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PRESSUPOSTOS DA 
PRESERVAÇÃO

• Brasília: patrimônio de todos

• Construção de Brasília: esforço de todos

• A paisagem natural e a cidade

• Brasília 50 anos: o início de uma cidade



OBSERVAÇÕES INICIAIS
Todos os quase 80 diferentes setores localizados na área tombada
foram examinados e levantamentos de campo embasaram a
organização de uma tabela-resumo de cada um dos setores, com a
recuperação e registro de, entre outros aspectos:

- concepção urbanística, conforme o Relatório do Plano

Piloto, Brasília 57-85 e Brasília Revisitada ;

- a implantação efetuada;
- GT Brasília

- recomendações da Unesco;
- planos e projetos existes pelo GDF;
- normas incidentes;
- histórico do(s) setor(es)
- diagnóstico, pela avaliação de: tipos edilícios, espaços

públicos, áreas livres, padrão das edificações, usos, arborização, e
aspectos relevantes;

- apoio fotográfico
Também serviu como fonte de consulta a extensa produção
bibliográfica existente sobre Brasília.



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA

A utilização dos princípios urbanísticos adotados em Brasília,
ajustando-os à necessidade da construção de uma capital
nacional e cidade nova resultou numa concepção que
identifica quatro escalas:
1 – a escala monumental, ressaltando os espaços
simbólicos e de representação de uma capital nacional;
2 – a escala residencial, enfatizada na solução dada à
superquadra:
3 – a escala gregária, representada pelas áreas de
comércio, serviço e lazer do centro da cidade;
4 – a escala bucólica, representada pelo cinturão verde no
entorno do Plano Piloto e áreas ao longo do Lago Paranoá.



ESCALAS



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA

A concepção urbanística de Brasília é descrita pela
geração de dois eixos que se cruzam entre si e que são
responsáveis pela estruturação de todo o conjunto: o
Eixo Monumental e o Eixo Rodoviário-Residencial.



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA
O Eixo Monumental foi proposto como o elemento de marcação do

espaço simbólico e de representação da cidade capital nacional.
A Esplanada dos Ministérios culmina com a Praça dos Três
Poderes, onde são instalados os edifícios que representam os
poderes Executivo, Judiciário e o Legislativo.



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA

Ao longo do Eixo Rodoviário-Residencial, as asas Sul e Norte,
são dispostas as áreas destinadas à moradia, organizadas
pela repetição de uma solução-tipo: a Superquadra e a
Unidade de Vizinhança.



Embora a concepção da superquadra admitisse a variedade na
disposição dos blocos residenciais, dois princípios gerais
deveriam permanecer:
1 – o gabarito máximo uniforme, sendo sugeridos seis
pavimentos sobre pilotis e;
2 – a separação do tráfego de veículos do de pedestres, tendo
em vista a segurança no acesso às atividades locais.

CONCEPÇÃO URBANÍSTICA



A Unidade de Vizinhança compreende o grupamento de quatro
superquadras, com seu anel de vegetação externo, em cujo
interior são implantados os equipamentos comunitários
básicos. Entre as unidades de vizinhança são implantadas
as áreas comerciais locais, em vias que permitem as
ligações transversais ao Eixo Rodoviário-Residencial.

CONCEPÇÃO URBANÍSTICA



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA

Os espaços livres propostos como a Escala Bucólica
atuam como elementos de contenção ao crescimento e,
ao mesmo tempo, como área de amortecimento,
reforçando o reconhecimento do desenho e da
identidade do Plano Piloto no seu local de implantação e
da sua escala bucólica.



A CONSTRUÇÃO DA CIDADE 
E A PRODUÇÃO DE VALORES

- As superquadras
- Os conjuntos urbanísticos do Eixo Monumental. 
- A arquitetura de Brasília
- O sentido de Unidade e de Ordenação 
- O tratamento dos espaços abertos 
- O Lago Paranoá 
- A visão do horizonte e do céu 
- Brasília como local de encontro de culturas do Brasil 
- O esforço histórico da construção de Brasília 
- Os acampamentos e as ocupações populares



CRUZEIRO



LOCALIZAÇÃO

Cruzeiro

Via Epia

Eixo Rodoviário

Eixo Monumental



LOCALIZAÇÃO
Os setores do Cruzeiro Novo
e Cruzeiro Velho ocupam
uma área com excelente
acessibilidade no Distrito
Federal, tendo como limite
norte a extremidade oeste do
Eixo Monumental, ao oeste a
Via Epia, importante via de
ligação regional, ao sul com o
Setor de Habitações
Coletivas Octogonais –
SHCAO e, a leste, com o
Setor de Habitações
Coletivas Sudoeste - SHCSW

