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Guias práticos contendo trajetos possíveis. 
Este é o propósito da série de Guias Turísticos 
Acessíveis como este que você tem em mãos: 
uma seleção de atrativos que formam trajetos 
com cidadania real para as pessoas com 
deficiência. 

No Guia Turístico Arquitetônico Acessível de 
Brasília há monumentos emblemáticos da 
Capital Federal sob o ponto de vista da sua 
arquitetura, mas mais do que isso, com um 
descritivo da acessibilidade disponível em 
cada um deles. 

Assim, Brasília, que é um dos principais 
destinos turísticos do país também se coloca, 
orgulhosamente e na prática, como a capital 
dos brasileiros. 

Bem-vindo(a) a Brasília que é de todos, para 
todos, sem exceção.

Practical guides containing possible routes. 
This is the purpose of the series of Accessible 
Tourist Guides like this one you have in your 
hands: a selection of attractions that form 
routes with real citizenship for people with 
disabilities.

In the Accessible Architectural Tourist Guide 
of Brasília there are emblematic monuments 
of the Federal Capital from the point of view 
of their architecture, but more than that, with 
a description of the accessibility available in 
each one of them.

Thus, Brasília, which is one of the main tourist 
destinations in the country, also proudly and 
practically stands as the capital of Brazilians.

Welcome to Brasília that belongs to everyo-
ne, for everyone, without exception.

Guia Turístico 
Arquitetônico Acessível

Accessible Architectural 
Tour Guide



Accessibility:

> Parking spaces for PCD in parking lots with zebra crossing and 
lowered curb 
> Access to the memorial without steps 
> Tactile floor inside the attraction 
> Elevator for access to the second floor 
> Accessible restrooms 
> Promotional material in Braille 
> Braille or audio description in most works 
> Wheelchair available for loan 
> Qualified attendants 

> Free entry for PCD and companion

The highlight of Brasília, the place keeps the history 
of President Juscelino Kubitschek and his family in a 
complete collection of photos, clothes, books and per-
sonal objects. The most visited space in the Memorial is 
the mystical mortuary chamber containing Juscelino’s 
remains. The building was designed by Oscar Niemeyer 
in 1981, at the request of the president’s wife, Mrs. Sarah 
Kubitschek

MEMORIAL JK

Acessibilidade: 
 
> Vagas para PCD nos estacionamentos com zebramento e meio fio 
rebaixado 
> Acesso ao memorial sem degraus 
> Piso tátil no interior do atrativo 
> Elevador para acesso ao segundo pavimento 
> Banheiros acessíveis 
> Material promocional em Braile 
> Braile ou audiodescrição na maioria das obras 
> Cadeira de rodas disponíveis para empréstimo 
> Atendentes qualificados 

> Entrada gratuita para PCD e acompanhante

Ponto alto de Brasília, o local guarda a história do Presi-
dente Juscelino Kubitschek e de sua família em um com-
pleto acervo de fotos, roupas, livros e objetos pessoais. 
O espaço mais visitado do Memorial é a mística câmara 
mortuária contendo os restos mortais de Juscelino. O 
prédio foi projetado por Oscar Niemeyer em 1981, a pedi-
do da esposa do presidente, dona Sarah Kubitschek

Praça do Cruzeiro, 
Eixo Monumental

(61) 3225-9451 @memorialjk



PLANETÁRIO DE BRASÍLIA
Acessibilidade: 
> Vaga para PCD no estacionamento com zebramento 
> Acesso sem degraus 
> Piso tátil no interior do atrativo 
> Banheiros acessíveis 
> Poltrona para obesos e espaço PCD 
> Água engarrafada gratuitamente para PCD 
> Atendentes qualificados

O Planetário de Brasília, projetado pelo arquiteto Sérgio 
Bernardes em 1974, oferece ao público uma experiência 
inesquecível pelo espaço sideral e pela criação do univer-
so. Acomodados em confortáveis poltronas, seus visitan-
tes desfrutam de uma incrível viagem pelos planetas e 
galáxias por meio de projeções em sua cúpula. 

Accessibility: 
> Parking space for PCD with zebra crossing 
> Access without steps 
> Tactile floor inside the attraction 
> Accessible toilets 
> Armchair for the obese and PCD space 
> Free bottled water for PCD 
> Qualified attendants

The Brasília Planetarium, designed by architect Sérgio 
Bernardes in 1974, offers the public an unforgettable 
experience through outer space and the creation of the 
universe. Seated in comfortable armchairs, its visitors 
enjoy an incredible journey across planets and galaxies 
through projections on its dome.

