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MEMORIAL DESCRITIVO 
O projeto proposto foi desenvolvido com base nas diretrizes 

consolidadas nas oficinas participativas. É importante registrar 

que o estudo foi concebido com base em delimitação 

preliminar da área total do Parque. Com o desenvolvimento 

de novos estudos hidrológicos, haverá provável alteração na 

mancha de inundação, o que afetará a delimitação do Parque 

e provocará a necessidade de revisão no projeto. Dessa 

maneira, optou-se neste primeiro momento pela não inclusão 

neste estudo de algumas áreas que envolvem desapropriações 

relevantes e cujos limites poderão sofrer alterações sensíveis 

com a revisão da mancha de inundação. Tais áreas serão 

objeto de estudo no momento de revisão do projeto após a 

consolidação da mancha de inundação. Poderá ser necessária, 

também, a revisão dos locais destinados à futura implantação 

de equipamentos (especialmente as URPVs). 

O recurso financeiro atualmente disponível para a obra (R$ 

16 milhões, conforme informação de SUDECAP) não será 

suficiente para executar de imediato todas as melhorias 

apontadas nas oficinas. Portanto, o projeto foi pensado para 

ser implantado em etapas. No curto prazo, os elementos 

básicos darão uma forma geral ao parque e o projeto 

completo servirá como material de base para futuras 

captações de recursos e para o direcionamento de políticas 

setoriais da PBH.  

A estrutura do parque 

Devido à sua grande extensão e à dificuldade de centralizar a 

gestão de toda a área sob a responsabilidade da Fundação de 

Parques Municipais, o parque é estruturado por meio da 

delimitação de quatro tipos de áreas, com características 

físicas e de gestão específicas. A estruturação é ilustrada no 

mapa ao lado e contém os seguintes tipos de áreas: 

3.1 

FIG.1: Mapa da estrutura do parque 



118 

 Áreas abertas de livre acesso: áreas de uso livre e sem 

controle de acesso, tipicamente praças e mirantes (a serem 

geridos pelas respectivas regionais) ou áreas de lazer e 

esporte (a serem geridas pela Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer); 

 Áreas de Conservação: áreas com acesso controlado, 

tipicamente de lazer contemplativo e trilhas. Previsão de 

recomposição da mata ciliar e revegetação. Gestão pela 

Fundação de Parque Municipais (FPM). 

 Áreas de Preservação: áreas cercadas, sem acesso 

público. Essas áreas normalmente oferecem situação de alto 

risco de inundação ou de pouco aproveitamento para 

atividades, devido à topografia acidentada. Serão 

exclusivamente para recomposição da mata ciliar e 

revegetação. Gestão pela Fundação de Parque Municipais 

(FPM). 

 Áreas de equipamentos diversos: outras áreas onde 

haverá previsão de instalação de equipamentos urbanos a 

serem geridos por outros órgãos que não a FPM. Inclui áreas 

destinadas a unidades do BH Cidadania (Gestão SMPS), 

URPVs (Gestão SLU), academias da cidade (Gestão SMSA), 

além de terrenos destinados à implantação de Habitações de 

Interesse Social. 

 

Nas Áreas de Conservação, que terão controle de acesso, a 

proposta inclui dois tipos de entradas: acessos principais — 

que terão tratamento com sinalização específica e guarita — e 

acessos secundários — podendo ser simples portões que 

ficam abertos na parte do dia e são fechados à noite. 

Outro importante elemento de estruturação do parque é a 

ciclovia que o percorre em toda a sua extensão, ajudando a 

demarcar seus limites. Por vezes a ciclovia acontece junto à 

via de circulação do tráfego misto, segregada desta por 

tachões ou solução semelhante. Outras vezes, se desvincula 

da via principal e se adentra em setores do parque. 

A ciclovia será bidirecional, com seção transversal de 3,0m 

(ver seção típica 1), exceto em um curto trecho onde não é 

possível implantá-la com essa característica devido à reduzida 

caixa disponível da via (ver seção típica 2).  Na Rua “50”, uma 

nova via proposta pela Urbel no Plano Global Específico das 

Vilas Ouro Minas e São Gabriel, a ciclovia será compartilhada 

com veículos, já que a caixa total disponível é de 3,5m (ver 

seção típica 3). 

