to-expulsar-se imigrando 

para outras áreas. 

2.3. A ação humana pode intera-

gir e contribuir com o ecos-

sistema na proteção das ár-

vores para acumular água e 

regular a umidade por meio 

de pequenos barramentos 

(barraginhas) que impedem 

o escorrimento das chuvas e 

ajudam a infiltração e a per-

colação de água. 

3. A inteligência humana se reflete na 

preservação do ambiente para a in-

teração permanente dos seres vivos 

humanos e não humanos do ecos-

sistema. 

4. Desfrutar do ecossistema de um 

parque significa melhorar o conhe-

cimento dos elementos essenciais 

naturalmente existentes — água, 

umidade, ar, sombra, luz para ter 

saúde física (alimentos), saúde men-

tal (pensar) e participar da socializa-

ção natural dos seres vivos.  

 De tudo até 

aqui explanado, 

c o n c l u i - s e 

que há um elo 

perdido entre o 

p l a n e j a m e n t o 

e a ocupação do espaço físico, entre o 

planejamento da expansão demográfica, 

os processos de produção de alimentos 

e a eficiente prestação dos serviços 

públicos à população. Daí a fragilidade 

do planejamento urbano que deixou o 

desenvolvimento da urbe ao sabor dos 

fluxos migratórios e da especulação 

imobiliária. A pólis não mereceu a 

mesma atenção. O cidadão mora em sua 

casa e não sente as relações políticas de 

sua presença na comunidade urbana. 

Na década de 1960, sociólogos, an-

tropólogos, agrônomos, economistas e 

políticos, em revistas, jornais, livros, se-

minários e cursos de universidades da 

França deram-se à faina de explicar os 

erros e enumerar os acertos cometidos 

pelas nações da Europa na contribuição 

cultural que pretenderam dar à África. O 

título do livro do agrônomo africanista 

René Dumont (Seul, 1962) escandali-

zou os europeus: L’Afrique noire est mal 

partie! (A África negra começou mal!). 

Cinquenta anos depois, a insuficiência 

alimentar continuava castigando os afri-

canos. Apesar de todas as propostas, re-

cheadas de retóri-

ca, boas intenções 

e da tecnologia re-

cebida da Europa, 

os africanos empo-

breceram em suas 

terras férteis. 

Brasília vive a síndrome 
do planejamento resultante  
da superposição de órgãos 

de decisões parciais,  
conjunturais, setoriais 

e desconexas.
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Rememorando, 60 

anos depois, as mis-

sões cuidadosas que 

precederam a fun-

dação de Brasília se 

contrapõem ao ritmo 

da acelerada constru-

ção do Plano Piloto. O 

surgimento intempestivo de Taguatinga 

e das demais “cidades-satélites” para 

abrigar a avalanche imigratória, a indis-

ciplinada ocupação de áreas de prote-

ção permanente, ao largo do Distrito Fe-

deral, tem-se a tentação de repetir o que 

René Dumont disse aos europeus sobre 

sua aventura africana: “Brasília candan-

ga est mal partie!” 

Mais de 3 milhões de pessoas do 

Distrito Federal, somadas às dos muni-

cípios vizinhos, requerem uma reserva 

diária disponível de, aproximadamente, 

10 mil toneladas de alimentos para a 

subsistência e o bem-estar físico e men-

tal dos cidadãos. Todos os demais ser-

viços — educação, saúde, moradia, sa-

neamento, transporte, 

lazer, segurança — se 

agregam para robuste-

cer esse bem-estar fí-

sico e mental. Segundo 

dados estatísticos da 

Companhia de Plane-

jamento do Distrito Fe-

deral (Codeplan), ape-

nas 20% dos produtos 

comercializados nas 

Centrais de Abasteci-

mento (Ceasa), princi-

pal local para compra 

e venda de alimentos, 

são provenientes dos 

produtores locais. 

Este fato determinaria um com-

portamento ambiental semelhante aos 

cuidados que se dedicam a uma criança 

recém-nascida. De acordo com o proje-

to de construção da nova capital, qua-

tro quintos da área do Distrito Federal 

(4.740 km2) deveriam ter permanecido 

como espaço rural com o objetivo de 

abastecer Brasília de alimentos e garan-

tir a área verde original. Além desse des-

tino agrícola de produção, a área rural 

com sua vegetação nativa, seus cursos 

d’água e suas belezas naturais seria uma 

cortina de proteção ao espaço urbano 

quase desertificado.  

As características de idade e sexo 

da população que ocupa as 

terras do Distrito Federal, e 

sua projeção no tempo, são 

a base estrutural do pla-

nejamento urbano e rural, 

e de serviços, onde quer 

que as pessoas estejam, 

as profissões que exercem 

O Distrito Federal 
diferencia-se  

das demais regiões do 
Brasil Central  por ser 
um berço de águas e 

não um estuário. 

A capacidade 
de administrar o 
crescimento da 

população  
é menor do que a 

intensidade 
da demanda 
de serviços. 
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ou atividades que executam. Governar 

se resume em administrar populações, 

ouvir e atender às suas necessidades e 

incentivar a diversidade criativa de sua 

vocação para a convivência e a felicida-

de. O planejamento não é apenas obra 

ou função do governo ou de administra-

dores oficiais. É atribuição da sociedade 

de cidadãos no processo de autogestão 

consciente, inteligente e participativo 

dos interesses e necessidades comuns. 

É a função política (pólis) do cidadão. 

O que se destaca, no dia a dia, em 

toda a Área Metropolitana de Brasília, é 

a expansão quase linear da indústria da 

construção, horizontal e vertical, para 

oferecer à população opções de mora-

dia. Essa locomotiva arrasta, em ritmo 

descontínuo, a oferta incompleta de ser-

viços públicos, consolidando a desigual-

dade social, econômica e política. Ao 

acréscimo anual da população, no Distri-

to Federal, não correspondem serviços 

eficientes prestados 

pela administração 

pública e pela inicia-

tiva da sociedade.  

Vale recordar, 

diante do implacável 

avanço imobiliário, 

em todas as regiões 

do Distrito Federal, 

e da fragilidade dos 

controles administrativos, o bilhete que 

Juscelino Kubitschek escreveu, em 15 

de junho de 1960, ao então presidente 

do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan), Rodrigo Mello 

Franco de Almeida: “Considero indis-

pensável uma barreira às arremetidas 

demolidoras [contra o Plano Piloto] que 

já se anunciam vigorosas”. 

Até quando e até quanto o Patrimônio 

Cultural da Humanidade será delapidado 

e depauperado com novidades individu-

alistas inconvenientes e desrespeitosas? 

Até quando e até quanto as prioridades 

administrativas da cidade se concen-

tram em privilegiar viadutos, trevos e 

triplicação de avenidas para o condutor 

particular? Até quando e até quanto se 

abrem lotes ferindo a estrutura linear do 

eixo monumental com o lamentável pro-

jeto da quadra 500, o da Rodoferroviária 

e outros mais que atendem a interesses 

particulares?  

