DINÂMICA

TEMÁTICA MANHÃ:
EIXO ESTRUTURAÇÃO URBANA
09:00 às 10:50
Pausa 10 min.
11:00 às 13:00

INTERVALO PARA O ALMOCO:
13:00 ÀS 14:00 H
(o almoço será fornecido na quadra - subsolo)

TEMÁTICA TARDE:
EIXO ESTRUTURAÇÃO URBANA (continuação)
14:00 às 15:50
Pausa 10 min.
EIXO AMBIENTAL
16:00 às 18:00

INTRODUÇÃO

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

Conjunto de leis e normas que regem a
expansão, o adensamento, o uso e o
funcionamento da cidade
Compõem a legislação urbanística:
 Plano Diretor
 Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo
 Código de Edificações
 Código de Posturas
 Lei de Proteção do Patrimônio Histórico e
Cultural
 Legislação ambiental

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

Plano Diretor de acordo com a constituição federal
Art. 182, §1º O plano diretor, aprovado por lei municipal, obrigatório
para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e
de expansão urbana

O Plano Diretor é um plano global, de médio e longo
prazos, que dá diretrizes para a cidade crescer da melhor
maneira, de acordo com as aspirações da coletividade.
Define:
 objetivos estratégicos do desenvolvimento urbano
 diretrizes para a política urbana
 Macrozoneamento e instrumentos de política urbana
 modelo de Gestão Urbana

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo
Normas para controle do crescimento e do adensamento da cidade,
bem como do uso dos terrenos.
DEFINE, por exemplo:

OBJETIVOS:

 Áreas que podem ou não ser
parceladas e ocupadas;



estabelecer regras para a expansão da
cidade ocorrer com áreas adequadas à
ocupação, evitando degradação ambiental
ou geração de áreas de risco, e protegendo
os recursos naturais;



evitar impactos negativos das edificações e
do adensamento residencial no seu
entorno e na estrutura urbana;



evitar impactos negativos das atividades
urbanas em sua vizinhança, na estrutura
urbana e no meio ambiente.

 Dimensões dos lotes, vias,
quarteirões;
 Potencial construtivo e de
adensamento dos lotes;
 Afastamentos, altura máxima,
áreas para veículos;
 Localização e condições de
instalação de usos e
empreendimentos

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

Estatuto da Cidade - CAPÍTULO III - DO PLANO DIRETOR

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça
social e ao desenvolvimento das atividades econômicas.

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o
instrumento
básico da política de desenvolvimento e expansão
urbana.

CONCEITOS

O Parcelamento do solo poderá ser feito mediante:

CONCEITOS

Loteamento: subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação,
com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos
ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes;
Desmembramento: subdivisão de gleba em lotes destinados a
edificação, com aproveitamento do sistema viário existente,
desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros
públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos
já existentes.

Lote: o terreno servido de infra-estrutura básica cujas dimensões
atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou
lei municipal para a zona em que se situe.

CONCEITOS

Consideram-se infra-estrutura básica:
•

os equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais,

•

iluminação pública,

•

redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, e de
energia elétrica pública e domiciliar e

•

as vias de circulação pavimentadas ou não.

CONCEITOS

O COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA) determina limites de
área construída para as edificações urbanas, sendo o parâmetro
que define o adensamento construtivo do lote.
O potencial construtivo é calculado mediante a multiplicação da
área total do terreno pelo Coeficiente de Aproveitamento.

Se o coeficiente de
aproveitamento de um terreno é
igual a 1,0, isto significa que se
poderá construir neste terreno
uma edificação com área total
igual à superfície do terreno.

Vale notar que essa edificação poderá conter uma quantidade variável de
pisos, dependendo de outros parâmetros urbanísticos como a taxa de
ocupação ou a taxa de permeabilidade.

CONCEITOS

Entretanto, a soma da área dos diversos pisos da edificação deve ser, neste
caso, no máximo igual à área do terreno.

CAmin

CONCEITOS

O COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÍNIMO é o aproveitamento mínimo do
terreno para que não seja considerado subutilizado e sujeitos a aplicação de
parcelamento, ocupação e utilização compulsórios.

CAbas
O COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO define um patamar que corresponda
à utilização básica prevista para todos os terrenos urbanos, sem o pagamento de
contrapartida.
O Coeficiente de Aproveitamento Básico não tem caráter urbanístico, nem conteúdo
fiscal. Ele está na verdade vinculado à ideia da equalização de direitos,
neutralizando os efeitos da legislação urbanística.

CAmax

CONCEITOS

O COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO define a maior utilização permitida
para o terreno, a partir de critérios urbanísticos.
Somente as áreas adequadamente servidas de infraestrutura, ou onde esta
infraestrutura esteja prevista, poderão ser passíveis de direitos construtivos adicionais
àquele definido pelo coeficiente de aproveitamento básico.