Pontes e passarelas 

O Parque Linear, além de desempenhar a função ambiental de 

proteger e recuperar as margens dos cursos d’água, tem 

também o objetivo de melhorar a integração entre suas 

diversas áreas adjacentes. Nesse sentido, o projeto deve 

amenizar o caráter de barreira dos ribeirões e a ruptura que 

existe entre os bairros vizinhos. Na área do projeto como um 

todo existem apenas 2 pontes e 4 passarelas, sendo que uma 

das passarelas frequentemente utilizada para o tráfego de 

motos. 

O projeto contempla a substituição de uma das pontes 

existentes (Bairro Ribeiro de Abreu), com melhoria de 

capacidade, e a construção de uma nova ponte conectando a 

Av. Hum (Bairro Novo Aarão Reis) e a R. Dom Aquino 

(Bairro Belmonte), em substituição à passarela. O projeto 

também propõe 5 novas passarelas (sobre o canal do Ribeirão 

do Onça, próximo à cachoeira; sobre o Gorduras, próximo à 

sua foz; sobre o trecho de corredeira do Ribeirão do Onça; 

entre o Conjunto CBTU e a nova via proposta no bairro 

Ribeiro de Abreu; conexão do Parque à Comunidade 

Quilombola Mangueiras, sobre a MG-20), além da substituição 

da passarela da R. Dom Resende Costa. 

Materiais de piso 

O projeto adota, em suas áreas descobertas, basicamente 

quatro tipos de materiais para o piso: piso cimentado, 

bloco de concreto intertravado vermelho, saibro 

e grama. Esses materiais são combinados em cada parte do 

projeto de maneira a conjugar a necessidade de se manter 

uma alta permeabilidade do solo com a funcionalidade 

esperada para cada área específica. O piso cimentado e o 

bloco intertravado são usados predominantemente nas áreas 

de calçadas e praças. O saibro é empregado em trilhas e em 

algumas áreas de playground. Deve ser priorizado o saibro 

solto em áreas com topografia amena e com menor risco de 

inundação, para grantia de maior permeabilidade do solo, ao 

passo que as áreas mais declivosas e/ou com alto risco de 

inundação devem receber saibro estabilizado. 

FIG.2: Seção típica 1 

FIG.3: Seção típica 2 

FIG.4: Seção típica 3 
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Sinalização 

A proposta especifica dois equipamentos distintos para denotar as diferentes hierarquias de 

transição ambiental; o Portal é equipado com guarita, sendo utilizado nas entradas principais, e o 

Marco sinaliza entradas secundárias e pontos de interesse no interior do parque. A localização 

proposta para os elementos está indicada no mapa que representa a estrutura do Parque. 

Chapas planas de aço carbono, oxidáveis, com 2” de espessura, sem pintura, são o material base a 

ser empregado. O processo de produção indicado é o corte a laser ou oxicorte, com talho total e 

desenho vazado. A utilização de chapas planas de aço carbono foi motivada pelo aspecto de fácil 

usinagem e baixo custo relativo x durabilidade da peça. Além disso, a abundância de fornecedores 

desse material no Estado de Minas Gerais facilita uma eventual doação da parte dessas empresas. 

Finalmente, o uso desse material remete a grandes artistas mineiros como Amilcar de Castro e 

Franz Weissman, cujas obras executadas em aço oxidável são instaladas em ambientes abertos e 

transformam-se com as intempéries. 

O motivo da árvore com folhas em formas de gotas d'água, utilizado na identidade visual do parque, 

reforça o caráter holístico da preocupação ambiental e a interdependência dos recursos naturais e 

recursos hídricos. 

A volumetria é ilustrativa e provisória, devendo ser estudada para detalhamento final. O modelo de 

guarita apresentado é também ilustrativo. 