O que se deve constatar é que as 

centenas de condo-

mínios irregulares 

sobre a frágil área do 

Cerrado são fatídicos 

exemplos que gri-

tam mais alto contra 

a insensatez do cres-

cimento. O cresci-

mento desordenado 

impõe impagáveis 

O desastre foi 
anunciado  e o patrimônio 

ambiental gravemente 
deteriorado com 

superpovoamento e 
sucessivos agrupamentos 

humanos sobre mananciais 
e aquíferos em todo 

o quadrilátero. 
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Lobo Guará atropelado. Chapada Pamplona. Luziânia

custos ambientais na conta do conforto urbano desejado e da saúde humana ame-

açada. Logo, a expansão urbana e a abertura de novas áreas agrícolas, nas últimas 

décadas, foram determinantes para a redução e extinção de muitas espécies da flora 

e da fauna. O desmatamento indiscriminado elimina espécies nativas, destrói o habitat 

da fauna local e a deixa sem rumo com sérios riscos de perder a vida nas estradas ou 

sob a mira de armas de fogo. A caça, no Distrito Federal, é ainda um hábito atávico.

A área do Distrito Federal, em hectares, é de 582.200 e o desmatamento, até 

2020, já havia devastado 408.000 hectares. Restam 170 mil ha pedindo socorro e a 

atenção da população brasiliense. É este último reduto que poderá garantir a vida dos 

mananciais, das árvores, dos pássaros e das demais espécies deste generoso bioma. 

Anos e Km2 : sequência anual do desmatamento 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8.172 8.906 4.822 3.506 4.447 3.757 2.997 3.724 7.416 7.653
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Parque das Copaíbas. Lago Sul

Informações sobre o desmatamento 

no Distrito Federal, apesar dos núme-

ros informados, são imprecisas. Sequer 

existem dados disponíveis e consolida-

dos sobre as áreas desmatadas para a 

produção de cereais, para a agricultura 

familiar, horticultura, avicultura, bovino-

cultura e seu impacto sobre a biodiversi-

dade. Áreas reservadas para a produção 

de hortaliças, como Vicente Pires, estão 

em fase final de urbanização e com gra-

ves danos ao ambiente além da deturpa-

ção urbana.  

A observação empírica e o processo 

de ocupação contínua, pela expansão 

urbana, indicam claramente que — ex-

cetuando-se o Parque Nacional, o Parque 

da Cidade, parte do Jardim Botânico e 

outros 70 pequenos parques — as áreas 

do Distrito Federal estão abertas à ocu-

pação e ao parcelamento cujo controle 

parece estar fora do alcance da adminis-

tração pública quando não estimulados 

por ela. 

A expansão urbana causou tremen-

da baixa no âmbito da biodiversidade. 
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Contabilizem-se, nessa expansão, os 

mais de 500 condomínios ainda em fase 

de regularização. Somem-se o transbor-

damento humano contínuo da Ceilândia, 

do Gama, do Itapoã e o povoamento ace-

lerado das margens das rodovias fede-

rais e distritais que atravessam o Distrito 

Federal. São variadas formas de desma-

tamento explícito aliadas às queimadas 

anuais que atingem a biodiversidade, 

destroem florestas, soterram nascentes 

de água, disseminam lixo, expulsam ou 

extinguem animais.  

Das 300 cabeceiras de córregos 

e rios do Distrito Federal cadastradas 

pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram, 

2018), apenas 162 são monitoradas. 

Dessas, só 47 estão protegidas por co-

bertura vegetal e 51 sofrem de graves 

ameaças ambientais como desmata-

mento, lixo e esgoto. O Instituto Brasília 

Ambiental estima que existam mais de 

1000 nascentes espalhadas pelo Distri-

to Federal, mas reconhece que 700 de-

las não têm localização precisa. Apenas 

300 constam no cadastro do instituto e 

só 162 são habitualmente monitoradas, 

porque participam do programa Adote 

uma Nascente. Mesmo entre as adota-

das, há aquelas em situação precária. A 

nascente Água Azul, que está dentro do 

Sítio das Neves e que forma o córrego da 

Mata Azul cujas águas desembocam no 

Ribeirão das Lajes (que forma a divisa 

sul do Sítio), é monitorada por esse pro-

grama. Veja a Foto 2 sob à minha lente.

Foto 2: Córrego Mata Azul



À PROCURA DA BRASÍLIA PERDIDA   |  143

Hoje, alguns monstros da arquitetu-

ra trivial é de nos espantar e desgostar. 

A outra Brasília, que nos obriga a expor 

seu corpo, não se conforma à que temos 

na mente e na memória. Na Brasília dos 

sonhos, da fantasia, da utopia, unia-nos 

a singeleza da arte, o silêncio monumen-

tal do Planalto, a rudeza aparente do 

Cerrado, verde, seco, vermelho, poeiren-

to, dependendo da época. 

Não deveríamos nos encantar com 

os golpes enfurecidos do progresso a 

que submetem Brasília que nasceu mo-

derna e não precisa ser modernizada. 

Ela é um monumento artístico e arqui-

tetônico tombado para viver na história.

A cidade-parque de 
Brasília, se extrapolar o 

Plano Piloto, poderá ser um 
marco na preservação da 

biodiversidade no Cerrado, 
no estreitamento da 
interdependência e 

da interação de todas as 
formas de vida para conforto 

de seus habitantes. 
A procura da Brasília perdida 

é uma tarefa meticulosa 
e permanente de todos os 

que a admiram, a exaltam, a 
criticam e a amam.

Capadócia. Park Way
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Eixo Monumental para uma Brasília monumental

Os que a degradam com a adaptação da cidade à superpopulação e à invasão do 

automóvel atropelaram a própria mente. Enterram dia a dia o sonho de uma cidade-

-parque. É o cidadão comum, o doutor-autoridade e todos os seus equipamentos que 

devem modernizar-se e adaptar-se à cidade.

Brasília é das árvores milenares que são testemunhas da velhice da Terra. É esta 

a Brasília que se está à procura. A outra Brasília, a das empreiteiras, dos viadutos, 

dos estacionamentos, do mau gosto, dos puxadinhos, da esculhambação arquitetôni-

ca, das negociatas, dos compromissos e barganhas, merece dos cidadãos desprezo e 

silêncio socrático.
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CERRADO

É oportuno lembrar informações científicas de órgãos nacionais 

e internacionais sobre a extensão e a importância do Cerrado e sua 

relação com a biodiversidade. Estudos e pesquisas do Instituto Nacio-

nal de Pesquisas Espaciais (INPE), da ONG Conservation International, 

da WWF, do Ministério do Meio Ambiente dão à área do Cerrado bra-

sileiro uma extensão aproximada de 2 milhões de km2 (200 milhões 

de hectares). Abrange um quinto do território nacional e avança so-

bre uma dezena de estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal.

