
ROTA DO 
PÔR DO SOL
The Brasília 
Sunset Route



Neste miniguia você vai encontrar locais icônicos de 
Brasília para apreciar o famoso pôr do Sol do Planalto 
Central. 

Brasília possui a maior área urbana tombada do 
mundo, com 112,25 km² de extensão, que resguarda 
o projeto urbanístico de Lúcio Costa e faz com que 
tenhamos sempre a amplitude, a paisagem e os espa-
çamentos preservados, para que assim nosso olhar 
possa sempre alcançar as belezas que o Sol ilumina na 
cidade modernista.

No período da seca, por volta de maio a setembro, 
você experimentará um céu cheio de nuances de cores 
ao final do dia, a harmonia entre tons de azul, rosa, 
laranja e vermelho que riscam o céu contribuindo para 
o cenário perfeito para que o astro-rei se despeça no 
horizonte. Mesmo no período das chuvas, quando o 
Sol não está totalmente encoberto pelas nuvens, o seu 
cair é visto e reverenciado por sua beleza poética.

In this mini-guide you will find iconic places 
in Brasilia to enjoy the famous sunset of the 
Central Plateau.

Brasília has the largest urban area listed in 
the world, with an area of   112.25 km², which 
safeguards Lúcio Costa’s urban design and 
ensures that we always have the breadth, 
landscape and spacing preserved, so that 
our gaze can always reach the beauties that 
the sun illuminates in the modernist city.

During the dry season, around May to 
September, you will experience a sky full 
of color nuances at the end of the day, the 
harmony between shades of blue, pink, or-
ange and red that streak the sky contribut-
ing to the perfect scenario for the star king 
says goodbye on the horizon. Even in the 
rainy season, when the sun is not complete-
ly covered by clouds, its fall is seen and 
revered for its poetic beauty.

Bem-vindo a Rota Pôr do Sol! Welcome to Sunset Route!



Located on the shores of Lake Paranoá, Pontão do Lago 
Sul is a leisure and entertainment center by the lake, one 
of the best known postcards of Brasília and a point to 
contemplate the famous sunset of the Central Plateau. 
Choosing one of the local restaurants, laying a canga on 
the lawn or taking a stroll along the boardwalk that runs 
along the waterfront to watch the sunset show is an 
experience that will always be in your memory.

PONTÃO DO LAGO SUL

Localizado às margens do Lago Paranoá, o Pontão 
do Lago Sul é um centro de lazer e entretenimento à 
beira-lago. Um dos mais conhecidos cartões postais 
de Brasília, é point para contemplar o famoso pôr do 
Sol do Planalto Central. Escolher um dos restaurantes 
do local, estender uma canga no gramado ou fazer um 
passeio pelo calçadão que permeia a orla para assistir 
ao espetáculo do pôr do Sol é uma experiência que terá 
sempre em sua memória.

SHIS QL 10, Lote 
1/30, Lago Sul

(61) 3364-0580 

Abre diariamente, das 7h às 0h

@pontaodolagosul



CCBB

Contemplar o pôr do Sol no CCBB Brasília
é poder ter a oportunidade de vivenciar a beleza 
da natureza aliada à arquitetura modernista 
de Oscar Niemeyer em um ambiente cultural. 
Exposições, espetáculos teatrais, shows e 
festivais de cinema te aguardam antes ou depois 
do Sol se pôr. 

Contemplating the sunset at CCBB Brasília 
is having the opportunity to experience 
the beauty of nature combined with Oscar 
Niemeyer’s modernist architecture in a cultural 
environment. Exhibitions, theatrical shows, 
concerts and film festivals await you before or 
after the sun goes down.

Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Lote 22

 Terça a domingo, de 9h às 21h

(61) 3108-7600

@ccbbbrasilia



ORLA DA PONTE JK

Localizado aos pés da icônica Ponte JK, um sinuoso 
calçadão margeia a orla do Lago Paranoá contribuindo 
para o cenário ideal para contemplação da dupla 
lago + pôr do Sol. Um polo de bares e restaurantes te 
aguarda para um bom papo entre amigos.

Located at the foot of the iconic JK Bridge, a winding 
promenade borders the edge of Lake Paranoá 
contributing to the ideal setting for contemplation of the 
lake + sunset. A hub of bars and restaurants awaits you 
for a good chat with friends.

