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MÓDULO 2
Parâmetros urbanísticos



Conteúdo
Parâmetros urbanísticos

DECRETO Nº 17.273/20 
Decreto regulamentador

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 11.181/19 
Plano Diretor

Este módulo apresenta os parâmetros urbanísticos do novo Plano 
Diretor, tais como: espaço para veículos, afastamento frontal, 
afastamento lateral e de fundos, altura máxima na divisa, relação 
área x pé direito, taxa de ocupação, limite de altimetria, taxa de 
permeabilidade, coeficiente de aproveitamento e quota. 

São expostos ainda os mecanismos de superação do coeficiente de 
aproveitamento básico e também as exigências para a caixa de 
captação.

Este módulo conta ainda com definições como nível térreo e  
permeabilidade visual.

São também apresentados os parâmetros especiais para hospitais e 
para edificações horizontais.
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Parâmetros Urbanísticos
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10. CA e QT 11. Limite de 
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2. Espaços 
para Veículos

redução da exigência 
de vagas de garagem;

padronização da exigência de 
vagas de estacionamento - 

sem diferença por tipo de via; 

menores vagas de carga e descarga, 
com largura de 3m, comprimento de 

9m e altura livre de 4m

estacionamento no AF  de via 
arterial, apenas junto à pista de 

rolamento 

Na hipótese de exigência de 
mais de uma vaga de carga 

e descarga, até 50% das 
vagas exigidas poderão ter 
suas dimensões reduzidas, 
de forma a garantir largura 

de 3m, comprimento de 6m 
e altura livre de 3m.



2. Espaços 
para Veículos
Flexibilização

No momento do protocolo do projeto para licenciamento, o responsável técnico deverá solicitar, quando cabível, manifestação:

I – do órgão municipal responsável pela política de planejamento urbano quanto à possibilidade de dispensa de vagas de veículos 
leves adicionais, previstas em processos de modificação com acréscimo;

II – do órgão municipal responsável pela política de mobilidade urbana quanto às seguintes hipóteses:

autorização para utilização de 
área reservada para o 

estacionamento de veículos 
leves como área de 

estacionamento e manobra 
de veículos pesados.

flexibilização do número 
mínimo de vagas de 
edificação privada 

destinadas 
predominantemente a 

serviço de uso coletivo;

redução da quantidade 
e das dimensões das 
vagas para carga e 

descarga diferentes da 
situação prevista;

fica dispensada a 
manifestação do órgão 
responsável desde que 
adotadas as dimensões 

reduzidas de vaga de carga 
e descarga nos 

empreendimentos inseridos 
em área de OM-3; com área 

líquida não residencial 
inferior a 3.000m².



2. Espaços 
para Veículos
Flexibilização

Para fins de dispensa da obrigação de 
disponibilizar vagas de veículos leves, 

quando se tratar de edificações destinadas 
a uso não residencial ou para a parte não 

residencial de edificação de uso misto 
deverá ser considerada a área bruta 

edificada igual a 850m².

Constatado impacto originado pela 
ausência de vagas de veículos leves, o 

órgão municipal responsável pela 
política de mobilidade urbana convocará 

o responsável legal pelo 
empreendimento para mitigação do 

impacto.

A dispensa de vagas para veículos leves 
em locais de culto deverá ser aplicada: em 

novas edificações, para a área 
correspondente ao compartimento 

destinado ao culto; ou em edificações 
existentes, para a integralidade da 

edificação.



3. Afastamento Frontal

Espaço entre a 
Edificação e o 

Alinhamento do 
Terreno

AF mínimo:
Menor distância permitida entre a 

edificação e o alinhamento do terreno 
perpendicularmente.

De Ligação 
Regional

Mista

AFmin = 4m

Sem Exigência

Pedestre
Sem Exigência

Local
AFmin = 3m

Coletora
AFmin = 3m

Arterial
AFmin = 4m

ZEIS
AFmín dispensado 

para edificações 
de até h=13m

 AEIS
PRU estabelece as 
regras, enquanto o 
plano não estiver 

pronto, aplica-se o 
critério para ZEIS

AF deve ser tratado como 
prolongamento do passeio



O AF mínimo deve ser 
tratado como 
prolongamento 
do passeio, 
sendo proibida 
a instalação de
elementos construtivos. 

3. Afastamento Frontal
Tratamento do afastamento 
frontal mínimo de 4,0 m

Área de Fruição 
Pública é o espaço 

contíguo ao 
logradouro público, 

destinado à 
ampliação de áreas 
verdes e à formação 

de faixas, largos e 
praças para convívio 

coletivo.