A flora, exótica e pródiga, se expressa em 11 mil espécies de 

plantas nativas das quais 220 são de uso medicinal. Mais de 10 tipos 

de frutos comestíveis são regularmente consumidos e fontes de ren-

da para agricultores, entre eles mangaba, pequi, bacupari, mirtilos, 

cagaita, jatobá, cajá, araçá, murici.

Bacupari no bioma Cerrado
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Cagaiteira em flor no caminho de São Bartolomeu

A fauna, nomeadamente o lobo gua-

rá, distintivo do Distrito Federal, é uma 

das 199 espécies de mamíferos encon-

trados no Cerrado. Este quadro, cuja 

fonte é do World Wide Fund for Nature 

(WWF), Instituto Brasileiro do Meio Am-

biente (Ibam), Instituto Brasília Ambien-

tal (Ibram), mostra que uma cidade não 

está fechada em uma redoma de vidro.

A introdução da prática de substi-

tuição de vegetais e animais nativos por 

culturas sazonais e animais domésticos, 

produção de alimentos para a população 

brasileira crescente e para exportação, 

na mira do crescimento econômico, mu-

dou drasticamente o cenário do Cerrado. 

Trabalho publicado na revista Nature, em 

1997 (Constanza e colaboradores) indi-

ca que nas últimas décadas observou-se 

uma contínua erosão da biodiversidade. 

Alguns biólogos mencionam o risco de 

uma eliminação em massa tanto de es-

pécies vegetais quanto animais. Cerca 

de um décimo das espécies de plantas 

conhecidas está sob ameaça de extin-

ção, decorrente de atividades humanas, 

pela destruição de habitats de plantas e 

animais e degradação de mananciais.

Contam-se, no Cerrado brasileiro, ao 
nosso redor:
837 espécies de aves
1.200 espécies de peixes
330 espécies de répteis e anfíbios 
conhecidos
Abriga 13% das espécies de borbo-
letas 
35% das abelhas 
23% das de cupins dos trópicos 
Milhares de espécies de insetos
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A transformação dos ecossistemas originais por ecossistemas padronizados de 

monoculturas (soja, milho, arroz) ou de bovinocultura extensiva, sem regulação de 

órgãos de fiscalização e controle, estabeleceu processos de degradação progressiva. 

A Eco-92, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), no Rio de Janeiro, 

foi um ponto de partida para a tomada de consciência ambiental da comunidade e 

de proteção da biodiversidade. Infelizmente, ações concretas de largo espectro não 

acompanharam os brilhantes estudos e documentos aprovados por mais de uma cen-

tena de nações.

Foto: Eugênio Giovenardi. 

Ferida em um choque elétrico, a 

prima aceitou nossos cuidados 

farmacêuticos no Sítio das Neves, 

Engenho das Lajes (Gama/DF). 

Ainda há, no Distrito Federal, 

quem mate esses sobreviventes 

para se divertir. Eles e nós temos 

a mesma origem.

Foto: Eugênio Giovenardi. Urutau 
(Noctibius), também dito Mãe da Lua, 
Ave Fantasma 
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A ocupação do Cerrado, nos últi-

mos 100 anos, ocorreu em diferentes 

momentos e velocidades. Uma das prin-

cipais causas de desmatamento do Cer-

rado, afirma o biólogo Bráulio Dias, tem 

sido a abertura de áreas de pastagens 

para criação de gado de corte. Nas duas 

últimas décadas, entretanto, as pressões 

sobre o Cerrado, incluindo o Distrito Fe-

deral, tiveram uma nova arremetida de 

desmatamento com a cultura da soja. 

Os campos de soja substituem definiti-

vamente a floresta milenar, a múltipla 

variedade de gramíneas, e expulsam de 

seu habitat centenas de espécies vivas. 

As presas desaparecem. Os predadores 

perdem sua comida. O homo sapiens 

subsiste na contramão da natureza. Se-

gundo o prof. Altair Sales Barbosa, da 

Universidade Católica de Goiás,

Onde houve modificação do 

solo, a vegetação do Cerrado não 

brota mais. O solo do Cerrado é 

oligotrófico, carente de nutrien-

tes básicos. Quando o agricultor 

e o pecuarista enriquecem esse 

solo, melhorando sua qualida-

de, isso é bom para outros tipos 

de planta, mas não para as do 

Cerrado. Por causa disso, não há 

mais como recuperar o ambiente 

original, em termos de vegeta-

ção e de solo.

Ao substituir a vegetação do 

Cerrado por outras culturas, altera-se o 

ambiente. O sistema radicular de culturas 

como soja ou milho é extremamente 

superficial e pouco eficiente para a 

recarga dos aquíferos, comparando-

se com a profundidade das raízes das 

plantas do Cerrado. Com o passar dos 

tempos, o volume armazenado dos 

lençóis freáticos diminui e o nível dos 

aquíferos é afetado.

Os últimos informes científicos do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espa-

ciais (INPE) e do Monitoramento dos 

Biomas Brasileiros, 2008-2012, indicam 

que o Cerrado brasileiro havia perdido 

quase metade (48%) de suas florestas e 

apenas um de cada dez hectares se man-

têm como área protegida. A extensão 

desmatada varia de 8.172 km2 (817.200 

ha), em 2003, para 7.653 km2 (765.000 

ha), em 2012. A média anual estimada 

de desmatamento é superior a 7.000 

km2 (700.000 ha), equivalente a uma vez 

e meia a área do Distrito Federal.

Um incêndio florestal no Cerrado 

mata, em poucas horas, milhões de vidas. 

Eliminam-se dezenas de espécies de in-

setos, como aranhas, grilos, gafanhotos, 

moscas, abelhas e similares que consti-

tuem o alimento de aves e fazem parte 

da cadeia trófica. Carbonizam-se cobras, 

lagartos, lagartixas e pequenos animais 
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surpreendidos pelo fogo. Destroem-se 

ninhos de pássaros. Desnuda-se o solo 

e desfolham-se as árvores, prejudicando 

a captação de águas da chuva e a infil-

tração para recarga dos aquíferos. Acen-

tuam-se a erosão e o assoreamento de 

córregos e rios. O processo de esterili-

zação em curso faz parte da progressi-

va extinção do Cerrado. Cunhou-se uma 

expressão, repetida frequentemente na 

imprensa: “a cidade cresce e o Cerrado 

desaparece”.

Além da redução da biodiversidade, 

os efeitos das queimadas são ainda mais 

graves. O engenheiro florestal Tasso 

Azevedo, ex-diretor do Serviço Florestal 

Brasileiro, fez um cálculo sobre quanto o 

desmatamento do Cerrado emite de ga-

ses de efeito estufa. Segundo ele, o des-

matamento do Cerrado emitiu em 2012, 

166 milhões de toneladas de gases de 

efeito estufa.  E afirma: “Se o Cerrado 

fosse um país, estaria entre os 50 que 

mais poluem.”

