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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) 

O Parque Burle Marx foi criado por decreto em 
1990. Situa-se na Asa Norte, entre as quadras 908 
e 916, o Camping de Brasília, o Setor Noroeste e o 
Setor de Áreas Isoladas Norte. Com 280,91ha, 
contribui para a manutenção de um cinturão 
verde em torno do Plano Piloto. A área está 
totalmente cercada e possui seis entradas. O 
Parque não é visitado pela população, nem conta 
com qualquer infra-estrutura para atendimento ao 
público. 
 
 

Assim como o Parque da Cidade, o Parque Burle Marx 
tem função de isolar a asa Norte do restante do tecido 
urbano do Plano Piloto, de modo a manter a 
individualidade do traçado urbanístico da proposta de 
Lúcio Costa. É parte fundamental da concepção da 
Escala Bucólica. Não há córregos atravessando a área, a 
qual abrange vegetação de cerrado, já bastante 
degradada. Algumas poucas manchas de vegetação 
nativa podem ser encontradas, além de exemplares de 
árvores e arbustos dispersos em meio às áreas 
degradadas. Há diversas trilhas no interior do parque, 
algumas transitáveis por carro, outras apenas por 
pedestres. 

De acordo com o Decreto nº 12.249/90, sua área 
compreenderá área de cerrado preservada, refúgio 
de pássaros, viveiro de árvores nativas, um Museu de 
História Natural do Cerrado, trilhas ecológicas, 
ciclovias, área de esportes e lazer, a ala dos estados e 
a sede do órgão ambiental do Governo do Distrito 
Federal. Portanto, parte da área será destinada à 
preservação e à pesquisa e outra a atividades 
recreativas.  
A área proposta deve respeitar as diretrizes gerais da 
Escala Bucólica, de horizontalidade da paisagem, 
amplitude visual, baixa densidade e predominância 
dos espaços livres sobre os edificados. 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço 
Tipo 

(Material / Imaterial) 
Situação 

Esfera 
(Distrital e/ou Federal) 

- - - - - 
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C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 

No licenciamento ambiental para a criação do Setor Habitacional Noroeste o IBAMA condicionou a criação do Parque Burle Marx à apresentação de plano de manejo 
conforme Lei Complementar 265/1999, e implantação do parque concomitante ao SHCNW. Foram feitas ainda as seguintes exigências: a conexão de um dos binários 
viários no sentido leste-oeste com o sistema viário da Asa Norte, com travessia em desnível no interior do parque, proporcionando o trânsito livre de pedestres e 
ciclistas; garantir corredores ecológicos, para trânsito da fauna, para conectividade entre as áreas remanescentes de cerrado no interior do parque à(s) futura(s) 
ARIES, o Parque Nacional e o Lago Paranoá; anel viário perimetral ao parque para veículos até os estacionamentos periféricos e motorizado de bombeiros e 
segurança à Unidade,  privilegiando deslocamento de pedestres e ciclistas.  
A área do Parque foi ao longo do tempo intensivamente ocupada por barracos, já diversas vezes retirados, mas que retornavam, geralmente habitados por catadores 
de lixo. Em 1997, foi feito o cadastramento de todos os barracos existentes no interior do Parque, os quais foram remanejados. 
Ao sul da UP, o Detran instalou um depósito de veículos, função inadequada á escala bucólica e como interface do Parque. 

D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 

O parque é parte da exigência legal para a criação do Setor Habitacional Noroeste, cuja licença foi liberada em 2006 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O projeto apresentado prevê um sistema de circulação com duas passagens de veículos, uma delas para passagem de 
transporte público, em desnível, contendo travessias protegidas para pedestres e ciclistas. A proposta divide o parque em duas áreas: uma abrigando atividades 
múltiplas (setor 2) e outra contendo remanescentes do cerrado (setor 1). O setor 1 contém equipamentos a serem explorados por locação.  
Diferentemente do Parque da Cidade, cuja circulação veicular percorre tão somente sua periferia, no caso do Parque Burle Marx esse é seccionado em dois pontos 
por vias destinadas ao tráfego veicular, um deles, inclusive franqueado para veículos de transporte coletivo com destino ao setor Noroeste, desde a W3 norte.  

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 

A atividade prevista para a área é a de parque urbano, à qual se associam atividades culturais, educacionais, esportivas e de lazer. 
 

 ATIVIDADES 
PERMITIDAS 

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; 
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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, apenas atividade de apoio ao parque; 
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, exceto: 
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. 

F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

Área não implantada. Observar os dispositivos e características aprovados pelos órgãos governamentais. 

Setor/Lote Taxa de Ocupação - TO 
Afastamentos e  

Recuos – AF 
Coeficiente de 

Aproveitamento – CA 
Altura Máxima da 

Edificação - H 
Taxa de  

Permeabilidade - TP 

OBSERVAÇÕES:  
Área não implantada, com projeto aprovado. Novas edificações deverão passar pela analise e aprovação prévia de órgãos ambientais e de preservação do 
patrimônio cultural. 
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G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 

Vedados novos parcelamentos urbanos. 

Padrões previstos de parcelamento urbano 
Permitido 

(S/N) 
Lote mínimo 

(m²) 
Lote máximo 

(m²) 
Observações 

Novos parcelamentos N - -  

Desmembramentos N - -  

Remembramentos N - -  

H – ESPAÇO PÚBLICO: 

Área não implantada. Observar os dispositivos e características aprovados pelos órgãos governamentais. 

I – ESTACIONAMENTOS: 

Área não implantada. Observar os dispositivos e características aprovados pelos órgãos governamentais. 

J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 

1) Manter a unidade territorial do Parque Burle Marx impedindo a abertura de sistema viário de transposição do mesmo. 

 
 
 