3. Afastamento Frontal
Tratamento do Afastamento Frontal Mínimo

Algumas ADEs tem 
regras específicas e 

tratamentos 
específicos para o AF

Não é permitida a 
utilização do AFmín 
para estacionamento ou 
manobra de veículos, 
para carga e descarga ou 
para embarque e 
desembarque.

Em Vias arteriais, de ligação 
regional e centralidades

Em Conexões Verdes e 
Conexões Fundo de Vale:

Aplicando-se o benefício previsto 
de 1m² de área líquida edificada 
outorgada gratuitamente para 
cada 1m² de área permeável, 
desde que atendidas as condições 
estabelecidas na tabela 7.2 do 
Anexo XII da Lei 11.181/2019.

Pelo menos 50% do 
AFmin deve ser 

vegetado e 
arborizado em 

terreno natural



3. Afastamento Frontal
Flexibilização em vias arteriais
O tratamento como prolongamento do passeio pode ser flexibilizado, exceto no Setor Hipercentro da ADE Avenida 
do Contorno, devendo:

- ter faixa livre de pedestres igual ou maior à 3,0 m;
- ser vegetado e arborizado ou destinado à área de fruição pública.

faixa mobiliário 
urbano

faixa livre de 
pedestres

vegetado, arborizado ou 
área de fruição pública

PASSEIO AFASTAMENTO FRONTAL

≥ 3,00 m 4,00 m

Cumpridas essas condições, fica 
admitida a flexibilização do 

tratamento do afastamento frontal 
como prolongamento do passeio de 

vias arteriais, exceto  nos terrenos 
lindeiros às vias descritas no art. 68 

do Decreto 17.273/2020

Para as vias  descritas no art. 68 do 
Decreto 17.273/2020, admite-se a 

flexibilização do tratamento do 
afastamento frontal como 

prolongamento do passeio, 
mediante manifestação favorável 

da BHTrans



3. Afastamento Frontal
Flexibilização em vias arteriais

faixa mobiliário 
urbano

faixa livre de pedestres

PASSEIO AFASTAMENTO FRONTAL

< 3,00 m

3,00 m1,00 m2,00 m

Cumpridas essas condições, 
fica admitida a flexibilização 

do tratamento do 
afastamento frontal como 

prolongamento do passeio 
de vias arteriais, exceto  nos 

terrenos lindeiros às vias 
descritas no art. 68 do 
Decreto 17.273/2020.



A aplicação de parâmetros 
urbanísticos diferentes do 

coeficiente de aproveitamento 
para os terrenos com recuo de 
alinhamento não considerará a 

porção do terreno referente 
ao recuo.

Nas centralidades, o prolongamento 
do passeio poderá, a critério do 

responsável técnico, ser tratado como 
área de fruição pública, respeitadas as 
condições dispostas, e ser considerado 

para cálculo do benefício atribuído à 
adoção dessa solução projetual de 
gentileza urbana, exceto nas vias 
indicadas no Art. 68 do Decreto 

17.273/2020.

O fechamento frontal ou lateral da área 
de fruição pública ou do afastamento 

frontal será limitado ao período 
compreendido entre 22 horas de um dia 

e 7 horas do dia seguinte, devendo 
ocorrer por meio de solução técnica que 
atenda ao critério de permeabilidade 
visual e seja removível ou permita a 

abertura para acesso irrestrito no 
período no qual não é admitido o 

fechamento.

3. Afastamento Frontal
Flexibilização



Nível Térreo

1,0 m

Quando o desnível entre a cota mais elevada e a mais 
baixa do passeio do logradouro público lindeiro ao 
terreno for inferior a 2,0 m, o nível térreo deve ser 
compreendido entre as cotas situadas a um metro 
acima ou abaixo do ponto médio do passeio do 
logradouro público lindeiro ao terreno.

0,0

1,9

1,0 m

Nível térreo é aquele que permite acesso direto à edificação a partir do 
logradouro público, podendo conter desníveis. 

Quando verificada a 
impossibilidade de atender à 

definição, o nível térreo 
deverá corresponder a um 

dos níveis da edificação para 
os quais se estabeleça o 

acesso de pessoas, a partir do 
logradouro, à edificação

ou bloco.



0,0

15,0
2,5

0,0

Quando o desnível entre a cota mais elevada e a mais 
baixa do passeio do logradouro público lindeiro ao 
terreno for superior a 2,0 m, ainda que as referidas 
cotas estejam situadas em logradouros públicos 
diferentes, o nível térreo deve ser compreendido 
entre a cota mais elevada e a mais baixa do passeio 
do logradouro público lindeiro ao terreno.