A devastação 

do Cerrado pelo 

desmatamento se 

faz duplamente: 

na superfície e no 

subsolo. Na superfí-

cie, pela retirada do 

verde que absorve o 

gás carbônico, capta 

águas da chuva, irriga e oxigena o ar. No 

subsolo, pela erradicação das plantas e 

das gramíneas cujas raízes profundas 

canalizavam águas para a recarga dos 

aquíferos. Em outras palavras, o deserto 

em lugar da biodiversidade. Para isto é 

preciso preservar a vegetação do Cerra-

do que entende de água há milhões de 

anos. 

No momento presente, é oportuno 

lembrar que o Rio São Francisco come-

ça no Cerrado. O Rio Paraguai também. 

A Hidrelétrica de Itaipu não existiria sem 

as nascentes do Cerrado. Da Lagoa Boni-

ta, na Estação Ecológica de Águas Emen-

dadas, no Distrito Federal, a água vai se 

juntar a pequenos córregos para formar 

o Rio Paraná. Oito bacias hidrográficas 

entre as 12 mais importantes do Brasil 

têm suas nascentes no Cerrado.

A devastação vegetal é o começo 

da desertificação. O Engenheiro Agrô-

nomo Jorge Werneck Lima, pesquisador 

da Embrapa, escla-

rece: O solo seca, a 

capacidade de ar-

mazenar água dimi-

nui e a quantidade 

de água disponível, 

tanto para a região 

do Cerrado, quanto 

para o restante do 

Brasil, vai diminuir. 

A vida de qualquer 
ser origina atitude e 

comportamento ético, de 
respeito à sua existência 

como parte de um conjunto. 
A ética ambiental regula 
a distribuição da riqueza 
natural representada pela 

vida entre todas as 
espécies vivas.
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Penso que a espé-

cie humana esteja des-

pertando para a ecologia 

profunda cuja percepção 

é orientada pelo princí-

pio da precaução diante 

da incerteza da conveni-

ência de agir sobre os ci-

clos da natureza. Mas o caminho é longo 

e tortuoso. Não há dúvida, quanto maior 

for a biodiversidade, mais fácil será a in-

terdependência de todos os seres vivos.

É importante notar que, no uso da 

riqueza armazenada na biodiversidade, 

cada espécie viva tem sua função no 

ecossistema. O papel dos predadores, a 

espécie humana incluída, é controlar a 

reprodução de presas e garantir o equi-

líbrio ambiental para que todas as vidas 

cumpram sua função.

Observa-se, no comportamento de 

quase todas as espécies, o uso direto e 

imediato de bens necessários à sobrevi-

vência e à reprodução e, ao mesmo tem-

po, o armazenamento de comida para 

dias futuros. A disseminação de semen-

tes pelo vento, pelos pássaros e alguns 

roedores, o enterro de ossos por cães e 

lobos, ou toneladas de carne em frigorí-

ficos são comportamentos que revelam 

a interdependência de todos os seres 

vivos.

Há fenômenos na-

turais, como erupção de 

vulcões, tempestades de 

raios, vendavais e torna-

dos que podem reduzir 

temporariamente a bio-

diversidade. No entanto, 

é visível a destruição de 

florestas tropicais praticada pela espé-

cie humana ao longo de milênios, a do-

mesticação de animais em larga escala 

(bovinocultura) ou a seleção artificial de 

espécies (soja, arroz, cana de açúcar). A 

degradação da biodiversidade também 

se faz pela proteção de alguns seres vi-

vos em detrimento de outros por razões 

econômicas.

A conservação da diversidade bioló-

gica tornou-se uma preocupação global. 

Ações continuadas e mais eficazes para 

garantir a conservação da diversidade 

biológica ainda esperam por políticas 

públicas e investimentos mais genero-

sos. Esta preocupação global, da qual o 

Brasil participa, precisa ser adotada, na 

prática, de forma coordenada pelo Es-

tado em suas três instâncias — federal, 

estadual e municipal —, com a colabora-

ção do setor empresarial e das organiza-

ções sociais em defesa da vida.

Entre as principais sugestões e 

ações emergenciais constantes de do-

cumentos oficiais e de organizações não 

Entre todas as 
espécies vivas é 
a humana a que 
mais ameaça a 
preservação da 
biodiversidade.
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governamentais 

ambientalistas, 

nacionais e inter-

nacionais, men-

cionam-se o des-

matamento zero 

do Cerrado, com 

vistas ao planeja-

mento integrado 

para regeneração 

do bioma. Reco-

menda-se o apoio 

intensivo técnico 

e financeiro aos 

programas de 

recuperação de 

áreas degradadas de iniciativa governa-

mental ou de associações da cidadania. 

A primeira pergunta sensata de pla-

nejadores urbanistas, ao desenhar o es-

boço da cidade, deveria ser: em que lu-

gar as pessoas vão sentar-se? Um banco 

de praça, dizem os londrinos, é um lugar 

para pensar. Será nesses lugares que os 

cidadãos refletirão e discutirão a vida de 

sua cidade. Uma cidade é essencialmen-

te um espaço de convivência humana, 

de circulação de pessoas, de interde-

pendência de todas as formas de vida 

sustentadas pela natureza.

Comunidades e países, no curso 

da história, se expandiram e desenvol-

veram científica, técnica, tecnológica 

e culturalmente 

sem a presença 

arquitetônica de 

uma Esplanada 

de Ministérios. 

Esse modelo ar-

quitetônico que 

Brasília ostenta, 

pela sua inovação 

e singularidade, 

mereceu o prê-

mio de Patrimô-

nio Cultural da 

Humanidade. Faz 

parte da concep-

ção moderna de 

utilização do espaço.

A identidade de um país ou de uma 

cidade se configura no compartilhamen-

to da cultura que os reúne. Os múltiplos 

serviços se destinam a satisfazer a po-

pulação envolta em uma espécie de pla-

centa cultural que a identifica ao longo 

do tempo. Há diferença entre a ocupa-

ção humana de um espaço e a de outras 

espécies. O homo sapiens não retira, nor-

malmente, seu sustento, água e alimen-

tos do local urbano ocupado. Depende 

da solidariedade de outros grupos hu-

manos, a milhares de quilômetros, inter-

vindo em outros ecossistemas nem sem-

pre passíveis de regeneração. 

A recuperação de áreas 
degradadas ou arborização 

intensa de margens de rodovias 
ou corredores vegetais, para 

proteger os mananciais, 
poderia ser conseguida, em 
poucos anos, com a geração 

de empregos verdes. Milhares 
de trabalhadores treinados 
cumpririam essa atividade. 
Sugiro uma útil, oportuna e 

bela profissão, remunerada por 
inteligentes programas sociais 
de interação com a natureza: 
PLANTADORES DE ÁRVORES.
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DO CONHECER AO 
DESCONHECIDO

Em períodos de 
rígidas mudanças 

climáticas, 
a extinção de espécies 

também faz parte 
da auto-organização 
da natureza, como 
revelam as ossadas 
de dinossauros e 

outros gigantes da era 
cretácea, há mais de 60 

milhões de anos.