FIG.6: Portal 

FIG.7: Marco 

FIG.8: Portal 

FIG.9: Marco 
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Além dos portais e marcos, o parque deverá receber outros tipos de sinalização, seguindo o Manual do Sistema de 

Sinalização dos Parques Municipais de Belo Horizonte. Destacamos a necessidade de prever placas informativas com mapa 

do parque; placas interpretativas da paisagem (especialmente nos mirantes e pontos de referência); placas educativas sobre 

fauna e flora locais; placas direcionais para indicar caminhos de acesso a equipamentos e áreas de interesse; placas de 

curiosidades (que informem sobre o Ribeirão e a necessidade de preservação de suas margens); além de outras cuja 

necessidade seja constatada durante o desenvolvimento do projeto básico. 

FIG.10: Exemplo de placa informativa com mapa do parque (Parque Primeiro de Maio - Fonte: FPM, 2013) 

FIG.11: Exemplo de placa educativa de fauna (Parque Primeiro de Maio - Fonte: FPM, 2013) FIG.14: Exemplo de placa interpretativa da paisagem 

(Parque Primeiro de Maio - Fonte: FPM, 2013) 

FIG.12: Exemplo de placa direcional 

(Parque 1º Maio - Fonte: FPM, 2013) 

FIG.13: Exemplo de placa de curiosidade 

(Fonte: FPM, 2013) 
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Iluminação 

O Parque deverá receber iluminação de 2º nível, com especial 

atenção para áreas ao longo da ciclovia, áreas abertas de 

acesso público e áreas de conservação. 

Áreas abertas de livre acesso 

As áreas abertas de livre acesso estão assinaladas no mapa ao 

lado com a sigla AL, seguida de um número sequencial para 

identificação. 

AL01: corresponde à Praça 1, prevista no PGE da Vila 

Fazendinha, associada a uma faixa de extensão em direção à 

ponte da Rua Santa Maria. Corre paralela à AP 01, que tem a 

função de preservar a margem direita do Ribeirão em seu 

trecho canalizado. A ciclovia proposta na Rua Padre Argemiro 

Moreira, deverá ter um curto trecho compartilhado com 

pedestres, sobre a calçada, devido à reduzida largura da ponte 

existente. 

AL02 (Praça mirante R. 40): mirante para fruição da 

cachoeira. A porção norte da praça dá acesso à AC03, ao 

passo que a porção sul se estende até o Ribeirão do Onça, 

próximo ao final do trecho canalizado. Nesse ponto, uma 

nova passarela dá acesso ao outro lado do Ribeirão, chegando 

até a Rua Valadares, na Vila Fazendinha. 

AL03: Praça 2 prevista no PGE Vila Fazendinha. Dá acesso à 

biblioteca proposta para a AC 02. 

AL04: pequena área permeável. 

AL05 (Praça Mirante Rua 32): mirante para fruição da 

cachoeira do Ribeirão do Onça. Contempla também áreas de 

playground com mobiliário específico, um quiosque (ver 

módulo comercial na seção de mobiliário urbano), paraciclo e 

uma área destinada à instalação de posto da Guarda 

Municipal. Essa área também recebe um marco de sinalização 

para indicar a presença da cachoeira (ver seção de 

sinalização). Um portão situado na porção sudoeste da AL05 

dá acesso à AC03, que fornece trilhas que conectam a AL05 

com o outro mirante (AL02). 

AL06: corresponde à Praça 5 prevista no PGE da Vila 

Fazendinha. 
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AL07 (Praça N. Sra. de Loreto): Academia a Céu Aberto. 

Previsão de um quiosque, paraciclo e bancos. 

AL08 (Complexo Esportivo Novo Aarão Reis): Implantação 

de 2 novas quadras ao lado do campo de futebol existente, 

que será mantido na proposta. Uma escadaria associada a 

passarela dá acesso a uma passagem de pedestres que chega 

até a Av. Hum. Na porção leste é previsto um playground-

praça que conforma um labirinto por meio de bancos 

circulares. Deve ser prevista pequena edificação de apoio 

com vestiários, em local a ser avaliado com base na nova 

mancha de inundação. A ciclovia cruza a AL07 buscando 

seguir a topografia existente. Dois quiosque e dois paraciclos 

são previstos. 