Poderão também ser definidos
diferentes limites máximos
para diferentes áreas do
município, segundo critérios
urbanísticos tais como o do
adensamento desejável e a
preservação da paisagem.

CONCEITOS

OUTORGA ONEROSA DO
DIREITO DE CONSTRUIR
OODC é o mecanismo que
possibilitará a cobrança de
contrapartidas dos beneficiários
que utilizam o aproveitamentos
de
terrenos
acima
do
coeficiente básico e até os
limites máximos.

!

CA mínimo

Os direitos adicionais ao definido pelo CA básico não pertencem a
cada proprietário, e sim à coletividade como um todo, e por isso
são passíveis de uma concessão, ou outorga, para sua utilização.

CONCEITOS

Sempre que o Plano Diretor do
município delimitar áreas onde
o direito de construir possa ser
exercido acima do Coeficiente
de Aproveitamento - CA básico,
incidirá a Outorga do Direito de
Construir - ODC sobre os
terrenos beneficiados.
Maleronka, 2010

!

“ A ODC não é um imposto ou tributo, é um ônus vinculado à
faculdade de exercer o direito de construir acima do coeficiente de
aproveitamento básico, atribuível a proprietários de imóveis urbanos”
Supremo Tribunal Federal, Relator: Ministro Eros Grau 06 de março de 2008

CONCEITOS

O potencial adicional de construção poderá ser limitado por lote, a partir da definição
do COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO.
E deverá ser limitado por conjunto de quadras, ou bairro, a partir da definição do
ESTOQUE DE POTENCIAL CONSTRUTIVO ADICIONAL (EPCA) que determina a
quantidade de metros quadrados adicionais de construção autorizado por conjunto
de quadras ou bairros.
Sempre que se licenciar uma edificação cuja área de construção ultrapasse o CA
básico, até o limite máximo, essa área adicional de construção será descontada
do estoque pré-definido para a zona em questão.
Limite por lote: CAmáx

Os critérios para a definição da
quantidade de estoque são
sempre urbanísticos e devem levar
em conta a proporcionalidade
entre a infraestrutura existente e o
aumento de densidade esperado
em cada área.
Limite por região:
Estoque

CONCEITOS

: Os recursos auferidos com a
implementação da ODC podem
Os estoques
oferecem um
ser aplicados
em infraestrutura
e parâmetro que regula os limites máximos de
edificabilidade
equipamentos
urbanospor
emunidade
áreas territorial ou uso, isto é, consideram uma
visão de
conjunto
da cidade.
desassistidas
pelos
processos
tradicionais de urbanização.

!

Controle social para redistribuição
dos recursos : Os recursos
auferidos com a implementação da
ODC podem ser aplicados em
infraestrutura e equipamentos
urbanos em áreas desassistidas
pelos processos tradicionais de
urbanização.

CONCEITOS

A regulação do mercado de
terrenos urbanos é favorecida
com a aplicação da OODC
porque há uma redução das
expectativas dos ganhos
decorrentes da atuação pública
urbanística realizada através da
regulamentação de índices
urbanísticos e coeficientes de
aproveitamento.

!

Esquema de composição do valor da terra.
Furtado, 2004

“ As mais-valias fundiárias se referem à valorização da terra que ocorre ao
longo de todo o processo de urbanização. São os incrementos de valor da terra
que se acumulam sobre os terrenos urbanos, sem a intervenção de seus
proprietários e que se não forem recuperados pelo poder público em benefício
da coletividade, são apropriados privadamente pelos proprietários.”

CONCEITOS

!

“Quando a legislação de uso e ocupação do solo fixa coeficientes
variáveis, como têm que ser, para os vários terrenos edificáveis, isso gera
desigualdade de tratamento entre os seus proprietários, porquanto os
que podem construir com coeficiente mais elevado têm seus terrenos
mais valorizados. Com isso o conteúdo econômico dos terrenos urbanos
edificáveis varia também em razão do volume possível de construção que
neles pode ser implantado.
Se uma nova lei de uso do solo modificar a situação existente no interesse
mesmo da coletividade, trará, como consequência, a alteração da relação
econômica dos terrenos, gerando outros tantos tratamentos desiguais.
Pois bem, a fixação do coeficiente único iguala esta equação econômica.”
(José Afonso da Silva, 1981)

“Toda edificação acima do coeficiente único é
considerada solo criado, quer envolva ocupação
de espaço aéreo, quer a de subsolo.”

CONCEITOS

(Carta do Embu, 1976)

Separação entre o direito de propriedade e o direito
de construir: o direito de construir deve “pertencer
à coletividade e não pode ser admitido senão por
concessão ou autorização administrativa a
particulares”.
Solo Criado.
CJ Arquitetura, 1977.

!

(C.J. ARQUITETURA, 1977).