Olhar, ver, observar, associar, conhecer e compreender a admirável organização 
da natureza (Da Natureza das Coisas — Tito Lucrécio Caro, 98 a. C.) orientam os pas-
sos da caminhada existencial do homo sapiens atraído pela energia fascinante do 
desconhecido.

Todo passa y todo queda
Pero lo nuestro es pasar,
Pasar haciendo caminos,
Caminos sobre la mar.

(Antonio Machado Ruiz)

A evolução, no caminho das espécies vivas 
humanas e não humanas, ao longo de milhões 
de anos, em meio a incontroláveis mudanças ge-
ológicas, estabeleceu autonomamente as linhas 
de comunicação social e orgânica entre todos os 
componentes da biodiversidade abrigada pelo 
planeta Terra. O que tem em comum a espécie 
humana com todos os demais seres vivos não 
humanos?

Todos os seres animais e vegetais, pela lei 
da vida, são impulsionados a nascer, a se alimen-
tar, reproduzir e morrer. Esta auto-organização 
genética da vida não depende da ação da es-
pécie sapiens, não admite insurreição contra a 

constituição evolutiva. Cada espécie adapta sua existência aos estatutos genéticos 
estabelecidos em uma compulsiva interação e interdependência de todos os seres 
vivos a ponto de as vidas se alimentarem de outras vidas — as vidas se alimentam 
de vidas.

Quem devora quem ou o quê? Na lei do ecossistema natural existe um mecanis-
mo de controle e regulação que orienta os integrantes da biodiversidade para o uso 
dos bens da natureza. No cumprimento dessa lei, estão implícitos os limites da lenta 
regeneração  orgânica das perdas sofridas pelos seres vivos no cumprimento de sua 
reprodução e sobrevivência. A regeneração orgânica é imprescindível para contraba-
lançar os riscos de extinguir a oferta de nutrimentos e o desaparecimento de espé-
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cies que integram a 
biodiversidade. O 
equilíbrio é dado 
pela atuação si-
multânea de to-
dos os seres vivos, 
seja pela diminui-
ção da população 
consumidora ou 
aumento da oferta 
de itens do cardá-
pio natural. Uma 
espécie cuja su-
perpopulação exija 
maior consumo de 
itens de sua dieta 
pode impedir, tem-
porária ou definiti-
vamente, a regeneração do ecossistema.

A interação e a interdependência 
dos seres vivos se submetem também a 
um complexo e eficiente sistema de re-
gulação do aumento indesejado de cada 
espécie e de manutenção da biodiversi-
dade global nos diferentes ecossistemas 
do planeta. Como reage a espécie huma-
na a essa rígida organização vigiada pela 
evolução? Quando e por que cada es-
pécie toma seu rumo e o administra em 
uma sorte de confinamento existencial, 
cada uma por si e a natureza por todos?

O sucesso da evolução do córtex ce-
rebral, no que tange ao desenvolvimen-
to do cérebro humano, despertou no ser 
humano uma tendência revolucionária 
com ímpetos pretenciosos de escapar à 
auto-organização da natureza da qual se 
origina e adaptar para si um ecossistema 
análogo, alternativo e supostamente in-
dependente. A constituição desse ecos-
sistema paralelo do homem sapiente, 

por associação das 
percepções corren-
tes do dia a dia em 
seu relacionamen-
to com coisas e se-
res vivos, lhe dá a 
faculdade de ligar 
os acontecimentos 
do presente aos 
fatos do passado 
e prever eventos 
possíveis em mo-
mentos futuros.   
Constrói para seu 
uso exclusivo um 
modelo de vida de 
acordo com vivên-
cias prévias e as 

remodela segundo suas conveniências 
de conforto e sobrevivência. Administra 
seu modelo de vida e busca adaptar suas 
ações de sobrevivência à realidade que 
projetou. (Jeff Hawkins, neurocientista, 
Universidade da Califórnia, in Eduardo 
Punset, El alma está en el cerebro. Bada-
jos: Universitas, 2006).

O laboratório cerebral humano pro-
duz inumerável gama de conhecimentos 
com a colaboração permanente dos cin-
co sentidos. É por meio deles que o cé-
rebro recebe as informações do cenário 
exterior. Associa as percepções desper-
tadas, as aceita ou recusa, expressa-as 
em palavras, pensamentos e ações. A 
experiência individual se comunica a to-
dos os laboratórios humanos formando 
uma vasta rede de conhecimentos cuja 
função essencial é preservar a vida e re-
produzi-la.

É tão determinada essa 
tendência da espécie sapiens 

a isolar-se do conjunto da 
natureza que atua, consciente 

ou inconscientemente, como se 
sua chegada tardia ao planeta 
Terra fosse imprescindível para 
o funcionamento do universo.

A imprescindibilidade do homo 
sapiens se manifesta

em sua forma agressiva de agir 
contrariando arriscadamente a 
auto-organização da natureza.
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O bom e o ruim, o útil, 
o agradável, o perigoso e 
os obstáculos à caminha-
da humana são catalo-
gados em receitas e fór-
mulas universais, aceitas 
ou rejeitadas, adotadas 
ou destruídas. Os limites da percepção 
cerebral para a execução de fórmulas e 
receitas culturais de sobrevivência são 
dados pelas leis orgânicas da natureza e 
pelas leis físicas que regem o universo. 
As leis orgânicas da natureza regem as 
operações básicas de todos os seres vi-
vos, humanos e não humanos, e os unem 
por laços de interação e interdependên-
cia. Todos dependem de todos.

As leis físicas, estimuladoras das 
pesquisas cerebrais em busca do conhe-
cer e do agir, são também os limites além 
dos quais se refugia o desconhecido. As 
fronteiras do desconhecidos indicam o 
espaço da escura caverna platônica em 
cujas paredes o cérebro humano pode 
dependurar sua pintura com as linhas do 
desconhecido idealizado. O desconheci-
do é o desafio permanente que incita a 
inteligência do homo sapiens a compre-
ender o significado misterioso da vida.

A cultura da espécie humana, ex-
pressa pelas atividades materiais e inte-
lectuais — coleta e produção de alimen-
tos, artefatos de defesa e construção de 
abrigos, enfeites corporais, cerimônias 
de nascimento e sepultamento, pintu-
ras rupestres ou estátuas de mármore, 
invenções e utilização de energias ele-
trônicas ou uso do fogo e combustíveis 
fósseis, a comunicação linguística em di-
ferentes idiomas estruturados ao longo 

A natureza cria.
O ser humano 

modifica.

de milênios, do hieróglifo 
às enciclopédias, a musi-
calização orquestrada dos 
sons — distingue-se do 
padrão funcional de ou-
tros seres vivos, opondo-

-se e até agredindo as leis da natureza.
Todavia, a cultura humana tem sua 

raiz na multifária presença da natureza 
e precisa dela para toda sua produção 
cultural. A espécie humana, com sua ca-
pacidade incontrolável de inventar dife-
rentes fórmulas de ação, graças à memó-
ria do passado, também se tornou uma 
pedra no sapato da biodiversidade. Em 
consequência, dificulta-lhe a caminhada 
e compromete a interação e a interde-
pendência das espécies vivas das quais 
depende para sobreviver.