Nível Térreo



Para os empreendimentos 
com mais de um bloco, 
deverá ser indicado um 
nível térreo para cada 

bloco.

 

O nível térreo da edificação deverá 
ser indicado a partir dos pontos de 

encontro do alinhamento do terreno 
com as divisas laterais, ainda que 

situadas em logradouros públicos 
diferentes.

O nível térreo poderá ter 
desníveis de, no máximo, 2,6m, 
os quais não poderão configurar 

outro nível.

Nível Térreo

O responsável técnico deverá indicar, em projeto, um único nível térreo por 
edificação, o qual servirá de referência para, concomitantemente, aferir o valor 
do “H” e calcular os afastamentos laterais e de fundos da edificação, no caso 

de empreendimento de lote único; e atribuir benefícios urbanísticos.

0,0
1,3
2,6

0,0
1,3
2,6

Havendo desnível no nível térreo, o responsável 
técnico deverá indicar a cota de referência para o 
cálculo do “H”, que deverá estar situada dentro do 

limite, em caso de lote único.



Permeabilidade visual  

As soluções de vedação 
previstas poderão conter 

mureta de até 0,80m 
de altura ao longo de toda 
extensão do fechamento 
frontal, para contenção do 
terreno.

O fechamento frontal ou lateral da área de fruição pública ou do afastamento frontal deve 
ocorrer por meio de solução técnica que atenda aos critério de permeabilidade visual e que 
seja removível ou permita a abertura para acesso irrestrito no período no qual não é 
admitido o fechamento.

O fechamento do afastamento frontal não descaracterizará a fachada ativa.

A permeabilidade visual será considerada aquela realizada com elementos de vedação para fechamento de terrenos que 
não constituam barreiras visuais que obstruam a relação destes com o logradouro.

Será considerada vedação 
com permeabilidade visual 
aquela em que, no mínimo, 

70% do fechamento 
frontal do terreno seja feito 
com elementos em trama, 
vazados ou transparentes.

Nas soluções em tramas, 
os elementos vazados ou 
transparentes devem 
corresponder a 

80% da área em que 
forem instaladas.



Permeabilidade visual  
Para fins de cumprimento do critério de 
permeabilidade visual, a fachada ativa 
deverá estar atrelada ao uso não 
residencial e:

I – possibilitar a observação do pedestre a 
uma altura de 1,50m, contados a partir do 
encontro da fachada com o piso do passeio, 
da área de fruição pública ou do 
afastamento frontal;

II – apresentar área com permeabilidade 
visual, de, mínimo, 1,40m de altura.

1,40m1,50m

1,40m1,50m

fachada ativa



Os afastamentos laterais e de fundo variam 
de acordo com a distância vertical em 
metros (H) entre a laje de cobertura de 

cada nível da edificação e a laje de piso do 
nível térreo da edificação. 

A volumetria correspondente à caixa d’água 
e à casa de máquinas de elevadores não é 

considerada.

4. Afastamentos Laterais e de Fundo
O afastamento lateral mínimo (ALmin) e 
afastamento de fundos mínimo (AFmin) 
são a menor distância permitida entre 

qualquer elemento construtivo da 
edificação, exceto saliências, e as divisas 

laterais e de fundos, medida 
perpendicularmente a estas.

ALmin
AFmin



REGRA DO H

H (m)

8,0

12,0

20,0

afastamento 
(m)

af = 1,5 m

af = 2,3 m

af = 2,3 + (H - 12,0) / B

B = 8 em áreas de centralidade 
regional, áreas de grandes 
equipamentos e OP-3

B = 6 em áreas de centralidade 
local

B = 4 nas demais situações

4. Afastamentos Laterais e de Fundo



Neste caso, o nível de 
referência do H para os 
pavimentos superiores não 
muda. O afastamento dos 
pavimentos inferiores deve 
respeitar afastamento da 
aplicação da regra do H.

Havendo unidades residenciais ou não residenciais em níveis abaixo da cota altimétrica média do passeio lindeiro ao 
alinhamento do lote, o afastamento lateral e de fundos deverá ser respeitado inclusive para os pavimentos nos quais 
estejam situadas tais unidades, 

4. Afastamentos Laterais e de Fundo



A aferição do valor do “H” terá como referência:

I – o piso do nível térreo, indicado pelo responsável 
técnico para edificações em lote único;

II – a cota correspondente à média aritmética entre os 
pontos mais alto e mais baixo de encontro do 
alinhamento do terreno com as divisas laterais de cada 
lote, ainda que situadas em logradouros públicos 
diferentes, para edificações em dois ou mais lotes.