Setor de Divulgação 
Cultural (61) 3224-7970 @planetariodebrasilia



TORRE DE TV DE BRASÍLIA
Acessibilidade: 
> Vagas para PCD nos estacionamentos com zebramento 
> Acesso sem degraus 
> Piso tátil em pontos específicos do atrativo 
> Elevador 
> Banheiro acessível na área da feira

Projetada pelo arquiteto Lucio Costa e inaugurado em 
1967, o Complexo da Torre de TV conta com uma tradicio-
nal feira de artesanato e comidas típicas, além de servir 
como palco para grandes shows e outras expressões 
culturais. Já em seu mezanino há um salão com vista 
panorâmica destinado a receber exposições e eventos. O 
mezanino exibe em seu interior um dos mais belos painéis 
do renomado artista Athos Bulcão.

Accessibility: 
> Parking spaces for PCDs in car parks with zebra crossing 
> Access without steps 
> Tactile flooring at specific points of the attraction 
> Elevator 
> Accessible bathroom in the fair area

Designed by architect Lucio Costa and inaugurated in 
1967, the TV Tower Complex has a traditional handi-
craft and typical food fair, in addition to serving as a 
stage for large shows and other cultural expressions. 
In its mezzanine there is a hall with a panoramic view 
destined to receive exhibitions and events. Inside, the 
mezzanine has one of the most beautiful panels by the 
renowned artist Athos Bulcão.

Eixo Monumental (61) 3329-0494



COMPLEXO CULTURAL DA REPÚBLICA
Acessibilidade: 
> Vagas para PCD nos estacionamentos privativos com zebramento 
> Acesso sem degraus 
> Piso tátil em todo o complexo 
> Elevador 
> Cabines de estudo adaptadas 
> Publicações integralmente em braile 
> Braile, audiodescrição e adequação cromática às obras permanentes 
> Entrada gratuita para PCD e acompanhante

O Complexo Cultural da República, localizado no ponto 
central da cidade, é formado pelo Museu da República e 
pela Biblioteca Nacional e considerado um dos principais 
polos culturais de Brasília. A área externa do Complexo é 
palco de diversos shows e festivais de grande porte.  
O Complexo Cultural da República é uma das últimas 
obras projetadas por Oscar Niemeyer e foi inaugurado no 
dia do aniversário do arquiteto em dezembro de 2006 e 
aberta ao público em 2008.

Museu Nacional da República Honestino Guimarães:  
A arquitetura moderna marca a paisagem com suas for-
mas, que parecem saídas de um filme de ficção científica. 
Com salas, auditórios e galerias de arte, o Museu recebe 
grandes exposições nacionais e internacionais.

Biblioteca Nacional de Brasília Leonel de Moura Brizo-
la: remete às mais fortes referências da arquitetura de 
Brasília. Um edifício linear sobre pilotis, com cobogós nas 
fachadas, cuidadosamente assentado sobre a grande 
praça do Complexo Cultural.

Setor Cultural Sul,
Eixo Monumental

(61) 3325-2589 
(61) 3325-5220

@museunacionaldarepublica 
@bibliotecanacionaldebrasilia



Accessibility: 
 
> Parking spaces for PCD in private car parks with zebra crossing 
> Access without steps 
> Tactile floor throughout the complex 
> Elevator 
> Adapted study cabins 
> Publications entirely in Braille 
> Braille, audio description and chromatic adaptation to permanent 
works 
> Free entry for PCD and companion

The Cultural Complex of the Republic, located in the 
central point of the city, is formed by the Museum 
of the Republic and the National Library and is 
considered one of the main cultural centers in Brasília. 
The complex’s external area is the stage for several 
large-scale concerts and festivals. The Cultural 
Complex of the Republic is one of the last works 
designed by Oscar Niemeyer and was inaugurated on 
the architect’s birthday in December 2006 and opened 
to the public in 2008. 
 
National Museum of the Republic Honestino 
Guimarães: Modern architecture marks the landscape 
with its shapes, which look like something out of a 
science fiction movie. With rooms, auditoriums and 
art galleries, the Museum hosts major national and 
international exhibitions.