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 - Asa Sul



CALÇADÃO DA ASA NORTE

Em um charmoso cais de madeira suspenso sobre o Lago 
Paranoá, localizado ao lado da Ponte do Bragueto, é um 
ponto ideal para praticar esportes náuticos e contemplar 
a natureza. Estender uma toalha no gramado para 
fazer um descontraído piquenique ou remar a bordo de 
um caiaque pelo lago para despedir do astro-rei é uma 
experiência de contemplação da natureza que você pode 
vivenciar no local.

On a charming wooden pier suspended over Lake 
Paranoá, located next to Ponte do Bragueto, it is an ideal 
spot to practice water sports and contemplate nature. 
Laying out a towel on the lawn for a relaxed picnic or 
paddling aboard a kayak across the lake to say goodbye 
to the star king is an experience of contemplation of 
nature that you can experience on site.

Final da L2 Norte, próximo à Ponte do Bragueto



PENÍNSULA DOS MINISTROS

Com pista para caminhadas, trilhas e espaços 
para piqueniques, também é um dos pontos 
preferidos dos brasilienses para a prática de 
diversos esportes aquáticos como natação, 
canoagem e kitesurf. O local à beira-lago é 
perfeito para a contemplação do pôr do Sol. 

With hiking trails, trails and spaces for picnics, 
it is also one of the favorite spots for people 
from Brasilia to practice various water sports 
such as swimming, canoeing and kitesurfing. 
The lakeside location is perfect for watching 
the sunset.

SHIS QL 12, Lago Sul 

Abre diariamente, de 6h às 22h

(61) 3367-2000



TORRE DIGITAL

A Torre Digital, o último projeto de Oscar Niemeyer 
para Brasília, possui 170 metros de altura. Em uma de 
suas cúpulas funciona um salão para exposições, onde 
se encontra uma maquete de Brasília. No 13° andar, 
no alto da torre, a 110 metros de altura, fica o mirante 
com vista 360° do skyline da cidade e é onde o pôr do 
Sol te aguarda.

Being Oscar Niemeyer’s last project for Brasília, the 
Digital Tower has 170 meters. In one of its domes there 
is a hall for exhibitions, where there is a model of Brasília. 
On the 13th floor, at the top of the tower, 110 meters high, 
is the viewpoint with a 360° view of the city skyline and 
where the sunset awaits you.

Setor Habitacional Taquari, Lago Norte

Finais de semana e feriados, de 9h às 17h



TORRE DE TV

Projetada por Lúcio Costa, foi inaugurada em 1967, 
sete anos após a inauguração de Brasília. Subir em seu 
mezanino e contemplar o projeto urbanístico da cidade, 
os monumentos, as árvores que estão por toda parte 
sentindo o vento no rosto é uma experiência ímpar, assim 
como assistir ao Sol cair até “tocar o chão”, abrindo 
espaço para as luzes da cidade.

Designed by Lúcio Costa, it was inaugurated in 1967, 
seven years after the inauguration of Brasília. Going up 
on its mezzanine and contemplating the city’s urban 
design, the monuments, the trees that are everywhere 
feeling the wind on your face is a unique experience, as is 
watching the sun fall until it “touches the ground”, making 
room for the lights of the city.

Eixo Monumental Terça a quinta, de 9h às  17h 
Sexta a domingo, de 9h às 18h



PRAÇA DO CRUZEIRO
EIXO MONUMENTAL

Na praça do Cruzeiro nasceu o Plano Piloto e foi 
palco da primeira missa realizada na nova Capital do 
Brasil. Na praça está a cruz de 1.172m, o marco inicial 
e ponto mais alto da cidade. E é nesse ponto mais alto 
que os brasilienses se reúnem para assistir
ao espetáculo do pôr do Sol.

The Plano Piloto was born in Praça do Cruzeiro 
and was the scene of the first mass held in the new 
Capital of Brazil. In the square is the 1,172m cross, the 
starting point and highest point of the city. And it is at 
this highest point that people from Brasilia gather to 
watch the spectacle of the sunset.

Eixo Monumental, s/nº - Próximo ao Memorial JK, Brasília



BARRAGEM DO PARANOÁ

Para quem curte um bom passeio de barco, o ponto 
da Barragem do Paranoá é parada obrigatória para 
assistir o pôr do Sol. Aproveitar para um mergulho 
nas águas geralmente mornas é finalizar a experiência 
que é vivenciar a cidade pelo Lago. A barragem, que foi 
construída para possibilitar a criação do Lago Paranoá, 
tornou-se uma usina hidrelétrica que fornece energia 
para todo o DF e é também um dos pontos favoritos das 
escolas de mergulho da cidade.

