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A – ATRIBUTOS DE CONFIGURAÇÃO URBANA: 

TECIDO 
(MALHA / PARCELAMENTO DO SOLO / CHEIOS E VAZIOS) 

ESPAÇOS ABERTOS 
(DESENHO URBANO / VEGETAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO / CAMINHOS DE PEDESTRES / 

MOBILIÁRIO / ESCULTURA / ADORNO / USOS) 

EDIFICAÇÕES 
(VOLUMETRIA / LINGUAGEM / COMPOSIÇÃO / VALOR HISTÓRICO / USOS) 

Segundo Lucio Costa, “a intervenção da escala 
bucólica no ritmo e na harmonia dos espaços 
urbanos se faz sentir na passagem, sem transição, 
do ocupado para o não-ocupado – em lugar de 
muralhas, a cidade se propôs delimitada por áreas 
livres arborizadas.” As extensas áreas verdes no 
entorno do Plano Piloto resguardam a fisionomia 
da cidade. No caso da UP em questão as áreas 
livres remanescentes garantem a percepção clara 
do desenho da Asa sul e dos limites do Plano 
Piloto. 

 

O Parque das Aves foi idealizado em 1995, 
ainda com o nome de Parque dos Pássaros, como 
compensação urbanística decorrente da implantação 
da Estação Asa Sul do Metrô e de seu respectivo 
Terminal Rodoviário de Integração e o Parque da Asa 
Sul foi criado pelo Decreto Nº 24.036 de 10/09/2003 
com o objetivo de promover lazer e recreação da 
comunidade de Brasília, localizado entre as vias L2 e L4 
Sul, nas quadras 613/614.  

A extremidade Sul do eixo rodoviário possui 
amplas superfícies verdes cuja função é demarcar o 
limite da Asa Sul  e de conter o sistema viário de 
conexão com as vias W3 e L2, onde nenhuma 
construção deve ser admitida. Esta área pública non 
aedificandi  é utilizada como área de lazer.  

 
 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço 
Tipo 

(Material / Imaterial) 
Situação 

Esfera 
(Distrital e/ou Federal) 
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 C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 

Implantação do  Parque das Aves, garantindo a integração ambiental com o jardim Zoológico e a ARIE Riacho Fundo com a opção pelo emprego de espécies 
nativas do cerrado mantendo a área non aedificandi. 

D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 

Extensas áreas públicas non aedificandi. 
 

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 

A atividade predominante é a de Parque Urbano na qual se associam atividades culturais, educacionais, esportivas e de lazer. São admitidas atividades 
complementares ao uso de parque tais como quiosques de lanches, cafés e restaurantes. 
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ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

 

PARQUE URBANO 
 

COMERCIAL   

47-G - Comércio varejista, apenas: 

 47.2 - Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo; 
47.29-6 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados 
anteriormente, exceto produtos do fumo. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
56-I – Alimentação, apenas: 

56.1 - Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas; 
56.11-2 - Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas; 

77-N - Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros; 
77.2 - Aluguel de objetos pessoais e domésticos; 

77.21-7 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 
93-R - Atividades esportivas e de recreação e lazer; 

93.2 - Atividades de recreação e lazer; 
93.21-2 - Parques de diversão e parques temáticos; 
93.29-8 - Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente. 

INSTITUCIONAL 
80-O- administração pública, defesa e seguridade social;  
85-P – Educação, apenas: 

85.9 - Outras atividades de ensino; 
85.91-1 - Ensino de esportes; 
85.92-9 - Ensino de arte e cultura; 

90-R - Atividades artísticas, criativas e de espetáculos; 
91-R - Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental; 

91.0 - Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental; 
91.01-5 - Atividades de bibliotecas e arquivos; 
91.02-3 - Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de lugares e prédios históricos e atrações 
similares; 
91.03-1 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental 

93-R - Atividades esportivas e de recreação e lazer; 
93.1 - Atividades esportivas, exceto: 93.12-3 - Clubes sociais, esportivos e similares. 
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F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

É necessário manter as características da Escala Bucólica numa das áreas onde a vegetação e os espaços livres ainda prevalecem na composição, inclusive 
comparecendo como elemento de destaque entre os setores mais densamente ocupados e funcionando como elementos de amortecimento. 

Setor/Lote Taxa de Ocupação – TO 
Afastamentos e  

Recuos – AF 
Coeficiente de 

Aproveitamento – CA 
Altura Máxima da 

Edificação - H 
Taxa de  

Permeabilidade - TP 

PARQUE URBANO 
 

TO: 5% 
(Obs.3, 4, 5, 6, 10) 

5,00 
(Obs.7, 8, 9) 

0,05 
 

6,00 
(Obs.1, 2) 

70% 

OBSERVAÇÕES: 
1) A altura máxima da edificação será contada a partir da cota de soleira. A definição da cota de soleira deverá ser efetuada no ponto médio de cada 

projeção/lote, no seu sentido longitudinal, tendo como referência o greide da rua de acesso e a mesma altura de sua calçada, evitando o afloramento de 
subsolo, respeitados os dispositivos constantes da Portaria Conjunta SUCAR/SEDUH n° 008/2005.  

2) Incluindo cumeeira e caixa d’água. Para equipamentos de recreação (muro de rapel, arvorismo, mirante) a altura poderá ser excedida, desde que 
devidamente justificada. 

3) A instalação de coletores solares, aquecedores e outros equipamentos devem fazer parte da concepção da edificação, não devendo ser tratados como 
objetos visualmente destacados do projeto arquitetônico. 
a) Aquecedores devem ser incorporados ao volume formado pela caixa d’água. 

4) É permitido construir torre ou castelo d’água, com altura devidamente justificada por motivos técnicos. 
5) É obrigatória a garantia das condições de acessibilidade e de integração do edifício com o entorno. 
6) Os acessos de pedestres deverão ser livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade da pessoa portadora de 

necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. 
7) É permitido o cercamento do lote com altura máxima de 2,00m. O cercamento das divisas deverá ser executado em material que permita pelo menos 70% 

de transparência e visibilidade. 
8) As áreas de carga e descarga serão implantadas dentro do lote sem prejudicar a circulação de pedestres. 
9) É permitida a construção de guarita dentro dos limites do lote e dentro da área de afastamento obrigatório. 
10) O Parque das Aves abrigará uma área de concessão de uso não onerosa para a construção de uma subestação de abaixamento de voltagem da 

Companhia de Eletricidade de Brasília, para atendimento à demanda do final da Asa Sul, próximo ao lote 08 da Hípica. As edificações na área cedida 
obedecerão altura máxima de 6,00m (seis metros), e demais parâmetros de uso e ocupação de acordo com as especificações técnicas do equipamento 
urbano. As linhas de distribuíção deverão ser subterrâneas. 
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G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 

 

Padrões previstos de parcelamento urbano Permitido (S/N) 
Lote mínimo 

(m²) 
Lote máximo 

(m²) 
Observações 

Loteamentos N - -  

Desmembramentos N - -  

Remembramentos N - -  

H – ESPAÇO PÚBLICO: 

- 

I – ESTACIONAMENTOS: 

- 

J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 

1. A área bucólica situada a leste do Parque das Aves deve ser mantida como non aedificandi. 
2. Deve ser promovida a implantação do Parque das Aves, mediante plano de uso e ocupação, observadas as adequações de seus limites para a implantação de 

transporte público coletivo de tecnologia moderna. 
3. Área pública non aedificandi. 

 