Cruzeiro Velho

Cruzeiro Novo



HISTÓRICO
A história da região em que está localizado o Cruzeiro é quase tão antiga
quanto as primeiras iniciativas para a mudança da Capital Federal para o
interior do país. A “Missão Cruls “, como ficou conhecida a Comissão
encarregada de demarcar a área do futuro DF, instalou seu Acampamento
na atual região do Cruzeiro às margens do atual Córrego do
Acampamento. O início da ocupação do atual Cruzeiro deu-se em 1955,
nas terras que formavam a Fazenda Bananal (área desapropriada para a
Construção de Brasília) a fim de abrigar os funcionários públicos
federais que chegavam do Rio de Janeiro, para trabalhar na nova capital.

Cientistas da Missão Cruls foram reunidos para coletar dados 

sobre o sertão brasileiro

Fotos: Arquivo Público do DF / Colorização por 
computador: André Azevedo



HISTÓRICO

As primeiras construções de 
casas geminadas começaram a 
ser edificadas em 1958. Com a 
conclusão dessas moradias, 
chegaram os funcionários 
públicos federais transferidos. A 
equipe do urbanista Lúcio 
Costa foi responsável pelo 
projeto e pelo nome oficial do 
bairro - Setor de Residências 
Econômicas Sul –
SRE/S, Cruzeiro Velho.

CROQUI DE LÚCIO COSTA PARA CASAS POPULARES



HISTÓRICO

Na década de 70, foi inaugurado um conjunto de edifícios, 
que formaram o Cruzeiro Novo - SHCE/S;



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA
“A concepção original constituía-
se de duas partes: a área central,
destinada a instalação de
comércio, equipamentos
comunitários e de lazer; e a área
residencial, externa, formada por
12 quadras compostas por
blocos de 10 casas geminadas
cada, perfazendo um total de
1490 lotes de 120 m² de área
privativa, servidos por vias locais
nas duas testadas. Espaços
públicos e áreas verdes eram
abundantes no projeto original,
que destinava cerca de 75% da
área para arruamento, calçadas,
logradouros públicos e futuras
expansões urbanas do setor, ou
seja, três vezes mais área que a
destinada inicialmente às
edificações.”

Gonzaga, Beatrice Arruda Eller – O Planejamento  
Urbano e a Cidade Real , 2005



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA

CRUZEIRO VELHO:



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA

CRUZEIRO NOVO:
Edifícios de apartamento com
blocos isolados dispostos
paralelamente entre si e
circundados por sistema viário.
As vias de atravessamento
formam um zigue-zague entre
os edifícios e as demais são
interrompidas por equipamentos
ou pequenos espaços públicos.
O sistema viário , apesar da sua
aparente regularidade
geométrica, produz um espaço
bastante fragmentado e
hierarquizado. Os equipamentos
distribuem-se no interior e na
periferia.



PLANEJAMENTO URBANO  
NO CRUZEIRO VELHO

Existe um estudo recente da SEDUMA de 2009 sobre a 
situação do Cruzeiro Velho, “...no  intuito  de  buscar  
soluções  para  o cercamento das áreas públicas 
efetuado ao longo dos anos  pelos  proprietários das 
unidades habitacionais do Setor de Residências 
Econômicas Sul – SRES – Cruzeiro, compatibilizando o 
setor com os princípios do tombamento de Brasília.”  
(SEDUMA), no qual são propostos limites e condições 
para tanto.



PAISAGEM E RELAÇÃO COM 
O CONJUNTO URBANO DE 

BRASÍLIA
A área do Cruzeiro tem  um significado particular no processo de 

construção de Brasília por, pelo menos, três razões:
- Foi o sítio utilizado por uma das mais importantes missões 

científicas para a escolha do local da nova capital do Brasil, no 
século XIX – a Missão Cruls;

- Foi palco do desenvolvimento de proposições para habitação 
popular no interior do Plano Piloto, viabilizando através da 
variedade tipológica a inserção de faixas de rendas mais baixas;

- Foi o local de moradia dos primeiros funcionários públicos 
transferidos da antiga capita, Rio de Janeiro.



PAISAGEM E RELAÇÃO COM 
O CONJUNTO URBANO DE 

BRASÍLIA
A paisagem urbana tanto do Cruzeiro Velho  - contíguo ao Eixo 

Monumental, quanto do Cruzeiro Novo, possui valores 
importantes tanto próprios quanto em relação à visibilidade do 
Conjunto Urbanístico de Brasília. A manutenção da volumetria e 
dos espaços públicos de composição, são essenciais para a 
valorização de todo o conjunto de Brasília.  



