
 

 

Relatório Síntese de Reunião do Grupo Técnico de Discussão de Parâmetros Urbanísticos da 

Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I – Leste Oeste 

 

Data: 26/02/2015 

Horário: 14:00h às 17:00h 

Local: Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano (SMAPU). Av. Alvares Cabral, 

200. Centro. Belo Horizonte. 

 

Relatório Síntese: 

 

A Gerente de Coordenação de Políticas de Planejamento Urbano, Izabel Dias, iniciou os 

trabalhos dizendo que, conforme acordado na reunião anterior, o presente encontro se 

concentrará nas propostas e sugestões trazidas pelos participantes. Dessa forma, a reunião 

partirá dos desafios encaminhados por email, que subsidiarão a fala livre do grupo. Izabel 

esclarece que será um momento de proposições, sem a ambição de fechamento das 

propostas. Izabel leu as sugestões de discussão encaminhadas pelo email: 1) Avaliação da 

viabilidade dos parâmetros de implantação das diferentes tipologias (taxa de ocupação, taxa 

de permeabilidade e  tamanho da área de fruição pública exigida). Avaliação dos valores 

sugeridos, dos incentivos e exigências; 2) Reflexão sobre os benefícios e malefícios do limite de 

altimetria em discussão para as áreas de amortecimento; 3) Reflexão sobre a proposta de 

definir um afastamento máximo exigido, pensando se contribui para a viabilidade, qual o 

impacto para a cidade e se for o caso, qual o valor mais adequado; 4) Exigências (ou 

incentivos) de sustentabilidade dos empreendimentos; 5) Discussão de alternativas para 

gestão das áreas de fruição pública. Benefício dado ao empreendedor e ônus da manutenção 

repassado ao morador. 

Renato Michel (Sinduscon) coloca que nenhum dos cinco pontos de discussão avançam no que 

eles consideram primordial.  Ele gostaria de partir da discussão da viabilidade dos 

empreendimentos, pois acredita que há uma incompatibilidade entre a tipologia incentivada 

de 60 metros quadrados e a capacidade de pagamento do público alvo da OUC.  Segundo ele, 

atualmente, um apartamento de 60 metros quadrados é vendido por cerca de 350 mil e, em 

um financiamento, um possível comprador teria que comprovar uma renda média de 

aproximadamente 10 mil reais. Renado Michel coloca que o mercado imobiliário faz os 

cálculos de trás para frente,  identificando primeiramente o público alvo e, posteriormente, 

definindo o produto imobiliário. Ele sugere que a prefeitura inverta o raciocínio atual e comece 

a trabalhar desta forma. Bruno Hermann esclarece que estas preocupações estão sendo 

consideradas na metodologia da viabilidade econômica financeira e que internamente, a 

equipe vem trabalhando em paralelo (proposição de parâmetros e estudo da viabilidade).  

Bruno Hermann esclarece que também estão sendo estudadas outras áreas de apartamento, 

além da tipologia incentivada. Izabel esclarece que o foco dos trabalhos deste Grupo de 

Discussão é a discussão dos parâmetros urbanísticos e, principalmente, o resultado urbanístico 

dos mesmos, pois como órgão público executivo e responsável pelo planejamento da cidade, a 



 

 

SMAPU tem que pensar em estratégias e questões diversas e não apenas na viabilidade dos 

empreendimentos. Não há como adotar o raciocínio do mercado, simplesmente. Lembra ainda 

que somente a partir do fechamento dos parâmetros urbanísticos, será possível também 

concluir o estudo de viabilidade. Izabel acrescenta que estão sendo pensadas várias estratégias 

para aumentar a viabilidade dos empreendimentos, como incentivos diversos, diferentes 

conversões de CEPACs, entre outros, e não apenas através dos parâmetros que não podem ser 

pensados simplesmente pela ótica da viabilidade, mas principalmente pelo que se pretende de 

resultado para a cidade. 