Produzida pela espécie humana, em 
diferentes regiões do planeta, a cultura 
engrandece o homo sapiens e o dignifica 
na avaliação que faz em seu favor. Des-
perta-lhe, outrossim, uma perigosa e, 
frequentemente, exacerbada convicção 
de poder e o exerce em duas direções: 
sobre membros de sua espécie e sobre 
o conjunto das manifestações da nature-
za. A lenta evolução, no entanto, opera-
da em milhares de espécies vivas, huma-
nas e não humanas, atribuiu a cada uma 
delas virtudes necessárias e suficientes 
para sobreviverem, se relacionarem na 
sociedade biodiversa e se reproduzirem.

A múltipla e diversificada ação do 
ser humano, no afã de administrar seu 
mundo idealizado, ao longo de milênios 
e, mais visivelmente, nos últimos sécu-
los, provocou profundas alterações no 
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funcionamento da au-
to-organização da na-
tureza e nas relações 
de interação e interde-
pendência no âmbito 
da biodiversidade.

A espécie huma-
na, em sua lenta tra-
jetória para chegar ao 
que é hoje, usou com 
determinação a dose 
de agressividade para 
enfrentar as diferentes 
eras geológicas, bus-
car alimento e abrigo, 
adaptar-se às mudan-
ças, conhecer e com-
preender o funciona-
mento do universo. 
Da natural tendência 
à agressão para se livrar das traiçoeiras 
armadilhas da vida real, a espécie hu-
mana fez desse impulso instintivo uma 
arma social de poder  e o exerce sobre 
os desafios da auto-organização da na-
tureza e sobre as forças misteriosas do 
desconhecido. Impunha-se ao ser hu-
mano, para sua subsistência e sobrevi-
vência, conhecer as forças naturais que 
o cercam sob a forma de espécies vivas 
ou de elementos físicos e exercer sobre 
eles o poder pragmático da dominação. 

Defendeu-se de feras, de raios, de 
tempestades, de neves e degelos, de 
terremotos e vulcões. Passou da tími-
da organização da tribo ao império; da 
caverna à transposição de montanhas, 
vales e mares até levar seu poder de do-
minação aos confins do planeta. Ao exer-
cer o poder sobre o frágil mundo conhe-
cido, humano e não humano, esbarrou 

em uma enigmática 
força desconhecida 
que teima em não 
responder à pergun-
ta mais simples: que 
és? Quem és?

Então, o homo 
sapiens usa a facul-
dade de criar para 
si um poder desco-
nhecido, interpre-
tá-lo a seu bel-pra-
zer  e conveniência, 
servi-lo e, em seu 
nome, exercer do-
mínio sobre todas 
as forças vivas ou 
formas de vida, so-
bre os elementos 
físicos e construir 

a plataforma de sua organização social 
paralela, propensa  a desobedecer à au-
to-organização da natureza. Todos os 
desejos impossíveis de serem realizados 
plenamente pelo homo sapiens são cre-
ditados na conta desse poder desconhe-
cido que opera o bem e o mal, a virtude 
e o vício, o prêmio e o castigo, a pobreza 
e a fortuna, a saúde e a doença, a vida e 
a morte.

Limitado por fronteiras indefinidas, 
o ser humano avança abrindo caminhos 
tentativos na direção de um destino in-
cógnito, determinado pela sabedoria in-
finita do imperscrutável desconhecido. A 
dúvida metódica e relutante sobre a fi-
nalidade de sua caminhada existencial e 
seu último destino é testada e desafiada 
pela esfinge petrificada e muda. O homo 

Da Esfinge de Gizé à 
multiplicidade de deuses 

gregos, indianos e 
romanos que habitavam 
o Olimpo, ao Hades que 
recolhia definitivamente 

todos os mortos, sem 
distinção de classe ou 

gênero, o desconhecido 
permanece em 

silêncio majestoso. 
Desafia, indecifrável, a 
metafísica, a filosofia, a 
teologia, a teogonia, a 

teleologia e a tecnologia 
dos séculos futuros.
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sapiens, galardoado pelo 
milagre da vida, ao andar 
abre caminho até ser abdu-
zido pelo impenetrável des-
conhecido!

Sócrates (469-399), aos 
70 anos, aborrecido com a 
leniência, a corrupção, a im-
potência dos deuses da ci-
dade de Atenas, seus ódios, 
invejas e traições, discutia e orientava 
os jovens sobre o mistério que cerca a 
verdade. Buscar a verdade das coisas 
que envolvem a vida e a morte exigia um 
novo culto intelectual em substituição 
aos deuses ora poltrões, ora devassos, 
ora vingativos. O ponto de partida do 
filósofo — “Só sei que nada sei” — cul-
minou na resposta dada ao jovem Criton 
que o questionava sobre o método de 
penetrar a verdade absoluta, facilmente 
maleável por interesses e conveniências 
individuais, sociais ou políticas. Sócrates 
respondeu calmamente: “Conhece-te a 
ti mesmo e conhecerás o universo e os 
deuses”. O “desconhecido” sou eu mes-
mo, quis significar Sócrates. O Tribunal 
dos Onze de Atenas condenou à morte 
o filósofo em nome da verdade jurídica. 

A cultura humana, impregnada de fi-
losofia e arte, não enriquece a natureza, 
apenas a torna diferente em sua confi-
guração original sem, no entanto, ab-ro-
gar os fundamentos de sua auto-orga-
nização. Os ataques do poder humano 
à auto-organização da natureza e seus 
ecossistemas não ficam impunes. As re-
ações da natureza contra essas medidas 
deletérias se manifestam ao longo do 

tempo de forma assus-
tadora.

A soma das magní-
ficas obras oferecidas 
aos olhos humanos pela 
gigantesca variedade 
cultural do homo sa-
piens é incondicional-
mente ressaltada pela 
beleza triunfante das 

formas naturais. Estas se sobrepõem e 
realçam a obra humana. As obras da arte 
humana são mais esplendorosas quando 
fazem eco à grandeza da arte natural.

Entre os efeitos maravilhosos da 
evolução, ao longo de milhões de anos, 
há de se ressaltar a comunicação social 
de todos os seres vivos não humanos 
operada pela natureza com sofisticada 
organização. O som da palavra distingue 
a espécie humana de outras formas de 
comunicação não humana. Sem a pala-
vra o ser humano, na resposta dada por 
Platão às inquietantes perguntas do so-
fista Diógenes de Sínope (403-323 a.C.), 
seria apenas um bípede implume. A ga-
linha apareceu no circuito da evolução e 
nas especulações da filosofia.