4. Afastamentos Laterais e de Fundo
A referência definida será 

considerada para a aferição do 
valor do “H”, em metros, sendo:

I – até o topo das lajes de cobertura, 
para os níveis acima da referência;

II – até as lajes de piso, para os 
níveis abaixo da referência.



Para edificações em dois ou mais lotes, o H é calculado a partir da cota correspondente à média aritmética entre os pontos 
mais alto e mais baixo de encontro do alinhamento do terreno com as divisas laterais de cada lote, ainda que situadas em 
logradouros públicos diferentes.

dec
liv

idad
e

+ alto

+ alto

+ baixo

+ baixo

Ponto de 
referência do H

P = (14 + 1) / 2
P = 7,5m

15m

4. Afastamentos Laterais e de Fundo

14m

13m 3m

2m

1m

15m

2m

Ponto de 
referência 
do H

P = (15 + 2) / 2
P = 8,5m

NÍVEL H

edificação em dois lotes com frente para dois logradouros diferentes:

Ponto de 
referência do H

P = (15 + 2) / 2
P = 8,5m

NÍVEL H

rua

rua



1m
+ baixo

5m
+ alto

+ baixo
+ alto

declividade

4. Afastamentos Laterais e de Fundo

3m

NÍVEL H

Ponto de 
referência do H

P = (3 + 1) / 2
P = 2m

edificação em dois lotes com frente para apenas um logradouro:

Para edificações em dois ou mais lotes, o H é calculado a partir da cota correspondente à média aritmética entre os pontos 
mais alto e mais baixo de encontro do alinhamento do terreno com as divisas laterais de cada lote, ainda que situadas em 
logradouros públicos diferentes.

Ponto de referência do H

P = (3 + 1) / 2
P = 2m

NÍVEL H
Ponto de referência 
do H

P = (5 + 3) / 2
P = 4m

NÍVEL H

1m

3m



Para valores fracionários de H, adota-se:
- os valores, em metros, entre 0,01 e 0,5, inclusive, são arredondados para o número inteiro 

imediatamente anterior;
- os valores, em metros, entre 0,5 e 1,0, exclusive, são arredondados para o número inteiro 

imediatamente superior.

No caso de edificação constituída de vários blocos, independentes ou interligados por pisos 
comuns, a distância entre eles deve obedecer a somatória dos afastamentos mínimos laterais 
e de fundo exigidos. Nas Aeis, o afastamento entre blocos será objeto de regulamento.

As saliências de fachadas das edificações podem avançar sobre os afastamentos mínimos em 
até 0,25 m.

Para terrenos com menos de 12,0 m de frente, com exceção de terrenos na ADE Santa Tereza, é 
admitido afastamento lateral mínimo de 1,5 m para H igual ou inferior a 12,0 m, desde que:

- a edificação respeite a taxa de ocupação – TO – de 50%, sendo facultada TO superior 
para níveis de garagem no subsolo;

- o ponto de referência para definição do H seja a cota altimétrica média do passeio 
lindeiro ao alinhamento do lote.

4. Afastamentos Laterais e de Fundo



5. Altura Máxima na Divisa

Nova informação básica com 
as curvas de nível segundo 

base da Prodabel, onde 
consta a largura da via para 
aplicação da altura máxima 

na divisa

AMD calculada em 
relação ao terreno 

natural.

Havendo previsão de recuo de alinhamento, 
deverá ser considerada a largura final da via.



5. Altura Máxima na Divisa
Via local ou coletora
Via arterial ou de ligação regional com 
largura ≤ 15 m

Para divisas laterais, nos terrenos 
planos ou em aclive, e para 
divisas de fundo, em todas as 
situações, a AMD é calculada em 
relação ao terreno natural em 
seus respectivos pontos.

Para divisas laterais de 
terrenos em declive, a AMD é 
calculada em relação à cota 
do passeio no ponto de 
encontro da divisa lateral com 
o alinhamento, não podendo 
ultrapassar a altura de 10,0 m 
ponto a ponto a partir do 
terreno natural até a divisa 
dos fundos.

Elementos construtivos 
situados acima do nível da 
ADM permitida na divisa de 
fundo e abaixo da cota 
altimétrica média do passeio 
lindeiro ao alinhamento do 
lote, devem respeitar 
afastamento mínimo de 1,5 m 
em relação à divisa de fundo.