CATEDRAL METROPOLITANA 
DE BRASÍLIA
Acessibilidade: 
> Vagas para PDC no estacionamento subterrâneo

Inaugurada em 1970, a Catedral Metropolitana de Brasília 
é considerada um marco na arquitetura moderna. O 
ousado projeto de Oscar Niemeyer rendeu ao mestre o 
Prêmio Pritzker, considerado o Nobel da arquitetura. A 
Catedral foi edificada com dezesseis pilares de concreto 
em formato de arcos verticais rodeada por um espelho-
-d’água de forma circular. Os vitrais de seu interior, assi-
nados pela artista plástica Marianne Peretti, dão um tom 
celestial à Catedral junto aos três grandes anjos fixados 
com cabos de aço que parecem flutuar no céu. 

Accessibility: 
> Parking spaces for PDC in the underground car park

Inaugurated in 1970, the Metropolitan Cathedral of 
Brasília is considered a landmark in modern archi-
tecture. Oscar Niemeyer’s daring project earned the 
master the Pritzker Prize, considered the Nobel Prize in 
architecture. The Cathedral was built with sixteen con-
crete pillars in the shape of vertical arches surrounded 
by a circular water mirror. The stained glass windows 
inside, designed by the artist Marianne Peretti, give 
a heavenly tone to the Cathedral, together with the 
three large angels fixed with steel cables that seem to 
float in the sky.

Esplanada dos 
Ministérios, Lote 12

(61) 3224-4073

www.catedral.org.br



PRAÇA DOS TRÊS PODERES

Acessibilidade: 
 
> Vaga para PCD entre o Panteão da Liberdade e a Praça dos Três Poderes 
> Acesso sem degraus 
> Banheiros acessíveis dentro do Centro de Atendimento ao Turista Casa de 
Chá 
> Atendentes qualificados no Centro de Atendimento ao Turista Casa de Chá

A Praça dos Três Poderes é palco de importantes deci-
sões nacionais, além de ser uma verdadeira galeria de 
arte a céu aberto. Os monumentos e edifícios da praça 
impressionam por sua beleza e forte simbologia, como a 
escultura “Os Dois Guerreiros”, de Bruno Giorgi, em home-
nagem aos bravos candangos que construíram Brasília. 
Os Três Poderes que dão nome à praça são o Executivo 
(Palácio do Planalto), o Legislativo (Congresso Nacional) e 
o Judiciário (Supremo Tribunal Federal).

Accessibility: 
 
> Vacancy for PCD between the Pantheon of Liberty and Praça dos Três 
Poderes 
> Access without steps 
> Accessible restrooms inside the Tea House Tourist Service Center 
> Qualified attendants at the Tea House Tourist Service Center

Praça dos Três Poderes is the stage for important na-
tional decisions, in addition to being a true open-air art 
gallery. The square’s monuments and buildings are im-
pressive for their beauty and strong symbolism, such 
as the sculpture “Os Dois Guerreiros”, by Bruno Giorgi, 
in homage to the brave candangos who built Brasília. 
The Three Powers that give the square its name are the 
Executive (Palácio do Planalto), the Legislative (Na-
tional Congress) and the Judiciary (Supreme Federal 
Court).

Esplanada dos 
Ministérios

(61) 3323-3728
(61) 3225-7660 @_cc3poderes_



FICHA TÉCNICA

COLEÇÃO ROTAS BRASÍLIA, 

GUIA TURÍSTICO ARQUITETÔNICO ACESSÍVEL - JANEIRO, 2022

SECRETARIA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL | ENDEREÇO: CENTRO DE 

CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, ALA SUL, 1º ANDAR, EIXO MONUMENTAL - 

CEP: 70.070-350 – BRASÍLIA – DF

SITE: WWW.TURISMO.DF.GOV.BR | TELEFONE: +55 (61) 4042-0400

FOTOGRAFIAS: CLÁUDIO GERBER (CG) E SHUTTER STOCK.

OUTRAS ROTAS
Chegamos ao final da Guia Turístico 
Arquitetônico Acessível , esperamos 
que você tenha apreciado o passeio. 
Para que suas próximas aventuras pelos 
pontos turísticos de Brasília sejam ainda 
mais inesquecíveis, preparamos para 
você outras opções de rotas temáticas 
especiais. Para mais informações, acesse 
nosso site ou o QR Code acima.  

Até a próxima, Brasília te espera de asas abertas!

We have reached the end of the Route, we hope you have 
enjoyed the tour. To make your next adventures in the sights 
of Brasília even more unforgettable, we have prepared for you 
other options of special thematic routes For more information 
visit our website or the QR Code above.

See you next time, Brasília awaits you with open wings!
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