Recomendação de que o coeficiente único fosse igual a 1,0 para todos os
terrenos urbanos: “Intuitivamente seria a possibilidade de cobrir toda a
extensão de um terreno; ou deixando-se recuos ou espaços para iluminação e
ventilação, a construção poderia ter dois pavimentos conservando a mesma
extensão da área construída.”
(Azevedo Netto, 1977, p.50).

PRINCÍPIOS

PRINCÍPIOS

O COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO (CAbas) será
limitado a 1,0 em todo o território.

O coeficiente de aproveitamento básico poderá ser menor que o definido para as
demais áreas da cidade, e inclusive menor que 1,0, com a finalidade de demarcar
áreas onde por razões de interesse especial (urbanístico, ambiental, etc.) não seja
do interesse coletivo adotar o mesmo coeficiente um definido para as demais
áreas urbanas, como, por exemplo, nas áreas de proteção ambiental ou do
patrimônio arquitetônico.

!

A fixação de coeficientes de aproveitamento básico diferentes para
as diversas zonas de uso e ocupação do solo das cidades, através do
zoneamento, leva a uma valorização diferenciada dos terrenos, o
que torna a legislação de zoneamento uma fonte de injustiça.

PRINCÍPIOS

O COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO (CAmax) será
exercido mediante concessão onerosa ou gratuita.

O Coeficiente de Aproveitamento Máximo – CAmax – pode ser
atingido por composição entre unidade de transferência de direito
de construir e outorga onerosa do direito de construir.

O Coeficiente de Aproveitamento Máximo – CAmax, o Coeficiente
de Aproveitamento Centralidade – CAcent e o Coeficiente de
Aproveitamento Grandes Equipamentos – CAgeq não são
cumulativos.

Serão acrescidos ao coeficiente de aproveitamento como outorga
gratuita do direito de construir:

• Um único pavimento térreo de uso coletivo por edificação recuado 4 metros além
do afastamento exigido, com acesso direto e visível do passeio, para melhorar a
ambiência da rua e garantir área de lazer para os moradores;

Alinhamento

PRINCÍPIOS

• O pavimento térreo com fachada ativa em Centralidades, para incentivar a
implantação de comércio voltado para a rua;

Pavimento
acrescido

4m

Afast. frontal
Passeio

Via

Divisa

Divisa

1m
1m

Limite de nível para o piso do pavimento térreo

Limite de nível para o piso do pavimento térreo

desnível > 2m

Limite de nível para o piso do pavimento térreo

Quando o lote for lindeiro a mais de um logradouro público, tomam-se como
referência os pontos médios ou os níveis mais elevados e mais baixos do passeio de
cada logradouro público.

Divisa

No caso de ruas muito íngremes, quando
o desnível for maior do que 2 metros, o
piso do pavimento térreo poderá estar
situado em qualquer cota intermediária
entre os níveis mais elevado e mais
baixo;

Limite de nível para o piso do pavimento térreo

Divisa

PRINCÍPIOS

Para garantir o acesso direto pela rua, o
piso do pavimento térreo deverá estar a
no máximo 1 metro acima ou abaixo do
ponto médio do passeio do logradouro
público lindeiro.

Serão acrescidos ao coeficiente de aproveitamento como outorga gratuita do
direito de construir (Cont.):

PRINCÍPIOS

• 1 vaga de carro, 1 de bicicleta e 0,5 de motocicleta por unidade habitacional, para
garantir o conforto de todos os munícipes de forma igualitária, bem como incentivar os
deslocamentos por meios não motorizados.

(a exigência é ainda menor, de apenas 1 vaga para 3 unidades habitacionais)

• Apenas 1 vaga de estacionamento para cada 150 m² de área líquida não residencial,
bem como vagas para bicicleta e motocicletas, para incentivar os deslocamentos por
meios não motorizados e garantir conforto para usuários com mobilidade reduzida.

(a exigência é ainda menor, de uma vaga para cada 200m² de área líquida)
• 1 vaga de carga e descarga, quando exigido, para não impactar a rua com esta atividade.

PRINCÍPIOS

Serão aplicados fatores de descontos no cálculo da outorga onerosa do direito
de construir (ODC), para incentivar certos tipos de empreendimentos de
especial interesse social:
Uso de Interesse Social

Fator

Empreendimentos habitacionais de interesse social para atendimento a famílias com renda de
0 a 3 salários mínimos
Empreendimentos habitacionais de interesse social para atendimento a famílias com renda de
3 a 6 salários mínimos

ODC não
onerosa
0,5

Equipamentos públicos: hospitais, policlínicas, posto de vacinação, posto de saúde, escolas,
creches, escolas superiores, centros de formação profissional, unidades administrativas do
Poder Público, bibliotecas, museus, centros culturais, centros de convenção, e demais
equipamentos de cultura, esporte, lazer, segurança, assistência social e afins.

ODC não
onerosa

Equipamentos privados de interesse público: hospitais, estabelecimentos culturais destinados,
exclusivamente, a cinemas, teatros, auditórios, bibliotecas e museus.