5,0 m

5,0 m

5,0 m

10
,0

 m

10
,0

 m

10
,0

 m 1,5 m

AMD = 5,0 m

5,0 m

5,0 m
5,0 m



5. Altura Máxima na Divisa
Via arterial ou de ligação regional com 
largura > 15 m

Para divisas laterais, nos terrenos 
planos ou em aclive, e para divisas 
de fundo, em todas as situações, a 
AMD é calculada em relação ao 
terreno natural em seus 
respectivos pontos.

10,8 m

10,8 m 10,8 m

Para divisas laterais de 
terrenos em declive, a AMD é 
calculada em relação à cota 
do passeio no ponto de 
encontro da divisa lateral com 
o alinhamento, não podendo 
ultrapassar a altura de 15,8 m 
ponto a ponto a partir do 
terreno natural até a divisa 
dos fundos.

Elementos construtivos 
situados acima do nível da 
ADM permitida na divisa de 
fundo e abaixo da cota 
altimétrica média do passeio 
lindeiro ao alinhamento do 
lote, devem respeitar 
afastamento mínimo de 1,5 m 
em relação à divisa de fundo.

10,8 m 10,8 m

10,8 m

15
,8

 m

15
,8

 m

15
,8

 m

1,5 m

AMD = 10,8 m



5. Altura Máxima na Divisa

Quando admitida a construção de 
edificação sobre as divisas laterais e de 
fundos, nenhum elemento construtivo da 
edificação pode ultrapassar os limites 
estabelecidos para AMD, sendo vedadas 
aberturas voltadas para estas divisas.

A AMD prevista pode ser acrescida até a 
altura das edificações vizinhas sobre as 
divisas laterais e de fundo, desde que 
estas tenham certidão de baixa de 
construção. ZEIS

Para edificações com até 13,0 m de altura
- AMD = 13,0

Para edificações acima de 13,0 m de altura
- Aplica-se a regra geral, até que haja 

decreto específico do 
assentamento, derivado do plano 
global específico – PGE

Algumas ADEs 
tem regras 

específicas para
AMD



6. Relação Área x Pé Direito

É admitido pé-direito superior a 4,5 m, sem acréscimo de 
área, por razões técnicas relativas a:

a. acústica ou visibilidade em auditórios, salas de 
espetáculos ou templos religiosos
b. atividades classificadas nas tipologias instituições 
científicas, culturais, tecnológicas e filosóficas e 
serviços de diversão e esporte
c. necessidade de utilização do espaço aéreo inerente 
à atividade exercida no local

O compartimento de edificação destinada a 
uso não residencial cujo pé-direito 
exceda 4,5 m deve ter sua área 
multiplicada por 2,0, para cálculo do 
potencial construtivo utilizado no projeto.

Uso não 
residencial

> 4,5m

Área x2

A área adicional não será 
considerada para o cálculo 

do número mínimo de vagas 
de estacionamento de 

veículos, bem como para o 
cálculo da produção de 

resíduo sólido da edificação.

O aproveitamento do 
espaço aéreo dos 

compartimentos com piso 
adicional fica condicionado 

à aprovação, pelo Poder 
Executivo, de projeto de 
acréscimo na edificação.



7. Hospitais
Parâmetro Condição

CAmin Do 
zoneamento 

São condições para a superação do Cabas: 

a. manutenção da atividade de hospital, na respectiva edificação, pelo prazo mínimo de 20 anos, 
contados da data da emissão do alvará de localização e funcionamento ou da atualização do mesmo 
decorrente da ampliação;

b. disponibilização de serviço de internação, meios diagnósticos e terapêuticos, com o objetivo de prestar 
assistência médica curativa e de reabilitação que requeira a permanência do paciente na unidade por 
período superior a 24 horas;

c. destinação de, no mínimo, 50% da área líquida da edificação ao funcionamento de leitos 
hospitalares, enfermaria e bloco cirúrgico e o percentual remanescente a setores de apoio 
hospitalar;

d. disponibilização de estrutura de assistência destinada ao atendimento: de urgências e emergências 
adultas e pediátricas, nas hipóteses em que houver serviço de pronto atendimento no estabelecimento; 
adulto e infantil nas especialidades médicas e nos serviços ofertados no estabelecimento.

Os hospitais de que trata esta tabela poderão dispor de atividades de prevenção, assistência ambulatorial 
e de ensino e pesquisa.

CAbas

CAmax 5,0, exceto 
em PA-1

Notas:
1. Os parâmetros urbanísticos contidos nesta tabela sobrepõem àqueles definidos no zoneamento.
2. Os demais parâmetros urbanísticos, não explicitados nesta tabela, serão aqueles do zoneamento.