AL09 (Praça Santa Úrsula): 2 quadras com piso permeável, 

separadas por pequena praça que abriga bancos e canteiros. 

Dá acesso à AC04. Essa área não comporta vestiários devido 

ao risco de inundação. 

AL10: Praça com bancos e um quiosque. Dá acesso à 

passarela da Rua Dom Resende Costa e à AC06. 

AL11 (Complexo Esportivo Belmonte): área aberta próxima 

ao Parque Belmonte, com 2 quadras, área para skate (half 

pipe) e playground. Na sua porção sul, dá acesso à AC08, 

destinada a atividades de Agricultura Urbana. Na porção 

norte, se conecta com a nova passarela proposta na Rua Dom 

Resende Costa que, por sua vez, dá acesso à AL10. 

AL12: Praça jardineiras conformadas por bancos 

perimetrais. Acesso à nova ponte Novo Aarão Reis, à nova 

passarela da rua N. Sra. da Consolação e à AC09. 

AL13: Pequena praça em dois níveis. Jardineiras 

conformadas por bancos. Acesso à AC10. 

AL14: Pequena praça na esquina da Rua Dom Cabral e R. 

Dom G. P. Sigaud. Variações no nível do piso formam bancos 

de diversas alturas. Taludes acomodam a diferença de nível 

em relação à via. 

AL15 (Praça Novo Aarão Reis): praça que abriga uma 

Academia da Cidade, edificação implantada na parte mais alta 

do terreno, para maior proteção contra inundações. A 

edificação deve abrigar espaço de apoio para a praça, com 

banheiros e lanchonete. A praça, com implantação que deve 

se adequar aos níveis do terreno, conta também com 

playground e uma quadra, com arquibancada. Dá acesso à 

AC05. 

AL16: áreas remanescentes, resultantes da abertura de nova 

via margeando o Ribeirão. Tratamento como pequenas praça 

de desenho variado. 

AL17 (Praças e rota ecológica): área longa, com extensão 

aproximada de 600m acompanhando a margem direita do 

Ribeirão do Onça. Por ficar parcialmente “escondida” do 

sistema viário, em níveis consideravelmente inferiores às ruas 

e atrás de edificações que serão preservadas, deve abrigar 

postos de vigilância da Guarda Municipal, que podem se situar 

nos locais mais altos para melhor visibilidade. A área é 

estruturada pela ciclovia e por pista de caminhada em saibro e 

pode ser acessada por 6 pontos. O acesso mais ao sul se dá 

pela parte sem saída da Rua Afonso Lobato, trecho que 

passará a ser exclusivo de pedestres e bicicletas. O segundo 

acesso acontece pela Rua Miramar, cujo trecho final também 

será tratado como um calçadão para pedestres, admitindo 

porém trânsito local de veículos para acesso a garagens. Uma 

nova passarela proposta funciona como o 3º acesso, 

conectando a AL17 com a nova via proposta na outra 

margem do Ribeirão do Onça. O 4º acesso se dá através de 

terreno situado à Av. Miramar, no qual está prevista a 

instalação de edificações de Habitação de Interesse Social. O 

caminhamento até as margens passa através do pilotis sob o 

bloco menor. O 5º acesso acontece por meio de escadaria 

que conecta as margens a uma praça proposta em terrenos 

lindeiros à R. Divino Espírito Santo. Essa praça também está 

reservada para a implantação de unidades de HIS, com 

previsão de uso misto (térreo não-residencial vinculado à 

praça). O último acesso, por fim, situa-se em cul-de-sac 

proposto para a Rua Antônio Ribeiro de Abreu. 

AL18: áreas remanescentes, resultantes da abertura de nova 

via margeando o Ribeirão. Tratamento como pequenas praças 

FIG.15: Praça Mirante Rua 32, com vista para a cachoeira grande (AL05) 
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de desenho variado. 

