SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DIRETORIA DE GEST O AMBIENTAL
GER NCIA DE REAS VERDES E ARBORIZA O URBANA
PARECER T CNICO N 0970/20
E
d
: Residencial Trevo
I
ad : Direcional Engenharia Ltda.
Ob
d A
: An lise do projeto preliminar para implanta o do ELUP
Negr o de Lima/Rua Carlos Lacerda - Bairro Trevo - Regional Pampulha
S c a
: n 0824/20
D c
: n 05705/20
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I

Trevo, Avenida Francisco

d

A Diretoria de An lise de Licenciamentos Urban sticos Especiais da Subsecretaria de Planejamento
Urbano - DALU/SUPLAN, coordenadora do processo de Licenciamento Urban stico do empreendimento
Residencial Trevo - PLU 025.856/15, solicitou SMMA a avalia o do projeto preliminar do Espa o Livre de Uso
P blico origin rio do parcelamento da gleba, informando que: "a aprova o deste projeto estrat gica para a

regi o, visto que se trata da primeira etapa do futuro Parque Linear do Trevo (obra de OP aprovado pela PBH)
e de uma importante estrat gia de conten o do avan o das invas es da ocupa o do Dandara sobre a APP."
Foi encaminhado para an lise o seguinte documento:
Projeto Preliminar para Implanta o do ELUP
2
P

Folha 01/01, com data de 05/2020;

A
P

a ELUP

O ELUP est situado na margem direita do c rrego Olhos D' gua e entre as ruas Carlos Lacerda e Maria
Virginia de Jesus - bairro Trevo, cuja rea do terreno de 29.910,26 m2. O projeto preliminar apresentado
prop e a implanta o dos seguintes equipamentos na rea do ELUP:
Acessos de pedestres pela Avenida Francisco Negr o de Lima e Rua Carlos Lacerda;
Pista de caminhada, interligando os dois acessos de pedestres, com apro imadamente 350m de
e tens o;
Dois espa os de conv vio/la er contendo unicamente bancos de concreto;
Ilumina o p blica ao longo de toda a pista de caminhada, pois servir de cone
entre os dois acessos, e;

o de pedestres

Um bebedouro, quatro li eiras e alguns pontos de torneira para irriga o.
A GEAVA/SMMA prop e a inclus o dos equipamentos abai o listados, imprescind veis para a proposta
de conten o do avan o das invas es da ocupa o Dandara sobre a APP h drica:
Conjunto de mesas e bancos de concreto situados em rea sombreada contendo marca o de
tabuleiro para jogos de dama/ adre nos tampos das mesas;
Conjunto de equipamentos, tipo Academia a C u Aberto , com instru
utili a o, de prefer ncia em rea sombreada, considerando:

es para sua adequada

a. Equipamentos de alongamento e gin stica, incluindo, no m nimo, seis unidades,
conforme cartilha da PBH, que poder ser acessada atrav s do endere o
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eletr nico.
(h :// o al bh. bh.go .b / bh/ec /com nidade.do?e en o= o le & IdPlc=ec Ta o
nomiaMen Po al&a =e o e &lang= _b & g=5760& a =38229);
b. Bancos para descanso dos usu rios distribu dos de maneira homog nea por
toda a rea.
Pla ground, situado em rea sombreada, considerando:
a. Piso que absorva impactos, brinquedos resistentes e atender a NBR 16.071-12.
Recomendamos piso emborrachado;
b. Brinquedo(s) adaptado(s) para crian as com defici ncia e brinquedo para
deficientes visuais, conforme Lei Municipal 10.142 de 24 de Mar o de 2011;
c. Brinquedos em material resistente a vandalismo;
d. Locali a o protegida das vias de tr nsito de ve culos, ciclovias, pistas de
caminhada, etc;
e. Bancos para os acompanhantes das crian as;
f. Utili a o de, pelo menos, 01 m dulo de brinquedo multifuncional m dio, que
agregue, pelo menos, 03 fun es, como por e emplo, escorregador, escada
marinheiro, ponte, etc. (pesquisar com fabricantes).
Quadra poliesportiva com alambrado e nas dimens es poss veis de forma a ocupar o espa o
sem arbori a o e istente entre as duas al as da pista de caminhada proposta. Atentar para
que a ilumina o p blica prevista possa servir, tamb m, para ilumina o noturna da quadra;
De maneira geral, no desenvolvimento da proposta urban stica/arquitet nica para implanta o do ELUP,
considerar:
Aspectos urban sticos
Apresentar levantamento topogr fico do ELUP;
Dever ser prevista a m ima preserva o poss vel do perfil geomorfol gico natural do terreno,
assim como de todo e qualquer elemento natural e istente, como maci os arb reos, nascentes,
cursos de gua, lagos, pedreiras, picos, etc., garantindo-se a preserva o integral e perene do
patrim nio natural;
No caso de plantio de rvores em reas pavimentadas, o que deve ser previsto de forma a
promover o sombreamento dos demais equipamentos a serem implantados, os an is
delimitadores e estruturadores das respectivas covas dever o apresentar suas faces superiores
niveladas em rela o aos pisos e istentes ao seu redor, permitindo e facilitando o escoamento
de guas de chuvas em dire o s ra es das rvores;
Dever o ser previstas condi
t cnicas vigentes;

es de acessibilidade para deficientes f sicos, segundo as normas

Implantar passeio conforme instru o normativa da SMARU;
Bancos para descanso dos usu rios, ao longo da pista de caminhada;
Para os equipamentos e mobili rios propostos, considerar:
a. Li eiras, padr o SLU (tipo met lica quadrada simples - MQS ou met lica
quadrada dupla MQD);
b. Mesas e bancos em material resistente a vandalismo;
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c.