ODC não
onerosa

Equipamentos privados de interesse público: clínicas, escolas, creches, escolas superiores,
faculdades, universidades, centros de formação profissional, centros culturais, centros de
convenção, e demais equipamentos de cultura, esporte, lazer e afins.

0,5

Demais usos

Sem desconto

PRINCÍPIOS

Será aplicado Fator de Sustentabilidade de 0,90 no cálculo da OODC para
empreendimentos que obtiverem certificado de qualidade ambiental,
estimulando o emprego de soluções construtivas capazes de minimizar o impacto
dos novos empreendimentos no meio ambiente.

Ex: Cumprimento de metas de redução do
consumo de água, energia e/ou resíduos.

A concessão de outorga onerosa do direito de construir fica condicionada à:
Transferência da faixa de recuo de alinhamento para domínio público, quando
exigido, para garantir sua manutenção como área pública. Neste caso, o cálculo
do potencial construtivo será feito considerando o terreno antes da
transferência.

PRINCÍPIOS

O potencial adicional de construção será limitado por conjunto de quadras, ou
bairro, a partir da definição do Estoque de Potencial Construtivo Adicional
(EPCA).

O estoque poderá ser consumido através da outorga ou do TDC – Transferência
do Direito de Construir.

!

O estudo de estoque de potencial construtivo será realizado por
metodologia baseada no diagnóstico na estrutura urbano-ambiental
conformada por informações contidas nos Planos Diretores
Regionais, assim que definidos os coeficientes de aproveitamento
das categorias de estruturação urbana e de categorias
complementares pela IV Conferência Municipal de Política Urbana.

PRINCÍPIOS

A Unidade de Transferência de Direito de Construir (UTDC) proveniente de
qualquer imóvel gerador poderá ser usado em qualquer categoria de
estruturação urbana que possua CAmax ou nas áreas que recebam categorias
complementares de centralidade ou grandes equipamentos, respeitada a
disponibilidade de estoque de potencial construtivo.

Alinhamento

4,0 metros em vias de ligação
regional, devendo ser garantida
a largura mínima do passeio de
2,0 metros, podendo utilizar
parte do afastamento frontal, se
necessário.

4m
Afastamento frontal

2m
Novo passeio

Via de ligação
regional

Comprimento passeio original

4,0 metros, considerado como
extensão do passeio, em vias
arteriais;

Alinhamento

PRINCÍPIOS

O afastamento frontal mínimo, para melhorar ambiência do espaço público e
garantir a circulação dos pedestres com conforto e segurança, será de:

4m
Afastamento frontal

Via arterial

Passeio

Comprimento passeio original

Alinhamento

3,0 metros em vias classificadas
como coletoras e locais, devendo
ser garantida a largura mínima do
passeio de 2,0 metros, podendo
utilizar parte do afastamento
frontal, se necessário.

3m
Afastamento frontal

2m
Novo passeio

Vias coletoras
e locais

Comprimento passeio original

O subsolo, quando aflorante,
deve cumprir afastamento
frontal e, caso exceda o limite
máximo de altura na divisa,
cumprir
os
afastamentos
laterais previstos .

Alinhamento

PRINCÍPIOS

O afastamento frontal mínimo, para melhorar ambiência do espaço público e
garantir a circulação dos pedestres com conforto e segurança, será de:

Afastamento frontal

A altura máxima na divisa, para se garantir ambiência da rua, principalmente
nos casos de vias estreitas, é de:

• 10,8 m para vias com mais de 15 metros, centralidades intermediárias e regional e hipercentro

PRINCÍPIOS

• 5,0 m para os demais casos

A altura máxima na divisa será determinada ponto a ponto em relação ao terreno natural
georreferenciado por levantamento da PRODABEL, para evitar fachadas muito altas na rua,
no caso de terrenos declivosos. No caso de subsolo aflorante, a altura máxima na divisa
será contada a partir do piso do subsolo.

Fachada alta
Possibilitada na rua

H determinada pelo ponto médio

Subsolo aflorante

H determinada ponto a ponto

Afastamentos = 1,50m para pavimentos com altura menor
que 6,00m
Afastamentos = 2,30m, para pavimentos com altura maior
ou igual a 6,00m e menor ou igual a 12,00m

2,3m
1,5m

2,3m

1,5m

Até 6m

PRINCÍPIOS

A relação da altura dos pavimentos da edificação e
o afastamento lateral e de fundos, deve ocorrer da
seguinte forma:

Até 12m

Quanto maior a altura da edificação, maior deverá ser o afastamento lateral
para garantir a qualidade ambiental dos lotes vizinhos e a circulação de ar no
quarteirão.

Regra

Afastamentos = 2,30 + (altura - 12,00) /4, para todas as
categorias.