8. Edificações Horizontais

Limite de
Altimetria

8m

+ TP 
(Mapa       

Anexo II)

Afastamento
Frontal min

Afastamentos 
de
Fundo e 
Laterais

1,5m se houver 
abertura para 
edificação vizinha

De Ligação 
Regional 
ou Arterial

AFmin = 4m

Coletora 
ou Local

AFmin = 3m

Todos elementos 
construtivos devem estar 

contidos no limite de 
altimetria, medido a partir 

terreno natural 
(PRODABEL)

1- Esses parâmetros urbanísticos aplicam-se 
exclusivamente a edificações não residenciais, 
a edificações habitacionais unifamiliares e a 
unidades autônomas de uso residencial de 
edificações multifamiliares cujo acesso seja 
direto pelo logradouro

2- As edificações habitacionais 
unifamiliares e as unidades autônomas de 
uso residencial multifamiliares ficam 
dispensadas de ter o AFmín como 
prolongamento do passeio, devendo:

- Ter faixa livre de pedestres ≥ 3,0 m;
- Ser vegetado e arborizado ou 

destinado à área de fruição pública.

3- Esses parâmetros urbanísticos sobrepõem 
aos do zoneamento, não se aplicando os 
demais parâmetros urbanísticos.

4- Esses parâmetros não são aplicados nas 
ADEs:  Cidade Jardim, Santa Tereza, 
Barragem Santa Lúcia, Pampulha, Região da 
Lagoinha, Setor Floresta da ADE Avenida do 
Contorno,



9. CA e QT

Coeficiente de Aproveitamento (CA) é o índice pelo 
qual ao se multiplicar pela área do terreno, define o 

Potencial Construtivo inerente ao mesmo Área do 
Terreno

x =CA
Potencial 

Construtivo
Coeficiente de Aproveitamento (CA)

CAmin  define o 
aproveitamento 

construtivo mínimo a ser 
exercido por 

empreendimento privado 
para fins de aplicação do 
instrumento da edificação 

compulsória. 

CAbas define o 
potencial construtivo 
inerente ao terreno, a 

ser exercido por 
empreendimento 

público ou privado de 
forma gratuita. 

CAmax, define o 
potencial construtivo 
máximo aplicável ao 

mesmo. Sua efetivação 
é condicionada à 

aquisição de potencial 
construtivo adicional.

CAcent, para os 
imóveis inseridos em 
área de centralidade, 

substitui o CAmax. Sua 
efetivação é 

condicionada à 
aquisição de potencial 
construtivo adicional.

CAbas 
CAmax

CAmin

CAcentExistem 4 categorias de CA: Regra de Transição
Os CAbas previstos no Anexo XVII ficam vigentes por 3 
anos a partir da data da entrada em vigor desta lei. Após 
esse período, entra em vigor o CAbas = 1 para toda a 
cidade.



Lei 11.181/2019 
vigente

1º ano 2º ano 3º ano

CAb=1
C.A.b de Transição

05/02/2023
Durante os primeiros 3 anos, a partir 
da vigência da nova lei (05/02/2020), 
os coeficientes de aproveitamento 
básico da antiga legislação serão 
mantidos, com exceção das áreas de 
preservação ambiental.  

Após esse período, entra em vigor o 
coeficiente básico 1 para toda a 

cidade. 

Paralelamente e independente da 
regra de transição para o CA, a 
OODC a e os demais instrumentos 
para a superação do CA básico já 
estão em vigor.

05/02/2020



Superação do CAbas
Nas áreas providas de infraestrutura pode-se utilizar 
um coeficiente mais alto, chamado CA máximo ou CA 
centralidade, dependendo do zoneamento em que o 
empreendimento estiver inserido. Para construir acima 
do coeficiente de aproveitamento básico, é preciso 
adquirir potencial construtivo adicional por um ou 
mais dos seguintes meios:

❖ Outorga Onerosa do Direito de Construir - ODC;
❖ Transferência do Direito de Construir - TDC;
❖ Adoção de gentilezas urbanas;
❖ Benefício decorrente da produção de HIS - 

BPH;
❖ Utilização de certificados de potencial 

construtivo adicional - Cepacs - em regime de 
Operação Urbana Consorciada.

Para superação do CAmax ou do CAcent, o potencial 
construtivo adicional só poderá ser adquirido via BPH 
ou por meio de áreas não computadas no projeto.