Todos os seres vivos se comunicam. 
O mugir da vaca ou relincho do cavalo 
expressam para seus grupos mensagens 
compreensíveis. No reino vegetal, os bi-
ólogos detectaram, no cérebro radical 
das árvores pequenas e grandes, um so-
fisticado sistema de internet da floresta 
sob a forma de uma ampla rede vegetal 
(wood wide web, como adequadamente 
definiu a revista Nature) que transmi-
te informações imprescindíveis para a 

A natureza se 
transforma 

invisivelmente em 
esfinge silenciosa: 

decifra-me e 
compreenderás 

a vida!
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sobrevivência e reprodução das árvo-
res (Peter Wohlleben, A vida secreta das 
árvores — o que elas sentem e como se 
comunicam. São Paulo: Editora Sextante, 
2017).

Os genes dos tiranossauros que, 
por sua enorme carcaça, precisavam de 
centenas de quilos de matéria verde por 
dia, teriam se infiltrado disfarçadamente 
na estrutura orgânica do homo sapiens, 
tornando-o um predador especializado 
com tecnologias sofisticadas? Não só 
o ser humano ataca a própria espécie, 
como demonstra uma incontrolada ten-
dência de agredir e até suprimir outras 
espécies sem as quais não subsistirá. 
Mas, ao longo de milênios, a natureza, a 
trancos e barrancos, acossada pelas tur-
bulências físicas e climáticas do planeta, 
administra todas as espécies vivas que 
seguem seu curso no conjunto da biodi-
versidade e se amparam umas às outras.

O desaparecimento ou a extinção 
de espécies vivas fazem parte do arco 
evolutivo da natureza. E a espécie hu-
mana não será exceção embora possa 
permanecer na fila 
de espera ao longo 
de milênios. A expe-
riência perceptiva do 
cérebro humano, ca-
paz de compreender 
o funcionamento dos 
seres vivos e das cir-
cunstâncias que os 
envolvem, pode pre-
ver situações futuras 
possíveis e propor-se 
a administrá-las. Entre 

erros e acertos, a impertinência do cére-
bro humano pode levá-lo a escolher um 
caminho ideal para seu usufruto imedia-
to, mas sem volta. Como não vislumbra 
o destino invisível da vida, permanece o 
enigma do desconhecido nos versos do 
citado poeta espanhol.

Al andar se hace camino
Y al volver la vista atrás
Se ve la senda que nunca
Se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

O desconhecido está no radar do 
homo sapiens, em uma coordenada e em 
um paralelo que se move continuamen-
te para frente, mantendo uma distância 
provocativa e estimulante à sua preten-
são revolucionária de dominar a natu-
reza em nome da cultura. Torna-se, por 
isso, um predador sofisticado, afastando 
ou extinguindo quem se opõe a seu pas-
sar. Um tipo especial de cegueira cere-
bral o impede de perceber que é mais 

importante conhecer o 
mundo real do que per-
seguir o desconhecido 
idealizado sem indícios 
de achá-lo.

A espécie huma-
na não sabe ainda e, 
provavelmente nunca 
entenderá, qual é a fi-
nalidade de sua pre-
sença no universo. Na 
trajetória de sua pre-
sença no planeta, há 
milhares ou milhões de 

“As árvores são 
santuários: quem quer 

que saiba falar com 
elas, ouvi-las, pode 
aprender a verdade. 

Elas não pregam lições 
e preceitos.

Elas pregam, sem temer 
particularidades,

as antigas leis da vida.”
(Hermann Hesse)
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anos, a maior parte de seus atos, de seus 
empreendimentos, de sua caminhada 
em busca de novos continentes, de sua 
aventura tecnológica pelo espaço é re-
alizada sem o conhecimento prévio das 
consequências. Abre caminhos sobre o 
mar que as vagas logo apagam.

Nunca perseguí la gloria 
Ni dejar en la memoria 
De los hombres mi canción. 
Yo amo los mundos sutiles, 
Ingrávidos y gentiles 
Como pompas de jabón.

 A espécie huma-
na, ao queimar uma 
floresta, impõe seu 
desejo de alterar a 
auto-organização de 
um ecossistema para 
realizar um projeto 
emergido de seu in-
teresse imediato. Não 
avalia previamente o 
que irá eliminar em 
milhares de hectares  
nem se responsabiliza 
em dar tempo à regeneração do tecido 
ambiental. O que justifica a extinção de 
milhares de espécies de um ecossistema 
é apenas alcançar os fins imediatos do 
projeto idealizado. O conhecer deu lu-
gar ao desconhecido. 

O que está no arco do desconhecido? 
A natureza, a complexidade do universo, 
o início miraculoso da vida, o destino do 
homo sapiens e seu fim. O mencionado 
paraíso da ficção bíblica não foi perdido 

e, talvez, não será achado. O paraíso do 
ser humano é a paz que lhe proporciona 
o usufruto da vida e a difícil conforma-
ção diante do espectro da mortalidade 
definitiva. Há milhares de anos de nossa 
história primitiva, dizem os antropólo-
gos, nossos primos neandertais perce-
beram a fatalidade da morte e a ruptura 
definitiva com os que tombaram no meio 
do caminho. Cerimônias de sepultamen-
to eram celebradas antes da despedida 
final, escondendo os restos mortais em 
covas ou recipientes adrede preparados. 

A sabedoria, advin-
da do conhecimento da 
natureza das coi sas, 
culmina com a consta-
tação de que o fim é a 
última etapa da curta 
ou longa trajetória da 
vida, celebrado com a 
tocante cerimônia do 
adeus. La cérémonie 
des adieux, como re-
la tou Simone de Be-
auvoir ao despedir-se 
definitivamente de 

 Jean-Paul Sartre. A cerimônia do adeus 
confirma que o bilhete de ida é sem volta. 

Golpe a golpe, verso a verso. 

Cuando el jilguero no puede cantar, 

Cuando el poeta es un peregrino, 

Cuando de nada nos sirve rezar, 

Caminante no hay camino,

se hace camino al andar.

Golpe a golpe, verso a verso.

Quem decide extinguir
uma parte estrutural da 

biodiversidade
nunca pensou nem se 

preocupou
com sua ignorância sobre
a destruição do habitat

ao qual pertence e
do qual depende para

subsistir como espécie.
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Foto:  Eugênio Giovenardi.  Sítio das Neves, novembro de 2020. (Acidente na linha de energia. Fagulha caiu sobre 
o capim seco. Bombeiros acudiram e debelaram o foco. Cinco hectares queimaram. Em 3 meses a vegetação se 
restabeleceu, porém, a regeneração ainda não. Muitas vidas invisíveis não voltam mais. Ninhos, ovos e filhotes se 
foram. Milhões de insetos também. Quem chora por eles?). Os incêndios urbanos e rurais são resultado do uso 
inadequado, mal compreendido e mal administrado da tecnologia
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INVASÃO E FOGO CONTRA O 
CERRADO 

 
As árvores são
santuários: quem quer
que saiba falar com
elas, ouvi-las, pode
aprender a verdade.
Elas não pregam lições
e preceitos.
Elas pregam, sem temer
particularidades,
as antigas leis da vida.

