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Resumo: 
 

No presente documento, pertencente a um trabalho que procura 
avaliar o caso do desenvolvimento do modelo de cidades-satélites no Distrito 
Federal, a experiência estudada dispunha da preparação da terra da nova 
capital — Brasília, produto de um concurso que revelava a estima pela forma 
de ordenação do território no período, através da intenção de alguns 
candidatos no estabelecimento de uma cidade com crescimento racional e 
hierarquizado. Entretanto, com o decorrer da acelerada ocupação da área, 
intensificada por grandes fluxos migratórios incidentes sobre a região, notou-
se que a expansão da mancha urbana da cidade, em especial a partir das 
décadas de 80 e 90, assumiria um crescimento tentacular e ainda 
fragmentado, como se revelou nos anos seguintes, compondo um desenho 
de ocupação menos rigoroso e que contribuiu com sua formação atual. 
 
Introdução 
 
 No universo do planejamento urbano, as cidades-satélites, associadas 
ao modelo de cidade social de Ebenezer Howard (DERNTL, 2020), 
caracterizam-se por núcleos urbanos de menor escala e administrativamente 
autônomos que se desenvolvem propositalmente a partir de uma cidade 
principal como estratégia de controle do aumento populacional e da 
hierarquização da expansão urbana. As cidades-satélites implantadas ao 
redor de Londres na primeira metade do século XX é o caso mais 
emblemático. No Brasil, são bastante conhecidas as cidades-satélites de 
Brasília. Mas não apenas elas fazem parte do ideário de cidade principal e 
seus satélites. Os planos para a região norte do Paraná e para a região 
norte do Mato Grosso tinham em seu escopo a ideia de cidades-satélites 
também (REGO, 2009; BELOTO, 2015)   
 Nesta iniciação científica foi tratado o caso de Brasília e suas cidades-
satélites. O objetivo foi comparar a proposta original com a mancha urbana 
atual, resultado do crescimento urbano.   
 
 



 

 

Materiais e métodos  
 
 O trabalho desenvolvido consistiu num levantamento de dados que se 
aproveitou da bibliografia existente acerca da história da ocupação urbana 
do Distrito Federal, como também se valeu de informações disponibilizadas 
no Portal Brasileiro de Dados Abertos acerca do Distrito Federal. Além disso, 
dados geoespaciais também foram coletados por imagens de satélite 
sistematizadas no Google Earth PRO. 
 A compilação desses dados, por sua vez, se deu em softwares de 
geoprocessamento, sendo reunidos e combinados de forma a se compor 
mapas e ilustrações que, a partir de então, receberam um tratamento gráfico 
em softwares de edição de imagem, objetivando aumentar a legibilidade do 
material e permitindo sua análise. 

A partir dos dados coletados, foi possível a elaboração de mapas e 
ilustrações acerca da evolução da ocupação urbana no Distrito Federal e 
sua relação com as áreas florestadas e hidrografia, sendo graficamente 
permitida uma análise da transformação do espaço em função do tempo. 

A mancha urbana que utilizamos neste estudo foi Brasília, Luziânia, 
Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Cidade Ocidental, Santo Antônio 
Descoberto, Águas Lindas de Goiás, Planaltina e Formosa, o que 
corresponde a um total aproximado de 4.000.000 habitantes.  
 
Resultados e Discussão  
 

As cidades-satélites de Brasília na primeira década de implantação do 
plano piloto são Taguatinga (1958), Gama (1963), Sobradinho (1959), 
Núcleo Bandeirante (1961), Guará (1967), Ceilândia (1969) e Planaltina 
(1969) e Brazlândia (1969). Algumas das propostas submetidas ao concurso 
para a nova capital federal continham ou mencionavam a ideia de cidades-
satélites, o que evidencia que o modelo de ordenação do território era 
recorrente no final da década de 1950 no Brasil (DERNTL, 2016).  

Algumas das cidades-satélites foram implantadas junto aos principais 
acessos rodoviários ao Plano Piloto, como o caso de Taguatinga na Estrada 
Parque do Contorno. Havia uma proposta de criação de agrovilas nos pontos 
de entrada da faixa sanitária do Plano Piloto chamadas de Unidades 
Socioeconômicas Rurais (USER). Nenhuma USER foi implantada, mas os 
pontos estratégicos serviram para localização de algumas das cidades 
satélites que vieram a ser planejadas posteriormente. 

Todavia, embora houvesse um grande esforço na preservação da 
dimensão narrativa e simbólica da capital Brasília (a cidade-mãe), o modelo 
estruturado de cidades-satélites encontrou um desafio em sua 
implementação em função do grande fluxo migratório que incidiu sobre o 
território, fruto da numerosa mão de obra empregada para a construção do 
Plano Piloto, como também da chegada de refugiados da seca nordestina de 
1958 ao Planalto Central (DERNTL, 2020).  

O conceito de cidade autônoma e separada da cidade principal por 
um cinturão verde que estava na origem da ideia das cidades-satélites se 



 

 

transformou em uma relação de centro-periferia. Desta maneira, o 
crescimento de Brasília como um todo vai se dando pela fragmentação e 
alastramento da mancha urbana por um território cada vez mais amplo.   

As décadas de 1980 e 1990 deram sinais de que o crescimento 
urbano teria como rumo os eixos rodoviários e que a forma tentacular 
representaria a mancha urbana de Brasília e arredores. Entretanto, as 
décadas subsequentes vão mostrando que a ocupação de caráter urbano 
vai se pulverizando pelo território, sem limite definido, ofuscando a 
supremacia dos principais eixos rodoviários.  

A característica da ocupação da periferia da Brasília é habitação 
social, chácaras de moradia e lazer, condomínios fechados e, atualmente, 
edifícios verticais despontam em meio à paisagem do cerrado.  
 

 
 

Figura 01  – Evolução urbana no Distrito Federal entre as décadas de 1950 e de 2010. 
Fonte : Produzido pelo autor com base nos dados georreferenciados do Portal Brasileiro de 

Dados Abertos 



 

 

Conclusões  
 
 Embora Brasília tenha sido inicialmente projetada para se instalar 
sobre uma estrutura polinucleada e hierarquizada, o esforço na blindagem 
da capital contra ocupações informais e a crescente migração que ocorria 
sobre território contribuíram para que aos poucos a capital cedesse a uma 
forma de expansão tentacular e fragmentada, implicando na diluição da 
proposta de autonomia dedicada aos núcleos urbanos menores e assumindo 
uma relação de centro-periferia com esses. 
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