For those who enjoy a good boat ride, the point of 
Barragem do Paranoá is a mandatory stop to watch 
the sunset. Taking the opportunity to take a dip in the 
generally warm waters is to end the experience that is 
to experience the city by the lake. The dam was built 
to enable the creation of Lake Paranoá, it became a 
hydroelectric power plant that supplies energy to the 
entire DF and is also one of the favorite spots for the 
city’s diving schools.

DF-001 - Paranoá, Brasília - DF, 70297-400



PRAÇA DOS CRISTAIS DO SMU

Projetada por Roberto Burle Marx e Haruyoshi 
Ono, é conhecida também como Praça Cívica 
do Quartel General do Exército. Um local único 
para estar com os amigos e família para o 
espetáculo do pôr do Sol na Capital do Brasil.

Designed by Roberto Burle Marx and Haruyoshi 
Ono, it is also known as the Civic Square of the 
Army Headquarters. A unique place to be with 
friends and family for the sunset show in the 
Capital of Brazil.

Praça Duque de Caxias, SMU



PARQUE DAS GARÇAS

O Parque das Garças é um parque ecológico localizado 
na ponta da península do Lago Norte. É ideal para 
piqueniques, para estar em contato com a natureza, 
avistar aves e expandir o olhar. Pela manhã ou ao cair da 
tarde, o reflexo do Sol brilha nas águas do Paranoá.

Parque das Garças is an ecological park located at the tip 
of the North Lake peninsula. It is ideal for picnics, to be in 
contact with nature, to see birds and to expand the look. 
In the morning or in the evening, the reflection of the sun 
shines on the waters of Paranoá.

St. de Habitações Individuais Norte – SHIN, QL 15/16 – Lago Norte

(61) 3367-2000

@brasilia_ambiental

SANTUÁRIO DA MÃE E RAINHA TRÊS 
VEZES ADMIRÁVEL DE SCHOENSTATT
A presença de Schoenstatt em Brasília iniciou quando 
as Irmãs de Maria chegaram em 1988 e começaram o 
trabalho com a Campanha da Mãe Peregrina. O Santuário 
acolhe peregrinos das diversas partes do Brasil. Há uma 
bela arquitetura que soma com a vista panorâmica do 
local evidenciando o espetáculo do pôr do Sol.

Schoenstatt’s presence in Brasilia began when the Sisters 
of Mary arrived in 1988 and began work with the Pilgrim 
Mother Campaign. The Sanctuary welcomes pilgrims from 
different parts of Brazil. There is a beautiful architecture 
that adds to the panoramic view of the place, highlighting 
the spectacle of the sunset.

Rodovia DF 001 Km 04 EPCT Leste - Lago Norte, Brasília – DF

De segunda a domingo, de 08h às 18h

(61) 3302-2103



FICHA TÉCNICA

SECRETARIA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - JANEIRO 2022

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), ACERVO CAMINHOS DO PLANALTO 

CENTRAL (CPC); ASCOM BRAZLÂNDIA (AB); ACERVO GRUPO DE CAMINHADAS 

BRASÍLIA (GCB); ANA CAROLINA DOMINGUES (ACD); SETUR/DF (ST)  

FOTO CAPA: CLÁUDIO GERBER (CG)

LOGOMARCA CAMINHOS DO PLANALTO CENTRAL:

CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA – CAT 
TOURISTIC INFORMATION

Funcionamento: todos os dias, das 9h às 18h  
(Exceto o CAT da Torre de TV Digital)

Open daily from 9am to 6pm 
(Except for CAT - Torre de TV Digital)

Aeroporto/Airport 

Praça dos Três Poderes – Esplanada dos Ministérios

Rodoviária de Brasília – Ao lado do Extra Sul

Setor Hoteleiro Sul – Próximo ao Hotel Nacional

Setor Hoteleiro Norte – Ao lado do Kubitschek Plaza

Torre de TV Digital de Brasília – Lago Norte 
Funcionamento: finais de semana e feriados, das 9h às 18h 
Opens on weekends and holidays, from 9am to 6pm

Casa do Turismo Brazlândia – Setor Norte AE 1N – Brazlândia

OUTRAS ROTAS
Chegamos ao final da Rota do Pôr do Sol. 
Esperamos que você tenha apreciado o 
passeio. Para que suas próximas aven-
turas pelos pontos turísticos de Brasília 
sejam ainda mais inesquecíveis, prepara-
mos para você outras opções de rotas 
temáticas especiais. Para mais informa-
ções, acesse nosso site ou o QR Code acima.  

Até a próxima, Brasília te espera de asas abertas!

We have reached the end of the Sunset 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 infor-
mation visit our website or the QR Code above.

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