A altura máxima da edificação, bem como a altura
dos pavimentos que a compõem, é referente a
todos os elementos construtivos.
Resultados possíveis

PRINCÍPIOS

As novas edificações deverão adaptar-se ao perfil do terreno, evitando-se a
utilização de estruturas aparentes, para minimizar impacto na paisagem e
conflito com lote vizinho.

Estrutura aparente no bairro Santa Lúcia.

Estruturas aparentes no bairro Buritis.

Será permitida a adoção de tratamento estético harmônico para bases de estruturas de
edificação com altura igual ou maior a 3 metros, compatível com o restante da edificação,
de maneira a formar uma composição estética com esta.

PRINCÍPIOS

A taxa de permeabilidade vegetada deve garantir que parte do lote seja mantida
vegetada e em terreno natural, ainda que no perfil alterado, para garantir
qualidade ambiental e paisagística na cidade.

•Será exigida a arborização das porções permeáveis dos lotes em algumas categorias,
para se garantir a preservação ambiental ou melhorar a qualidade ambiental da região.
•A área permeável vegetada, quando completamente disposta no afastamento frontal da
edificação e visível do logradouro, pode ser revertida em área construída no
empreendimento.
•Nos logradouros com passeio com largura igual
ou inferior a 1,5 metro, onde é inviável a
implantação de arborização no passeio público,
será exigida a arborização do afastamento
frontal para garantir ambiência do passeio.
Passeio estreito com arborização, bairro Serra.

PRINCÍPIOS

Além da taxa de permeabilidade vegetada será exigida a caixa de captação em
áreas específicas do município, objetivando minimizar os problemas de
impermeabilização excessiva do solo e risco de inundação, com o intuito de
amortecer a descarga de água pluvial na rede pública de drenagem e melhorar
o funcionamento do sistema de micro e macrodrenagem.
A taxa de permeabilidade vegetada será de 10% para lotes com área igual ou
inferior a 360m², exceto aqueles inseridos em categorias de estruturação urbana
ou complementares de caráter ambiental.

!

•A taxa de permeabilidade não poderá ser substituída por caixa de
captação – a função de ambas em relação à drenagem urbana é
complementar.
•O subsolo pode ser usado para qualquer finalidade respeitada a
taxa de permeabilidade vegetada

PRINCÍPIOS

Parâmetros especiais para as áreas ocupadas ou em processo de substituição de
edificação identificadas como local passível de risco de inundação na Carta de
Inundação do município, contemplando medidas para segurança dos edifícios e
medidas para amortecimento das cheias em complementaridade com o sistema
público de drenagem:
• Andar térreo livre – pilotis – ou sobre taludes que
afastem as edificações da área afetada por
recorrentes cheias. O andar térreo de edificações,
nessas situações, constitui área construída
adicional outorgada gratuitamente pelo poder
público.
•Vedada a construção de pavimento em subsolo
nestes locais.
Av. Vilarinho, bairro Venda Nova.

A implantação das edificações será condicionada à avaliação do órgão municipal
responsável pelas políticas de preservação ambiental.

!

TAXA DE OCUPAÇAO:
É a relação entre a área
do terreno ocupada por
construções e a sua área
total.

Alinhamento

PRINCÍPIOS

A taxa de ocupação define a área
máxima de projeção da edificação
superior no terreno, podendo os
níveis de subsolo serem
estendidos, desde que não haja
interferência com o cumprimento
da taxa de permeabilidade
vegetada e de regras específicas de
categorias complementares.

PRINCÍPIOS

As glebas remanescentes de processos de parcelamentos anteriores à
aprovação de nova legislação e alteradas por implantação de sistema viário
podem ser parceladas com lotes menores dos que o autorizado para as
categorias de estruturação urbana, devendo adotar dimensões o quanto mais
aproximadas das reguladas para tais.

PROPOSTAS

Estruturação Urbana

Qualidade urbana-ambiental
em todo território, levando em
consideração as demandas e
potencialidades de cada região.

Lorem ipsum dolor sit met,
consectetur
adipisicing
elit.
Equilíbrio sistêmico
da
cidade combinando
sed do eiusmod
tempor
categorias
de estruturação
incididunt
ut labore et dolore
urbana a categorias
magna
aliqua. .
complementares

Eixos
Estruturação Urbana

HABITAÇÃO

AMBIENTAL

Ampliação da possibilidade de
produção de moradia de
interesse social

Disseminação de qualidade
urbana ambiental – Rede de
áreas verdes, corredores
arborizados e parques

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

PATRIMÔNIO

Disseminação de centros e
centralidades urbanos – Rede
de atividades produtivas e de
comércio e serviços

Proteção do patrimônio e
valorização de bairros
históricos

Categorias
Estruturação Urbana

Categorias de Estruturação Urbana:
Proposta de preservação e ocupação do território, definida a
partir da capacidade de suporte das regiões e da dinâmica da
cidade, identificadas no diagnóstico multissetorial dos Planos
Diretores Regionais.

