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CONTEXTO HISTÓRICO 
O Campo da Esperança da Asa Sul é um dos 
seis cemitérios do Distrito Federal e foi o primeiro 
a ficar pronto, antes mesmo da inauguração da 
cidade. Mas, por uma estranha coincidência, 
o cemitério teve seu início com o enterro da 
pessoa que o construiu: o engenheiro Bernardo 
Sayão. 
O projeto é do próprio Lucio Costa, que 
determinava no RPP (Relatório do Plano Piloto de 
Brasília) a criação de dois cemitérios, um em cada 
Asa: “terão chão de grama e serão 
convenientemente arborizados, com sepulturas 
rasas e lápides singelas, à maneira inglesa, tudo 
desprovido de qualquer ostentação”. A execução 
do Projeto ficou a cargo da NOVACAP. 
A empresa Campo da Esperança atua no DF desde 
2002, por meio de concessão pública, de acordo 
com ela, o maior desafio é aumentar a vida útil 
dos cemitérios – que, hoje, passa exclusivamente 
pela administração dos espaços vagos. 
Segundo a empresa, considerando apenas as 
áreas disponíveis para construção de novos 
jazigos, o tempo útil dos cemitérios não é muito 
grande: 
 Cemitério da Asa Sul: suporta mais 2 anos 
 Cemitério de Brazlândia: mais 6 anos 
 Cemitério de Sobradinho: mais 7 anos 
 Cemitério de Planaltina: mais 6 meses 
 

PARTIDO ARQUITETÔNICO 
O partido Arquitetônico seguiu o padrão existente nas outras edificações (Sala de Velório, Templo e Administração). 
Composta por Sala da Despedida, Sanitário Acessível, Câmara fria, Câmara Ardente e Depósito de resíduos, tem acabamento 
interno com piso em granito preto tijuca e cinza andorinha, o teto é branco. O revestimento das fachadas terá pastilhas 
cerâmicas (12x24)cm, na cor branca, assim como na platibanda de cobertura, que possuirá pastilhas na cor cinza, 
uniformizando deste modo o conjunto arquitetônico existente. 
IMPLANTAÇÃO 
Será localizado logo na entrada do Cemitério, após o pórtico de entrada a direita, junto a Administração, Templo Ecumênico e 
Floricultura. Para a construção desse edifício não haverá retirada de nenhuma árvore existente. 
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PARTIDO ARQUITETÔNICO 
Em formato octogonal, possui aberturas e janelas em todas as 
fachadas, o que propicia a entrada de luz para o momento da 
despedida do ente querido. Segue o mesmo princípio da 
concepção que Lúcio Costa adotou para o desenho do 
Cemitério, que é formado por uma espiral definida a partir do 
octógono. 
O verde será preservado, uma vez que os acabamentos da 
fachada da edificação serão singelos e desprovidos de 
qualquer ostentação, simples e sincera, como podemos definir 
a edificação, conforme previa o grande mestre e urbanista em 
seu Relatório do Plano Piloto de Brasília. 
Com área de 289,00m2 comporta 40 (quarenta) pessoas na 
Sala da Despedida. 