AL19: Quadra e praça com playground. Essa área está 

contemplada no projeto da nova Ponte São Judas Tadeu 

(Sudecap). 

AL20 (Praça Frei Luiz de Ravena): praça contemplada no 

projeto da nova Ponte São Judas Tadeu (Sudecap). 

AL21: nova via exclusiva para pedestres e bicicletas, 

delimitando o Conjunto CBTU. A calçada deverá ser larga o 

suficiente para abrigar feiras temporárias. 

AL22: Praça com playground e quadra esportiva. A proposta 

utiliza área menor que a originalmente prevista no projeto da 

nova Ponte São Judas Tadeu (Sudecap), diminuindo o número 

de desapropriações. Entretanto, com o estudo da nova 

mancha de inundação, deve ser verificado se os diques 

propostos no projeto da ponte serão suficientes para 

resguardar as edificações mantidas nessa nova proposta. 

AL23: praça com bancos e pequena área coberta circular. 

AL24 e AL25: praças de acesso à AE07. 

AL26 e AL27: áreas remanescentes, resultantes da 

abertura de nova via no bairro Ribeiro de Abreu. Tratamento 

como praça. 

AL28: abertura de nova via exclusiva de pedestres e 

bicicletas. A porção mais ao norte da área recebe um mini-

bowl para skate, ladeado por arquibancada que acomoda a 

diferença de nível entre a pista e a ciclovia. Um terreno 

próximo à Av. Serra do Navio fica reservado para futura 

implantação de equipamento a definir. 

AL29: mirante da Av. Serra do Navio, implantado em 3 

níveis para melhor acomodação à topografia existente. 

Pevisão de um quiosque. 

AL30: pequena praça com elementos e obstáculos para o 

uso de skatistas (skate plaza). 

AL31: manutenção do campo de futebol existente e criação 

de praça de apoio na porção norte., na chegada da passarela 

sobre o Ribeirão do Onça. Essa praça recebe um quiosque, 

jardineiras e bancos. Outra praça mais ao norte complementa 

a AL31 e dá acesso à área vegetada às margens do ribeirão. 

AL32: área aberta de acesso à passarela proposta sobre a 

MG-20 e ao Parque Terapêutico da AC11. A calçada é mais 

alargada nesse ponto, dando espaço a tratamento paisagístico 

que busca resguardar a AC11 do ruído da rodovia. Vagas de 

estacionamento e um paraciclo são previstas para 

atendimento à AC11, posicionados em frente à entrada. 

AL33: área da praia na confluência do Ribeirão do Isidoro 

com o Ribeirão do Onça. Composta por uma praça, uma 

edificação, quadras e playground. A praça é  implantada alguns 

metros acima da área esportiva, seguindo a diferença 

topográfica.. As quadras têm piso de areia, reforçando a 

identificação do local como uma das “praias” do parque. O 

acesso às quadras se dá por escadaria e rampa que partem da 

praça. A edificação proposta funciona como vestiário que 

atende às quadras e, caso a diferença de nível entre praça e 

quadras assim permitam, podem receber boxes comerciais no 

segundo piso, voltados para a praça. A AL33 dá acesso à 

AC12. 

AL34: área aberta com trilha de pedestres plana, seguindo as 

curvas de nível, para aproximação ao ribeirão. Tratamento 

paisagístico utilizando elementos naturais como pedras 

existentes nas margens do rio e arborização. 

AL35: tratamento de praça em área pública existente na 

região das Casas Populares / Ribeiro de Abreu. Apesar da 

área não se situar às margens do ribeirão, o tratamento é 

proposto com forma de inserir essa região no contexto do 

parque. 

AL36: área aberta com tratamento natural simples. Dá 

acesso à parte inferior dos canteiros de Agricultura urbana 

propostos na AC13. 

AL37: praça de acesso à área de agricultura urbana AC13. A 

edificação proposta serve a AC13, controlando também o 

acesso a ela, via AL37. 