Categorias Complementares:
Proporcionam sentido e função específica a espaços, com o
objetivo de dotá-los de padrões especiais de ocupação e uso
do solo a impulsionarem processos de ordenamento do
território. Padrões específicos que prevalecem sobre
parâmetros das categorias de estruturação urbana.

CATEGORIAS BASE DE
ESTRUTURAÇÃO URBANA

CATEGORIAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL :
Áreas caracterizadas pela presença de atributos ambientais e paisagísticos
relevantes, cuja preservação demanda a adoção de parâmetros de adensamento
construtivo e populacional restritos. Também incluem-se nesta categoria áreas para
as quais verifica-se a necessidade de recuperação da qualidade ambiental.

CATEGORIAS DE OCUPAÇÃO MODERADA :
Áreas caracterizadas pela necessidade de restrição ao adensamento construtivo e
populacional, seja em função das condições da baixa capacidade de suporte, da
saturação da infra-estrutura existente ou do desestímulo aos processos de
gentrificação do território.

CATEGORIAS DE OCUPAÇÃO PREFERENCIAL:
Áreas caracterizadas pela possibilidade de receber adensamento construtivo e
populacional, em diferentes graus, em função da disponibilidade de infraestrutura
local.

ANÁLISE CAPACIDADE
DE SUPORTE
ESTRUTURA
URBANA
DENSIDADE
CONSTRUTIVA MÉDIA
PRATICADA

ANÁLISE CAPACIDADE
DE SUPORTE
ESTRUTURA
URBANA
DENSIDADE
POPULACIONAL POR
KM2

ANÁLISE CAPACIDADE
DE SUPORTE
ESTRUTURA
URBANA
RENDA POR
DOMICÍLIO.

ESTRUTURA
URBANA

ANÁLISE CAPACIDADE
DE SUPORTE

BAIRROS COM
CONCENTRAÇÃO
DE POPULAÇÃO
COM RENDA ATÉ 2
SALÁRIOS
MINIMOS.

ESTRUTURA
URBANA

ANÁLISE CAPACIDADE
DE SUPORTE

ANÁLISE DA
PROPENÇÃO DE
OCUPAÇÃO
considerando, entre
outros: densidade
construtiva
praticada,
densidade
demográfica, grau
de consolidação
das áreas.

ESTRUTURA
URBANA

ANÁLISE CAPACIDADE
DE SUPORTE

ANÁLISE DAS
RESTRIÇÕES
AMBIENTAIS DO
TERRITÓRIO.

ESTRUTURA URBANA
PROPOSTA

A partir do
levantamento da
capacidade de suporte
efetiva de todas as áreas
da cidade, construiu-se
a proposta de categorias
de estrutura urbana,
buscando a adequação
do zoneamento à real
condição de cada uma
delas.

!

Adoção de parâmetros
que ofereçam ganho
urbanístico para a
cidade.

categorias

AMBIENTAL

Áreas
caracterizadas
pela
presença de atributos ambientais
e paisagísticos relevantes, cuja
preservação demanda a adoção
de parâmetros de adensamento
construtivo
e
populacional
restritos.

categorias

Preservação Ambiental 1 –
PA-1
Preservação Ambiental 2 –
PA-2

AMBIENTAL

Preservação Ambiental 3 –
PA-3

AMBIENTAL

PA-1

Preservação Ambiental 1 – PA-1
Proteção ambiental e paisagística
elevada e ocupação e utilização
baixíssima
• conter a ocupação ou a ampliação de
edificações existentes;
•manter altas taxas de permeabilidade
vegetada;
•restringir o funcionamento de usos do
Grupo IV.

CAmin CAbas CAmax CAcent
-

0,05

-

-

Quota

Lote
Mínimo
(m²)

0,03 95%* 2.500

10.000

TO

TP

*Possibilidade de redução até 70% para equipamentos de
lazer e esportes em áreas de propriedade pública.

AMBIENTAL

PA-1

PA-1 DE PROPRIEDADE PÚBLICA:
Para dar garantir o uso coletivo, reforçando sua preservação, as áreas poderão
ser parceladas e ocupadas apenas por edificações destinadas, exclusivamente,
ao serviço de apoio e manutenção das áreas ou que possibilitem seu uso para
lazer e esportes, sob condições. Poderá adotar taxa de permeabilidade de 70%
para a implantação de equipamentos de lazer e esportes, desde que aprovado
pelo COMAM.
PA-1 DE PROPRIEDADE PRIVADA:
Para dar viabilidade à preservação da área por
particulares, poderão ser parceladas,
ocupadas e utilizadas, assegurada sua
preservação ou recuperação. A ocupação do
solo nessas áreas ficará limitada aos
parâmetros de taxa de permeabilidade de
70% e CAM de 0,3 e condicionada à
elaboração de plano de ocupação a ser
aprovado pela SMMA e SMAPU.

!