DINÂMICA POPULACIONAL
Depois de um período quando o crescimento

demográfico da área, bem como do Distrito
Federal foi muito acentuado os últimos dados de
população apontam para uma situação de
estabilização do crescimento da população dos
setores do Cruzeiro. Isto indica que essas áreas
tendem a se caracterizar por um processo de
urbanização em conclusão, com a redução da
pressão por novas ocupações, podendo-se
investir os investimentos públicos e privados para
melhorias qualitativas dos assentamentos ao
invés de sua expansão.



DIAGNÓSTICO

1 – Setor de Residências Econômicas Sul –
SRES  - Cruzeiro Velho

2 – Setor de Habitações Coletivas 
Econômicas Sul – SHCES – Cruzeiro 
Novo



DIAGNÓSTICO – CRUZEIRO 
VELHO

Tipos Edilícios: Cruzeiro Velho:
- original: casas geminadas de 
1 pavimento, recuo frontal de 6 
m, sem recuo lateral, recuo de 
fundos de 2m, edificação com 
vias de acesso frente e fundos.
- hoje: casas de até 3 
pavimentos (permitido: 2 
pavimentos), ocupação do 
recuo frontal e do de fundos, 
fundos do lote avançando sobre 
o passeio;
- relação direta com o espaço 
público, presença de grades e 
muros;



Espaços Públicos Cruzeiro Velho:
- vias locais nas duas faces do lote 

(frente e fundos);
- presença de vias de pedestres nas 

laterais dos conjuntos;
- passeio de frente de lote estreito;
- passeio público de fundos de lote 

descontínuo;
- estacionamento utilizado também 

como área de trabalho (oficinas 
mecânicas)

- comprometimento da acessibilidade
- grande recuo em relação ao Eixo 

Monumental e à Epia.

DIAGNÓSTICO – CRUZEIRO 
VELHO

- a presença dos cercamentos produz a incorporação das áreas verdes 
públicas, criando barreiras e dificultando a acessibilidade entre os conjuntos.



DIAGNÓSTICO – CRUZEIRO 
VELHO

Padrões das Edificações Cruzeiro Velho:
- maioria das edificações com alterações em relação ao projeto original
- arquitetura simples.



DIAGNÓSTICO – CRUZEIRO 
VELHO

Usos Cruzeiro Velho:
- residências unifamiliares;

- comércio local;
- equipamentos institucionais (igrejas, escolas, creches, centros 
comunitários)
- praças
- estacionamento



DIAGNÓSTICO CRUZEIRO 
VELHO

Arborização Cruzeiro Velho:
- vias locais (acesso e serviço) com escassez de arborização;
- praças e vias principais bem arborizadas



DIAGNÓSTICO CRUZEIRO 
VELHO

• Observações e aspectos marcantes Cruzeiro Velho:
- ocupação irregular de cercas e coberturas das edificações, avançando 

sobre áreas públicas contígua aos conjuntos (passeio de serviço e vias 
laterais de pedestres)



DIAGNÓSTICO – CRUZEIRO 
NOVO

Tipos Edilícios: Cruzeiro Novo:
- edificações residenciais multifamiliares
- 5 pavimentos (pilotis + 4 pav)
- relação indireta com o espaço público (presença de grades no entorno do 
edifício)
- presença de muros inferiores a 1m contornando a edificação;



DIAGNÓSTICO – CRUZEIRO 
NOVO

Espaços Públicos Cruzeiro Novo:
- espaço público de baixa qualidade, alto grau de segregação espacial, 
presença constante de muros e grades nas habitações e equipamentos 
públicos;
- passeios descontínuos e estreitos;
- valorização da circulação de veículos;
- comprometimento da acessibilidade de pedestres.



DIAGNÓSTICO – CRUZEIRO 
NOVO

Padrões das Edificações Cruzeiro Novo:
- maioria das edificações com arquitetura simples;
- padrão variado: blocos com problemas de conservação e diversos blocos 
em reforma – inclusão de elevadores



DIAGNÓSTICO – CRUZEIRO 
NOVO

Usos Cruzeiro Novo:
- habitações coletivas;
- centros comunitários;
- escolas;
- comércio local;
- estacionamentos;



DIAGNÓSTICO – CRUZEIRO 
NOVO

Arborização Cruzeiro Novo:
- vias locais muito áridas;
- presença de vegetação apenas nas praças  e com pouca expressividade.



DIAGNÓSTICO – CRUZEIRO 
NOVO

Observações e aspectos marcantes Cruzeiro Novo:
- o gradeamento das unidades de habitação acarretou numa segregação 
do espaço muito expressivo no setor; 
- gradeamento dos edifícios para abrigar carros
- área dos pilotis muito fechadas com perda do caráter.