Carlos Alberto Maciel reforça que a discussão dos parâmetros é fundamental, inclusive para a 

viabilidade dos empreendimentos. Ele coloca que para serem pensadas novas formas de 

ocupação do solo é necessário “passar uma borracha” no pensamento das tipologias 

existentes. Carlos Alberto explica que existem tipologias que podem ser mais econômicas, do 

ponto de vista construtivo, do que outras e, é por isso que esta discussão é fundamental. Ele 

exemplifica este pensamento através da questão dos afastamentos laterais: se os 

afastamentos laterais fossem eliminados e a ventilação/iluminação ocorresse por meio das 

fachadas frontais e de fundos, teríamos prédios mais compactos, com altimetrias menores (o 

que reduziria os custos de construção), e com um menor número de fachadas para revestir, o 

que também representaria uma redução dos custos.  

Renato Michel aponta que tudo o que está sendo proposto pela OUC aumentará o custo de 

construção. Carlos Alberto contrapõe este pensamento, dizendo que existem incentivos 

propostos que podem diminuir este custo como, por exemplo, a possibilidade de reverter a 

área de vaga de garagem em área não computada de apartamento. Tal estratégia reduziria o 

custo da fração ideal do terreno em relação à unidade habitacional.  

Renato Michel aponta que a maior parte dos empreendimentos destinados à faixa de renda da 

tipologia incentivada não esgota o coeficiente básico. Segundo ele, a faixa de renda do público 

alvo proposto é capaz de arcar com os custos de um apartamento de no máximo 150 a 200 mil 

reais. Carlos Alberto coloca que tem que ser feito um esforço para se pensar em estratégias 

para que o CA máximo seja esgotado, com um custo baixo de construção e que este valor de 

apartamento apontado pelo Renato Michel pode ser um balizador para as propostas.   

Izabel coloca que a mudança do modelo de ocupação pode ser a grande transformação da 

OUC, uma vez que as maiores obras estruturantes já foram realizadas. A maior parte das 

intervenções propostas pela OUC são complementares a estas obras estruturantes. 

Camila Zyngier e Lucas Magalhães (UFMG) apresentaram imagens de um estudo do grupo de 

pesquisa ao qual eles pertencem, representando uma modelagem preliminar de uma área com 

quadras praças nos bairros São Luiz e São José. O resultado dos estudos preliminares mostrou 

que os parâmetros atuais podem gerar “mais do mesmo”, sem trazer ganhos para paisagem, já 

que o corte mínimo de terreno de 1440 m² e os afastamentos laterais exigidos podem gerar 

áreas livres de uso público que se confundem com os afastamentos laterais, podendo não 

configurar a ideia de praça pretendida. A alta taxa de permeabilidade também pode dificultar 

a implantação. O modelo da torre centralizada no lote continuaria persistindo. Tais 

observações mostram a necessidade de discussão destes parâmetros. Camila e Lucas colocam 



 

 

ainda que podem surgir questões que ampliem o custo de construção como várias fachadas, 

edificações altas, muitos volumes de garagem e alto custo da garagem subterrânea. 

Izabel e Tiago Esteves colocam que o terreno escolhido para estas simulações é realmente um 

terreno complexo e que a própria equipe tem dúvidas se ele deve ou não ser incluído na OUC. 

Izabel acrescenta ainda que a discussão da OUC não deve ser apenas volumétrica, tendo que 

ser incluídas outras questões como a relação com a rua (por exemplo, a fachada ativa). Lembra 

ainda que a vista aérea da imagem, na verdade não é real e que a edificação pode ter outras 

relações com o usuário no nível da rua. Izabel destaca que os parâmetros propostos estão em 

discussão e que estes estudos ajudam a mostrar a necessidade de aferição dos mesmos. 

Paulo Pontes conta que já fez uma série de estudos para a área objeto da modelagem da 

Camila e do Lucas e que realmente se trata de um terreno complexo. Segundo ele, com 

parâmetros da Lei atual e uma taxa de ocupação de 40%, em seus estudos conseguiu 

resultados com maior qualidade ambiental. Laura (DIPC) lembra do impacto da verticalização 

nesta área vista da Lagoa da Pampulha. Paulo Pontes diz que fez estudos de visada para a área 

e que uma verticalização de até 85 metros não gera impactos da Lagoa da Pampulha.  