CA

CAmax 
ou 

CAcent

CAbas

CAmin

ACRÉSCIMOS
E

ÁREAS NÃO
COMPUTADAS

BPH

TDC: faixa de utilização exclusiva - 10% da diferença 
entre CAbas e CAmax/CAcent

90% TDC / OODC / BPH /
Gentileza urbana

CA
 lí

qu
id

o

CA
 b

ru
to

Área de fruição
Área permeável

0,7
Benefícios Urbanísticos
Térreo Risco de inundação

Gentileza urbana Fachada ativa
Resiliência e sustentabilidade

BPH - faixa de utilização exclusiva (superação do 
CAmax/CAcent em até 10% deste)



Superação do CAbas
Exemplo
Lote de 1000m² na OP3
(CAbas 1,0, CAmin 0,5, CAmax 5,0)

CA

CAmax 
ou 

CAcent

CAbas

CAmin

BPH

CA
 lí

qu
id

o

CA
 b

ru
to

500 m² (utilização mínima)

1000 m² de área líquida

3,6 (90% da diferença 
CAbas/CAmax), com ODC (onerosa 
ou não), TDC e/ou BPH = 3600m² 

0,4 (10% da diferença CAbas/CAmax) 
= 400 m² exclusivos por TDC

Extrapolação dos 5,0 em até 10% 
exclusivamente com BPH = 500m²

ACRÉSCIMOS
E

ÁREAS NÃO
COMPUTADAS

Térreo isento (nas situações previstas)

Restante (acréscimos de uso comum e 
garagem): 70% de 5500 = 3850m² (máx.)

5000 m² de área líquida

5500 m² de área líquida



Cálculo de CA líquido

A observância dos parâmetros urbanísticos 
estabelecidos pelo Plano Diretor valerá para a 
porção acrescida ou modificada do projeto 
licenciado.
 

Nos empreendimentos de uso não residencial 
e na parte não residencial dos 
empreendimentos de uso misto, o coeficiente 
de aproveitamento será obtido pela divisão do 
coeficiente de aproveitamento bruto da 
edificação por 1,7.

 área bruta

área líquida nas 
unidades autônomas

acréscimo de área 
não computada

Nos casos de regularização 
de edificação e de 

modificações de projeto 
aprovado sob a égide de 

legislação anterior, o cálculo 
dos parâmetros urbanísticos 

será realizado de acordo com 
o disposto no novo Plano 

Diretor.

Na modificação de projeto aprovado em que o 
coeficiente de aproveitamento estiver fora dos 
limites estabelecidos pelo CAmax e pelo CAcent, 
não se aplicará o acréscimo de área por benefícios 
urbanísticos.



9. CA e QT

=

Área do 
Terreno

QT

N° máx de 
Unidades 
Habitacionais

Quota de Terreno por unidade 
habitacional (QT) 

índice pelo qual a área do terreno deve ser 
dividida para encontrar o número máximo de 

Unidade Habitacionais que ali podem ser 
implantadas

Atendimento Mínimo de UH

Quota de Terreno por Unidade Habitacional (QT)

Em áreas de Centralidade Regional, a 
ocupação de terrenos acima de 750 m² , 
há exigência de cumprimento  de 
número mínimo de unidades 
habitacionais equivalente à área do 
terreno em m² dividida por 30, para 
empreendimentos de uso residencial ou 
misto.

=

Área do 
Terreno N° MÍNIMO

 de Unidades 
Habitacionais30



9. CA e QT
PAs
Zonas de Preservação Ambiental

Zonea
mento CAmin CAbas CAmax CAcent QT 

(m²/un)
QTcent 
(m²/un)

PA-1 Não se 
aplica 0,05/0,3 0,3 0,3 2.500 2.500

PA-2 Não se 
aplica 0,5 0,8 0,8 1.250 1.250

PA-3 Não se 
aplica 0,8 1,0 1,0 500 500

PA1
PA2
PA3

Gradação 
de Proteção

CAbas = 0,3 é válido apenas para terrenos de propriedade privada;

A superação do CAbas em terrenos públicos é condicionada à 
anuência prévia do órgão municipal responsável pela política de 
meio ambiente, sendo admitida apenas na implantação de 
edificações destinadas exclusivamente a: 

I - serviço de apoio e manutenção das áreas;
II - equipamentos de cultura, lazer, esportes;
III- equipamentos destinados a práticas ambientais.

PA1



9. CA e QT
OMs
Zonas de Ocupação Moderada
Zonea
mento CAmin CAbas CAmax CAcent QT 

(m²/un)
QTcent 
(m²/un)

OM-1 0,2 1,0 1,2 1,5 100 35
OM-2 0,2 1,0 1,3 1,6 40 30
OM-3 0,3 1,0 1,5 2,0 40 30

OM-4 Não se 
aplica 1,0 Não se 

aplica 1,2 50¹ e 25² 25

OM1
OM2
OM3
OM4

¹Terrenos com 
área > 220m²

²Terrenos com 
área ≤ a 220m².