As áreas de
PROPRIEDADE PRIVADA
podem gerar (UTDC) e,
transferir terrenos para
o município ou tornarse reserva particular
ecológica de caráter
perpétuo, , conforme
deliberação do COMAM.

PA-2

Preservação Ambiental 2 – PA-2
Proteção ambiental e paisagística
alta e ocupação e utilização baixa
• Alta taxa de permeabilidade
vegetada

AMBIENTAL

• Baixa taxa de ocupação

CAmin CAbas CAmax CAcent
-

0,5

0,8*

0,8*

TO

TP

Quota

Lote
Mínimo
(m²)

0,25

70%

1.250

2.500

*ODC E TDC fica condicionada à cessão de pelo menos 25%
de terreno contíguo a logradouro para uso público.

AMBIENTAL

PA-2

Ocupação condicionada à manutenção de alta taxa de permeabilidade
vegetada e baixa taxa de ocupação em tipologias unifamiliares ou
condominiais horizontais, sendo admitidos modelos de assentamentos
verticalizados desde que cumprida obrigatoriedade de cessão de
porção de terreno contígua a logradouro para uso público.

PA-1 DE PROPRIEDADE PRIVADA:

Considera-se edificação
horizontalàaquela
que da área por
Para dar viabilidade
preservação
possui
todosserosparceladas,
seus
particulares,
poderão
ocupadaselementos
e utilizadas,construtivos
respeitados os
10m
parâmetros
urbanísticos
e assegurada
limitados
a uma
altura sua
preservação
ou recuperação.
Para adotar taxa
de 10
metros em todos
de permeabilidade
e CAM de 0,3
os pontosdedo70%
terreno

!

deverá desenvolver plano de ocupação a ser
aprovado pela SMMA e SMAPU.

PA-3

Preservação Ambiental 3 – PA-3
Proteção ambiental e paisagística
moderada conjugada à ocupação
contida
• Mediana taxa de
permeabilidade vegetada

AMBIENTAL

• Média taxa de ocupação

CAmin CAbas CAmax CAcent
-

0,8

1,0*

1,0*

TO

TP

0,5 30%*
0,45* 50%*

Quota

Lote
Mínimo
(m²)

500

1.000

*ODC E TDC condicionada ao aumento da taxa de
permeabilidade.

AMBIENTAL

PA-3

Ocupação condicionada à manutenção de mediana taxa de
permeabilidade vegetada e média taxa de ocupação em tipologias
unifamiliares ou condominiais horizontais, sendo admitidos modelos
de assentamentos verticalizados, desde que seja aumentada a taxa de
permeabilidade vegetada.

PA-1 DE PROPRIEDADE PRIVADA:

Considera-se edificação
horizontalàaquela
que da área por
Para dar viabilidade
preservação
possui
todosserosparceladas,
seus
particulares,
poderão
ocupadaselementos
e utilizadas,construtivos
respeitados os
10m
parâmetros
urbanísticos
e assegurada
limitados
a uma
altura sua
preservação
ou recuperação.
Para adotar taxa
de 10
metros em todos
de permeabilidade
e CAM de 0,3
os pontosdedo70%
terreno

!

deverá desenvolver plano de ocupação a ser
aprovado pela SMMA e SMAPU.

categorias

MODERADA

Áreas
caracterizadas
pela
necessidade de restrição ao
adensamento
construtivo
e
populacional, seja em função das
condições da baixa capacidade de
suporte ou da saturação da infraestrutura existente.

MODERADA

OM-1

Ocupação Moderada 1 – OM-1
Limitação à ocupação por
necessidade de proteção ambiental
ou baixa capacidade de suporte
Controle da ocupação de áreas vagas e
conteção da substituições de unidades
habitacionais unifamiliares apenas por
tipologias de ocupação de baixa
densidade populacional ou por edifícios
comerciais de pequeno porte.

CAmin

CAbas

CAmax

CAcent

TP

Quota

Lote
Mínimo
(m²)

0,2

1,0

1,2*

1,5*

30%

100

500

*CAM e CA cent só com ODC ou TDC

MODERADA

OM-2

Ocupação Moderada 2 – OM-2
Controle da densidade construtiva
para preservação da paisagem ou
por baixa capacidade de suporte.
Tipologias de ocupação de média
densidade construtiva e maior densidade
populacional, aproveitando da
possibilidade de utilização dos meios
coletivos e não motorizados de circulação
e mantendo-se a ambiência/paisagem de
bairros tradicionais.

CAmin

CAbas

CAmax

CAcent

TP

Quota

Lote
Mínimo
(m²)

0,2

1,0

1,2*

1,5*

20%*

40

para ODC

*CAM e CA cent só com ODC ou TDC é exclusivo para lotes com
área maior que 500 m². Taxa de permeabilidade de 10% para lotes
com área < ou = a 360 m2

OM-3
MODERADA

Estruturação 6:
Ocupação Moderada 3 – OM-3
Restrição à ocupação em
decorrência de consolidação ou
processo de saturação da
capacidade de suporte
Evitar o agravamento da situação de
tais áreas, geralmente associadas a uma
atuação mais intensa do mercado
imobiliário, mantendo-se maior
qualidade da ambiência/paisagem dos
bairros.