FIG.16: Campo de futebol em área aberta de livre acesso (AL08), margeado por trecho da ciclovia 
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Áreas de Conservação 

As áreas de conservação, marcadas no mapa como AC, são 

áreas com acesso controlado, tipicamente de lazer 

contemplativo e trilhas. Nessas áreas, assim como nas áreas 

de preservação, deve ser dada especial atenção na 

recomposição da mata ciliar e incremento da vegetação como 

um todo. 

AC01: área para aproximação da cachoeira grande, por 

meio de trilha curta. Contém pequena edificação que tem 

acesso por meio da praça AL03 e que controla o acesso à 

área de conservação. Essa edificação pode receber uma 

biblioteca comunitária, como proposto nas oficinas 

participativas. Um quadra de grama completa a AC01. 

AC02: área da Usina. Propõe-se que a Usina seja 

incorporada como atrativo turístico do parque, com abertura 

à visitação (depende de negociação com proprietários). 

Acesso por meio de portão na praça AL06. 

AC03a: trilhas que conectam os mirantes AL02 e AL05 e a 

Rua 51. Devido à topografia altamente acidentada, as trilhas 

devem ser executadas como passarelas metálicas implantadas 

pouco acima do terreno natural. 

AC03b: trilhas para aproximação ao ribeirão. Acesso pela 

AL 08. 

AC04: trilhas para aproximação ao ribeirão, com áreas de 

descanso equipadas com bancos. Um dos acesso por meio 

guarita situada entre a AL07 e AE01 e outro por portão na 

AL09. 

AC05: trilhas que dão acesso à praia às margens do ribeirão. 

O paisagismo deve contemplar transição entre a área 

vegetada em torno das trilhas e a área arenosa. Acesso pela 

AL15. 

AC06: trilha conectando a AL10 e a AE02. Essa área pode 

vir a ser expandida no futuro, caso negociação da “Mata do 

BG” se concretize. 

AC07: Parque Jardim Belmonte. Oficinas sugeriram 

implantação de Centro de Educação Ambiental em edificação 

existente no Parque, assim como a reativação de horta 

comunitária. 

AC08: Implantação de platô destinado a atividades de 

agricultura urbana. Acesso via AL11. 

AC09: Área reservada para implantação de Parque Equestre, 

com galpões de apoio e pista oval em areia. Acesso por meio 

da AL12. As áreas às margens do ribeirão podem ser usadas 

para trilhas e pastagem. Se necessário, a AC09 pode ser 

expandida, incorporando a AP08 e a porção da AC10 situada 

logo atrás da AE04. O acesso às partes estendidas pode ser 

feito sob a passarela e a ponte que dividem essas áreas. 

AC10: área com trilhas e vegetação ao longo do córrego  da 

Rua Carmen Costa. Dois acessos via AL13, um acesso por 

portão próximo à rua Geraldo Ferreira da Silva e outro 

acesso por guarita implantada em largo proposto na esquina 

da Rua Carmen Costa com Rua Dom G. P. Sigaud. A trilha 

que serve como atalho entre a Rua Carmen Costa e Rua 

Dom Cabral passa sobre o córrego em área atualmente 

FIG.17: Exemplo de área aberta livre que dá acesso a uma área de conservação por meio de portal com guarita 

aterrada. A viabilidade da manutenção dessa passagem deve 

ser analisada durante o Projeto Básico. 

AC11: Parque Terapêutico, compreendendo uma edificação 

de apoio integrada com mirante em deck. No entorno da 

edificação, diversos canteiros servem como nichos para  

abrigar atividades de educação ambiental e cultivo de ervas 

medicinais. Dependendo do programa a ser desenvolvido, os 

nichos podem receber tratamento como áreas de exploração 

sensorial para contato com elementos naturais presentes em 

todo o Parque do Onça (em semelhança ao Jardim 

Terapêutico de Villa Florida, existente na cidade de 

Barcelona).. 

AC12: Praia da confluência do Ribeirão do Isidoro com o 

Ribeirão do Onça. Acesso pela AL33. 