                             (Hermann Hesse)

É inacreditável. O Cerrado registra, nesta estiagem de 2022, o maior número de 

queimadas irresponsáveis no território nacional. Sou um entre algumas centenas de 

brasilienses que realmente promove a regeneração do Cerrado do Distrito Federal. O 

Congresso Nacional e a Câmara Distrital do Distrito Federal fazem coro para milhões 

de brasileiros que clamam por democracia. Qual democracia?        

Vivemos uma suposta democracia política com 30 partidos que dividem o bolo 

financeiro milionário para termos ironicamente eleições livres. Os brasileiros elegem 

seus supostos representantes. Mas, vivemos em uma ditadura administrativa e le-

gislativa que faz leis como quem cospe no chão. Não há dúvidas de que vivemos em 

uma ditadura financeira com empréstimos milionários para integrantes de esquemas 

secretos. Vivemos em uma semiditadura jurídica e judiciária cujos ministros engave-

tam ações contra crimes de administração pública, absolvem grandes criminosos e 

libertam da cadeia ladrões de invejáveis fortunas (não a mulher que levou, acossada 

pela fome, um pacote de miojo no supermercado).

Vivemos em uma ditadura ambiental que associa ministros e altos funcionários 

aos destruidores de florestas sob o pretexto de produzir comida para um bilhão de 

pessoas, aceitar 36 milhões de brasileiros famintos e salvaguardar a honra dos que 

não foram contemplados por projetos de “minha casa-minha dívida”. Vivemos  em 
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[...] É necessário que surjam no mundo, [...] ho-

mens que, imolando tudo o que lhes é estritamente 

pessoal nas aras do geral, não [queiram] terras sepa-

radas do céu, nem céus separados da terra, mas sem-

pre e sempre os dois universos no mesmo esplen-

dor de fraternidade, de paz e de bem-aventurança. 

Não se suponha, porém, que isto se fará falando ou 

escrevendo ou pensando; isto se fará fazendo. E fa-

zendo pela não intervenção absoluta na política de 

grupos; pela escolha, para governantes, de homens e 

não de legendas; pela atenção aos problemas locais 

e imediatos e não só aos planetários e futuros; [...]. 

(Agostinho da Silva)

uma ditadura urbana comandada pela indústria selvagem da construção em con-

cubinato com administradores deputados que transformaram Brasília em autódro-

mo impiedoso. 

No Distrito Federal, o que resta de Cerrado está sendo criminosamente devas-

tado em nome de políticas enganosas dirigidas aos mais pobres. E os mais pobres 

continuarão na periferia cultural e educativa da cidade-parque, sem transporte 

digno, permanentemente ameaçados de racionamento de água e energia. Pode-

mos e devemos sair às ruas para exigir DEMOCRACIA! Entendam, porém, os pobres 

da periferia o porquê da democracia só ir ao seu socorro dois meses antes das 

eleições para que elejam seus tradicionais benfeitores de última hora.
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GALERIA
   

Dionísio João
Folhas

Técnica mista sobre madeira
79,5x79,5 cm

2022
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Vista da Janela de um Bloco com Tênis e Vinho
Acrílica sobre tela

60x80 cm
1985

ARTISTA PLÁSTICO 

LUIZ FELIPE VITELLI
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Eles e nós parados na faixa de pedestre e o poder
Acrílica sobre tela

60x80 cm
2015 
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O Grande Encontro no Poder
Acrílica sobre tela

50x80 cm
2018
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A Grande Espera
Técnica mista com acrílica sobre tela,
costura e caneta esferográfica 1x1 m

2018
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Tele-Visões
Acrílica sobre tela

50x70 cm
2019
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PARA CONSTAR

PlanaltinoPeriféricosDFconfesso

FUNDAMENTAL

Ei, Planaltino!

      Moleque traquino, travesso.

Criado solto por esse Cerrado.

Pelo lado do avesso

Comendo pequi,

baru, cagaita, 

articum e jatobá.

Vá e diga para aquela 

menina

bem-nascida

Chamada Brasília

Que no peito de tua mãe 

Planaltina

Tem plantada uma pedra fundamental.
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NÁDIA JOÃO

Flamboyant Candango
Acrílica sobre tela

114x82 cm
2006
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Ipê
Aquarela sobre papel

17x25 cm
2016
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Cerrado
Aquarela sobre papel

13,5x18 cm
2017 
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Velejando no Paranoá
Aquarela sobre papel

38x28 cm
2017 
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 Visitando a Quadra
Aquarela sobre papel

28x37,5 cm
2020
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ÁSTICA 

GAIA AQUARELA 

Horizonte Místico
Aquarela sobre papel A4

2022



À PROCURA DA BRASÍLIA PERDIDA   |  175

Vitrais
Aquarela sobre papel A4

2022
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As Candangas
Aquarela sobre papel A4

2022
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Caliandra
Aquarela sobre papel A4

2022
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Brasília

Santuário de azuis femininos e abundantes

No céu e nos vitrais.

Dentro, no concreto substancial e

Fora, na fluidez do ápeiron.

Do alto, na verticalidade complementar e no

Baixo, na linha do horizonte altaneiro.

Tons frios de dia e de noite,

E quentes,

Do barro em que foste forjada e

Do sangue de cujas mãos foste esculpida.

Lilases da alvorada e do poente.

Movimento e conservação.

Modernidade e ancestralidade,

Linhas retas, quase fálicas,

Cerrado de curvas retorcidas, útero.

Espirais.

Tríplices traços de todos os viços,

De todos os ciclos:

Jovem, mãe, anciã.

Abriga-me, Mãe,

Gaia, tua filha.
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ARTISTA PLÁSTICO 

DIONÍSIO JOÃO

 
Fóssil 

Técnica mista 
com hastes de palmeira 

sobre madeira
122x85 cm

2005
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Renascimento
Técnica mista sobre madeira

75,5x101 cm
2005
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Camuflagem (Onças do Cerrado)
Técnica mista sobre madeira

50x80 cm
2016
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Meu Amor Beija-Flor
Técnica mista sobre madeira

60x80 cm
2016
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Brasília Nordestina
Técnica mista sobre madeira

60x79,5 cm
2017
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XILOGRAVURISTA 

VALDÉRIO COSTA

Noite Brasiliense
Xilogravura
17x39,5 cm

2011
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A Catedral
Xilogravura
17,5x42 cm 

2011
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A Torre Digital 
Xilogravura
19,5x53 cm

2012
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Bia e o Pássaro
Xilogravura

29x43 cm
2013
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A Cidade Azul
Xilogravura

17x40 cm
2013
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Os Candangos
Xilogravura

42x58 cm
(Releitura da obra de Bruno Giorgi)

2016
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Memória do Cerrado
Xilogravura

Nanquim e acrílica sobre papel A3
2019
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A Porta
Gravura e técnica mista sobre papel

49x41,5 cm 
2017 
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Vista Aérea
Gravura com folhas do cerrado 

  e ecoline sobre mapa de Brasília-DF 
60x83,5 cm

2020
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Memórias do Cerrado III
Gravura com folhas do cerrado

Papel canson A2
2021
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www.revistaidentidades.com.br


