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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



CANDANGOLÂNDIA



LOCALIZAÇÃO

Candangolândia

Via Epia

Eixo Rodoviário

Eixo Monumental



LOCALIZAÇÃO
Para o início das obras de Brasília, o acampamento ocupava uma 
localização estratégica: 

- próximo ao aeroporto
- na extremidade sul do Eixo Rodoviário
- ao longo da Via Epia



HISTÓRICO
A origem da Candangolândia se confunde com início da epopéia da
construção da nova capital brasileira, uma vez que a Candangolândia
abrigava os pioneiros que trabalharam na construção da cidade. O primeiro
acampamento foi construído em 1956 pela Novacap, criado pelo presidente
Juscelino Kubitschek, abrigando a sede da empresa, uma caixa forte para
fazer o pagamento dos salários dos operários, um posto de saúde, um
hospital, um posto policial, dois restaurantes – o da Novacap e o dos
Serviço de Alimentação Popular, SAPs, uma escola para os filhos dos
pioneiros, além das residências para as equipes técnicas e administrativas
da Novacap.

Vista aérea Início das construções

Fonte imagens: Administração Regional da Candangolândia:  www.candangolandia.df.gov.br



HISTÓRICO

Havia também um outro acampamento que abrigava cerca de 1.200
funcionários, que ficaram conhecidos como candangos – assim chamados
os trabalhadores que vinham de outras regiões para trabalharem na
construção de Brasília. Em 1989, a Candangolândia tornou-se uma cidade.
Em 27 de janeiro de 1994, por meio da Lei n°658 recebeu a denominação
de Região Administrativa XIX, fixando-se o dia 3 de novembro como data
oficial de sua fundação.

(fonte:  adaptado do Jornal Governo nas Cidades – 06/07/2007, em www.candangolandia.df.gov.br )

Igreja S. José Operário Administração Regional

Fonte imagens: Administração Regional da Candangolândia:  www.candangolandia.df.gov.br



Localização
Localiza-se a sudoeste do

Plano Piloto, entre a Via
Epia e as áreas de
preservação que
correspondem ao Jardim
Zoológico de Brasília, ao
norte e o Santuário de
Vida Silvestre do Riacho
Fundo, a sul e leste, as
quais incluem córregos
que contribuem para a
formação do Lago
Paranoá.

Fonte: GoogleEarth - 2008

Jardim Zoológico

Santuário de Vida Silvestre 
do Riacho Fundo

Via Epia



PLANEJAMENTO URBANO  
EM CANDANGOLÂNDIA

• Candangolândia é uma das poucas áreas 
que dispõem de um Plano Diretor Local –
PDL, o qual trata de:
– Ordenamento territorial da área
– Preservação do Patrimônio Histórico
– Preservação Ambiental do Lago Paranoá



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA
Originada de um acampamento de

obras para a construção da
nova capital federal, sua
estrutura é típica desse tipo de
implantação, com hierarquias
espaciais claras. O uso de um
sistema viário na forma de
alças produz um sistema
descontínuo, reforçando a
hierarquização do espaço
urbano. O conjunto é articulado
por uma via de atravessamento
– a Rua dos Transportes,
principal ligação com a Via
Epia – e um anel maior interno
– a Rua do Contorno, as quais
são as mais importantes do
conjunto.



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA

exemplo de alça

Rua do Contorno

Via de articulação



CONCEPÇÃO URBANÍSTICA
• Ao longo das vias principais são implantados os equipamentos

coletivos e os espaços de uso público de maior relevância para o
conjunto.

Rua dos Transportes

Rua do Contorno



PAISAGEM E RELAÇÃO COM 
O CONJUNTO URBANO DE 

BRASÍLIA

Candangolândia, além de representar um marco da 
história da construção de Brasília, é compreendida por 
uma área perfeitamente delimitada e separada por parte 
da escala bucólica  prevista por Lúcio Costa na sua 
proposta para o Plano Piloto para servir de área de 
amortecimento entre o Plano Piloto e seu entorno e 
representada pelo Jardim Zoológico e o Santuário de 
Vida Silvestre do Riacho Fundo.



PAISAGEM E RELAÇÃO COM 
O CONJUNTO URBANO DE 

BRASÍLIA
Apesar da sua relativa circunscrição, sua proximidade com o Plano 

Piloto faz com que as características da ocupação desta área 
possuam um impacto potencial muito grande sobre o Conjunto 
do Plano Piloto.

Lei Complementar Distrital nº 97, de 08/4/1998 – Plano Diretor 
Local da Candangolândia, em vigor, define, dentre suas 
diretrizes, no seu Artigo 3º:
“...XI – garantir a visibilidade do Plano Piloto para Candangolândia e vice-versa, 

impedindo a implantação de edificações que constituam barreiras visuais;

XII – preservar os remanescentes das edificações históricas Capela São José 
Operário e Caixa Forte;

XIII – garantir a manutenção da densidade de ocupação e o perfil urbano uniforme, 
vigentes na data de publicação desta Lei Complementar”.



PAISAGEM CARACTERÍSTICA
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Áreas de recreação Áreas comerciais

Prédios históricos Vista do Plano Piloto



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 no número absoluto de pessoas. 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
Tipos Edilícios:

– Maior parte com 1, 2 e 3 pavimentos
– Começam a surgir edificações com 4 pavimentos
– Relação direta com o espaço público
– Sem recuos frontais e laterais



DIAGNÓSTICO
Espaços Públicos:

– Passeios estreitos e com pouca arborização
– Praças arborizadas e com mobiliário em boas condições
– Centro de lazer



DIAGNÓSTICO
Padrões das Edificações:

– Muito variado: edificações simples e com arquitetura  simples
– Presença de casas do acampamento bastante degradadas



DIAGNÓSTICO
Usos:

– casas unifamiliares
– Edifícios residenciais multifamiliares
– Comércio e serviço local
– Equipamentos locais: creches, escolas, centros de saúde, 

igrejas, templos, bombeiros, posto policial, administração 
regional

– Presença de chácaras e sítios nas bordas do assentamento
– Polícia militar ambiental



DIAGNÓSTICO
Arborização:

– Ausência de arborização nas vias secundárias e no interior dos 
lotes residenciais

– Presença de árvores nas vias principais, canteiros e 
equipamentos públicos



DIAGNÓSTICO
Observações e aspectos marcantes:

– Obras de creche e Centro de Saúde do Arquiteto João 
Filgueiras Lima - Lelé

– Presença de casas do acampamento
– Igreja São José Operário com tombamento distrital
– Ocupação irregular nas bordas do assentamento, ocupando 

áreas de proteção dos riachos e da Escala Bucólica