AC13: Área principal para atividades de agricultura urbana. 

Sua localização próxima à igreja (onde hoje já funciona uma 
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horta), as características topográficas e o baixo risco de 

inundação favorecem a implantação de duas grandes baterias 

de canteiros. Uma edificação situada entre a AC13 e a praça 

AL37 controla o acesso à área e serve de apoio às atividades, 

oferecendo depósito de insumos e materiais, além de outros 

espaços que se fizerem necessários na definição do programa. 

Áreas de Preservação 

As áreas de preservação, marcadas no mapa como AP, são 

áreas cercadas, sem acesso público. Essas áreas normalmente 

oferecem situação de alto risco de inundação ou de pouco 

aproveitamento para atividades devido à topografia 

acidentada. Serão  usadas exclusivamente para recomposição 

da mata ciliar e revegetação. Ao todo são 26 as áreas com 

essas características. Ressalta-se que a AP26 especificamente 

foi marcada como área de preservação por encontrar-se 

isolada do contexto urbano do entorno. Entretanto poderá 

vir ser usada futuramente para expansão do programa do 

Parque, pois apresenta topografia favorável e baixo risco de 

inundação. 

Áreas de Equipamentos 

As áreas de equipamentos diversos, assinaladas como AP 

conformam terrenos reservados para instalação futura de 

equipamentos urbanos, a serem geridos por outros órgãos 

que não a FPM. Inclui áreas destinadas a unidades do BH 

Cidadania (Gestão SMPS), URPVs (Gestão SLU) e academias 

da cidade (Gestão SMSA). Engloba também  além de terrenos 

destinados à construção de Habitações de Interesse Social, 

(HIS) para atendimento de famílias afetadas por 

desapropriações relacionadas à implantação do Parque. 

AE01: área reservada para URPV (Unidade de Recebimento 

de Pequenos Volumes). Sujeita a revisão após atualização da 

mancha de inundação. Gestão SLU. 

AE02: área identificada como propícia a construção de HIS. 

Deve ser avaliada a pertinência da implantação, considerando-

se que atualmente a área já tem ocupação residencial. 

AE03: área destinada a HIS. 

AE04 e A05: áreas reservadas para URPV (Unidade de 

Recebimento de Pequenos Volumes). Sujeitas a revisão após 

atualização da mancha de inundação. Gestão SLU. 

AE06:  área reservada para implantação de BH Cidadania / 

CRAS. Inclui uma quadra. Gestão SMPS. 

AE07:  área reservada para Centro de Referência em 

Educação Ambiental. Poderá funcionar como Centro Regional 

em Educação Ambiental (CEA) para atendimento à Regional 

Nordeste. Inclui um afiteatro com concha acústica que 

aproveita a declividade natural do terreno, além de espaço 

para atividades de agricultura urbana. Gestão SMMA. 

Outras diretrizes gerais de 

implantação e gestão 

Algumas diretrizes gerais para o Parque do Onça que foram 

apontadas nas Oficinas Participativas não apresentam 

rebatimento territorial direto e, dessa maneira, ficaram foram 

do escopo do estudo desenvolvido. Entretanto, é importante 

registrá-las para futuros encaminhamentos no âmbito da 

implantação e da gestão do Parque. 

 Avaliar pontos para instalação de câmeras de vídeo 

para monitoramento das áreas vulneráveis do parque; 

 Avaliar instalação de pontos de acesso à internet por 

meio do Programa BH Digital (Prodabel); 

 Considerar necessidade de interceptação de esgotos ao 

longo das margens do Ribeirão do Onça, para que o parque 

forneça alta qualidade ambiental que favoreça sua efetiva 

utilização; 

 Envolver escolas da região para participação direta dos 

estudantes locais no processo de plantio de novas mudas 

que comporão o paisagismo do parque. 

FIG.18: Praça da AL33 com vista para as quadras de areia e acesso à “praia” (AC12) da confluência do Ribeirão Isidoro com Ribeirão do Onça  
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