Carlos Alberto afirma que o modelo de ocupação lote a lote é ruim e que a OUC deveria 

incentivar a junção de lotes. Ele sugere que seja adotada a estratégia de aumentar o CA 

concomitantemente ao aumento da área do terreno. A junção de lotes pode inclusive propiciar 

a utilização dos “miolos” de quadras, de forma que as edificações se abram tanto para a rua 

quanto para o interior das quadras.  Carlos Alberto também lança a proposição de algumas 

questões das áreas livres de uso público serem mantidas pelo próprio poder público, como, 

por exemplo, garantir a iluminação pública destes espaços. Lucas Guerra (Sinduscon) coloca 

que, dependendo da faixa de renda do consumidor, ele não conseguirá arcar com a 

manutenção dos espaços públicos. Izabel lembra que a prefeitura propôs, durante o processo 

da IV Conferência, o aumento progressivo do CA, de acordo com o aumento da área do 

terreno do empreendimento, mas durante o processo participativo, tal proposição se perdeu. 

João Francisco acredita que a quadra praça se perde no corte de terrenos sugeridos (1440 m²). 

Paulo pontes sugere um corte de terreno de 2 a 3 mil metros quadrados e um afastamento 

frontal de 8 metros. Paulo Pontes acrescenta que os parâmetros urbanísticos devem privilegiar 

o espaço público e, para tanto, o empreendedor deve receber benefícios. Lucas Guerra 

(Sinduscon) aponta que a taxa de renovação prevista para o projeto é de mais ou menos 20%, 

dessa forma, não está se falando de uma renovação total. A partir deste ponto de vista, Lucas 

Guerra aponta que é difícil para o empreendedor unir muitos lotes.  

Paulo Pontes coloca que a fachada ativa deve ser vista com cuidado, já que nem sempre existe 

viabilidade para seu uso e fala da necessidade de privilegiar os espaços públicos, e da 

necessidade de cuidar destas áreas, sob o risco da cidade ser “entregue às ocupações”.  Lucas 

Guerra (Sinduscon) aponta que o incentivo para a fachada ativa não pode ser muito grande. 

João Francisco lembra que as fachadas ativas estão colocadas para as quadras de 

adensamento, que estão próximas aos corredores, o que gerará um maior uso da rua e, 

consequentemente, demanda para as fachadas ativas. 



 

 

Ainda sobre a discussão das áreas de fruição pública, Tiago lembra que existe a previsão de 

que os empreendimentos das quadras de adensamento tenham sua implantação aprovada por 

uma comissão, o que poderá garantir uma melhor implantação das áreas de fruição pública. 

Carlos Alberto pergunta se existem estudos para testar o corte mínimo de lotes, levantando 

inclusive a indisponibilidade jurídica de alguns terrenos. Izabel responde que estão sendo 

realizados estudos que identificam as áreas renováveis da OUC, no entanto, não temos os 

dados individualizados relativos à propriedade dos terrenos. 

Renato Michel afirma que a outorga onerosa faz com que a permuta deixa de ser atrativa para 

os proprietários de terra, principalmente os que moram em casas. Izabel lembra que na área 

da OUC existem diversas áreas de galpões, que provavelmente serão mais renováveis. Renato 

Michel sugere que a OUC deve ser executada em etapas, em áreas menores. Izabel lembra que 

é esta exatamente a proposta dos Planos de Gestão, que estão sendo discutidos no GT de 

Instrumentos de Gestão. João Francisco coloca ainda que o estoque será escasso e que não 

será vantajoso para o proprietário especular com o terreno. 

Paulo Pontes discorre sobre a importância de se pensar mais em desenho urbano e menos em 

parâmetros, já que o desenho urbano trás resultados mais concretos e pode encantar a todos. 

Pensar no resultado da volumetria é mais importante do que pensar nos parâmetros 

propriamente ditos. Nesse sentido, Paulo Pontes sugere que, em áreas representativas da 

OUC, devem ser pensadas diretrizes de desenho urbano. Paulo Pontes ainda complementa 

exemplificando que, em Nova York, o arquiteto assume o projeto e o poder púbico aponta 

somente as diretrizes gerais.  

Carlos Alberto complementa dizendo que é importante trabalhar em ensaios de tipologias 

arquitetônicas para a OUC. Carlos Alberto aponta que é importante investigar restrições de 

altimetrias casadas com a não exigência de afastamento lateral. 

Finalizadas as sugestões, Izabel agradeceu a participação de todos nas discussões do Grupo. 

Informou que a SMAPU não marcará outra reunião deste GT, mas que estará aberta a marcar 

reuniões menores, por demanda dos participantes. 

 

 