CAmin

Cabas

CAmax

CAcent

TP

Quota

Lote
Mínimo
(m²)

0,3

1,0

1,5*

2,0*

20%*

40

para ODC

*CAM e CA cent só com ODC ou TDC é exclusivo para lotes com
área maior que 500 m². Taxa de permeabilidade de 10% para lotes
com área < ou = a 360 m2

OM-4

Estruturação 7:
Ocupação Moderada 4 – OM-4
Incentivo à ocupação e acesso a
imóveis.

MODERADA

Possibilidade de terrenos pequenos para
estimulo à provisão habitacional,
sobretudo por autoconstrução e voltada à
produção de moradias de interesse social
e pequenos estabelecimentos comerciais.

CA
mim

CA
bas

CA
max

CA
cent

-

1,0

-

1,2

TO

0,8

TP

Quota

Lote
Mínimo
(m²)

10%

40

para ODC

categorias

PREFERENCIAL

Áreas
caracterizadas
pela
possibilidade
de
receber
adensamento
construtivo
e
populacional,
em
diferentes
graus,
em
função
da
disponibilidade de infraestrutura
local.

PREFERENCIAL

OP-1

Ocupação Preferencial 1 – OP-1
Adensamento populacional e
construtivo reduzido, compatível
com aproveitamento de
capacidade de suporte com
restrições.

CAmin
0,3

CAbas

1,0

CAmax CAcent

2,0*

2,4*

TP

Quota

20%*

40

Lote
Mínimo
(m²)

para ODC
*CAM e CA cent só com ODC ou TDC é exclusivo para lotes com
área maior que 720 m². Taxa de permeabilidade de 10% para
lotes com área < ou = a 360 m2

PREFERENCIAL

OP-2

Ocupação Preferencial 2 – OP-2
Adensamento populacional
elevado e construtivo mediano,
compatível com aproveitamento
de capacidade de suporte com
restrições, mas com proximidade
a eixos viários prioritários com
bom atendimento por transporte
coletivo.

CAmin
0,3

CAbas
1,0

CAmax CAcent
3,0*

3,6*

TP

Quota

20%*

20

Lote
Mínimo
(m²)

para ODC
*CAM e CA cent só com ODC ou TDC é exclusivo para lotes com
área maior que 720 m². Taxa de permeabilidade de 10% para
lotes com área < ou = a 360 m2

PREFERENCIAL

OP-3

Ocupação Preferencial 3 – OP-3
Adensamento populacional e
construtivo elevado, compatível com
aproveitamento de capacidade de
suporte caracterizada por ocorrência
de restrições de baixa relevância de
topografia, paisagem, drenagem,
infraestrutura e proximidade a eixos
viários prioritários com bom
atendimento por transporte coletivo.

CAmin
0,5

CAbas

CAmax

CAcent

TP

Quota

1,0

4,0*

-

20%*

8 a 20*

Lote
Mínimo
(m²)
para ODC

*A quota de terreno por unidade habitacional na Área
Central e em sua porção classificada como OP-3, será
definida de acordo com os setores da ADE Avenida do
Contorno.
*CAM e CA cent só com ODC ou TDC é exclusivo para lotes
com área maior que 720 m². Taxa de permeabilidade de
10% para lotes com área < ou = a 360 m2

OP-3
PREFERENCIAL

• A exigência para edificações que utilizem quota de terreno por unidade
habitacional menor que 20 é de 1 vaga para cada 5 unidades habitacionais,
podendo ser acrescidas via outorga não onerosa do direito de construir 1 vaga
para cada 3 unidades habitacionais;
• A área permeável indicada no afastamento frontal poderá ser computada no
cálculo da Taxa de Permeabilidade mínima exigida;
• A área delimitada pelo afastamento frontal poderá ser ajardinada, admitida a
construção de guarita e o fechamento, por gradil vazado ou transparente.
Aplicação de um “Fator Área Central” à fórmula de ODC:

De 720 a 1000 m²

Misto
c/ fachada
ativa
0,90

Misto
s/ fachada
ativa
0,95

De 1000 a 2000 m²

0,85

0,90

0,85

De 2.000 a 5.000 m²

0,80

0,85

0,80

Acima de 5.000 m²

0,75

0,80

0,75

Área do lote ou
conjunto de lotes

Residencial
0,90

A reforma e adaptação
de edificações será
estimulada por meio de
parâmetros urbanísticos
específicos, baseados na
chamada “Lei do
Hipercentro”.

CONTATOS

PLANTÃO DÚVIDAS
Telefones SMAPU:
3246-0016 – Cristina
3246-0023 – Sérgio
e-mail:
conf.politicaurbana@pbh.gov.br