Bebedouro, com sa da de gua e acionamento resistentes ao vandalismo e cai a
de brita para infiltra o de gua servida, em locali a o central, situado em
posi o central;

d. Pontos de irriga o, para uso de mangueira, que atendam um raio m
30 metros;

imo de

Obs.: Os pontos de irriga

o dever o estar em cai as de concreto com face
superior no n vel do piso, com torneira, fundo de brita, com tampa de a o
refor ada e fechamento com cadeado.
e. Ilumina o, cujo projeto dever ser aprovado junto
f.

Sudecap;

Cai a do hidr metro, com detalhamento.
Obs.: O hidr metro da COPASA deve estar em cai a de concreto com face

superior no n vel do piso, fundo de brita, com tampa em chapa de a o refor ada
com visor para leitura e fechamento com cadeado.

Atentar para a garantia da acessibilidade para todos os acessos e equipamentos propostos e sugerimos
a e clus o do cord o boleado indicado nas laterais da pista de caminhada, substituindo pela eleva o do n vel
do piso da pista apro imados 2,0 cm acima do n vel da rea perme vel com o objetivo de viabili ar a drenagem
difusa da gua pluvial.
E ainda, esse parecer n o trata das especificidades relacionadas s condi

es de APP apresentadas pela

rea.
De maneira geral, no desenvolvimento da proposta paisag stica do ELUP, considerar:
Aspectos paisag sticos/vegetacionais
Apresentar levantamento arb reo com a classifica o e avalia o fitossanit ria das
e istentes;

rvores

E plorar as potencialidades da rea de projeto, verificando a vegeta o e istente, suas
caracter sticas e porte, a fim de delimitar as reas a serem preservadas, quer pelo porte, quer
por se tratar de vegeta o aut ctone ou em regime de prote o, ou outra ra o;
As forra

es a serem utili adas dever o corresponder a esp cies r sticas e resistentes;

A vegeta o arb rea a ser introdu ida, se for o caso, dever
vegeta o arb rea e istente;

ser compatibili ada com a

Compatibili ar o projeto de paisagismo com o de arquitetura, de maneira que seus objetivos,
fun es e formas de utili a o se integrem, a fim de assegurar contribui o efetiva para sua
implanta o, acessos, ambienta o e conforto ambiental;
N o indicar o uso de produtos qu micos t icos para o controle de pragas e doen as em reas
urbanas, adotando propostas de controle alternativos tais como os tratamentos mec nicos ou
controles qu micos ecol gicos (at icos);
Proteger a rea do projeto contra eros o pluvial, mantendo ou refa endo as linhas naturais de
escoamento, protegendo essas linhas por meio de vegeta o ou pavimenta o e fi ando o solo
desprotegido;

P gina 03/02
Parecer T cnico n 0910/20

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Proteger reas de corte e aterro atrav s do plantio de esp cies com caracter sticas adequadas
para essa finalidade, caso ocorram;
Definir a vegeta o e os demais elementos do projeto de acordo com os requisitos ambientais
das diversas reas internas e e ternas, contribuindo para o conforto dos usu rios: controle de
lu , sombreamento, barreira de vento, umidifica o do ar, barreira do som e outros;
Respeitar sempre o porte adulto das esp cies, estabelecendo o espa amento adequado e
evitando assim podas deformantes e a necessidade de corte de rvores que ponham em risco
a seguran a das constru es;
Incluir a arbori a o vi ria no passeio da espa o, em conformidade com as determina
Delibera o Normativa DN 69/10, do COMAM;

es da

Apresentar memorial descritivo, que dever descrever os procedimentos a serem seguidos para
a e ecu o do projeto, contendo as devidas informa es para implanta o do Projeto
Paisag stico, como preparo do solo de toda rea ajardinada, plantio das esp cies arb reas,
herb ceas e plantio do gramado com as devidas aduba es, tutoramento das mudas que se
fi erem necess rias, indica o do tipo de irriga o e cronograma de manuten o de
consolida o da implanta o da rea verde.
3- C

c

Os projetos para implanta o do ELUP Trevo dever o ser elaborados e desenvolvidos conforme listado
acima, sendo: projetos urban stico/arquitet nico, paisag stico, drenagem, irriga o e ilumina o.
Colocamo-nos disposi o para o esclarecimento das d vidas que por ventura e istirem.
Belo Hori onte, 06 de julho de 2020.

Kelle Cristina Moreira de Oliveira
Arquiteta e Urbanista BM 112.451-8
GEAVA/DGEA/SMMA

Fernando S rgio Miranda Maia
Eng. Sanitarista - BM 31.256-1
GEAVA/DGEA/SMMA

Dan Silvio Sou a Leite Amaral
Diretoria de Gest o Ambiental
DGEA/SMMA
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