OM4



9. CA e QT
OPs
Zonas de Ocupação Preferencial
Zonea
mento CAmin CAbas CAmax CAcent QT 

(m²/un)
QTcent 
(m²/un)

OP-1 0,3 1,0 2,0 2,4 30 23

OP-2 0,3 1,0 3,5 3,6 17 15

OP-3 0,5 1,0 5,0 Não se 
aplica Sem limite Sem 

limite

OP1
OP2
OP3



9. CA e QT
CR e CL
Área de Centralidade 

Centralidade Regional

Centralidade Local

Zonea
mento CAmin CAbas CAmax CAcent QT 

(m²/un)
QTcent 
(m²/un)

CR 0,5 1,0 Não se 
aplica 5,0 Sem limite Sem limite

Em áreas de centralidades, a ocupação de terrenos acima de 750,0 m² 
fica condicionada:

a) À destinação de, no mínimo, 15% do terreno para área de 
fruição pública, aplicando-se o benefício previsto

b) Para edificações consolidadas até a data de vigência desta lei 
não se aplica a exigência de área de fruição pública.

Aplica-se a regra de arredondamento da QT para fins de cálculo 
da Quota de Terreno específica em áreas de Centralidade 
Regional.



9. CA e QT
Áreas de Centralidade
Conceito

Estimular o 
compartilhamento dos 
usos residenciais e não 

residenciais, 

Estímulo à inserção de unidades 
habitacionais em núcleos 
predominantemente não 
residenciais

Fortalecimento de núcleos de 
atividades econômicas em áreas 
com predomínio do uso 
residencial.

Porções do território onde se pretende direcionar 
maior adensamento construtivo e populacional e a 

concentração de atividades econômicas, 
complementarmente à qualificação urbanística do 

espaço urbano.
A classificação 

das 
Centralidades 

se dá
de acordo 

com 
capacidade 
polarizadora

CAmax

CAcent

Terrenos 
parcialmente 
inseridos em 

centralidades: 
assumem 

parâmetros de 
centralidades em 
sua completude

Tratamento do AF será 
estabelecido por 

regulamento. Não será 
permitido o fechamento 

frontal ou lateral do 
AFmín, exceto 

temporariamente, em 
casos excepcionais



9. CA e QT
AGEUC e AGEE
Áreas de Grandes Equipamentos
Zonea
mento CAmin CAbas CAmax CAcent QT 

(m²/un)
QTcent 
(m²/un)

Ageuc 0,3 1,0 4,0 4,0 Sem 
limite

Sem 
limite

Agee 0,5 1,0 4,0 4,0 Não se 
aplica

Não se 
aplica

AGEUC
AGEE

 A superação do CAbas é 
admitida apenas para terrenos 

com área > 720,0 m².
AGEE

A aplicação de CA deve obedecer ao art. 110:

AGEUC

É proibido o uso 
residencial em AGEE.

- Nas AGEUCs de propriedade pública, o uso residencial somente é admitido 
quando vinculado a HIS (parâmetros e regras de AEIS-1).

- Nas AGEUCs de propriedade privada, o potencial construtivo destinado ao uso 
residencial é limitado ao CA = 1,0, admitido o uso misto. Essa limitação não se aplica à 
HIS. 

- Imóveis públicos destinados a EUC e, predominantemente, a serviços de uso coletivo 
poderão utilizar os parâmetros urbanísticos de AGEUC exceto em terrenos localizados 
em PA-1.



9. CA e QT
ZEIS 1 e 2
Zonas Especiais de Interesse Social

Zonea
mento CAmin CAbas CAmax CAcent QT 

(m²/un)
QTcent 
(m²/un)

ZEIS 
1 e 2

Não se 
Aplica 1,0 Não se 

Aplica
Não se 
Aplica

Sem 
Limite

Sem 
Limite

AEIS-1 0,5 1,7 (área 
bruta)

2,5 (área 
bruta)

2,8 (área 
bruta) Sem limite Sem limite

AEIS-2 Não se 
Aplica 1,0 Não se 

Aplica
Não se 
Aplica 25 25

AEIS1

AEIS2

ZEIS1
ZEIS2

O PGE poderá alterar sem restrição todos os parâmetros urbanísticos desta 
tabela, exceto CAmax e CAcent, os quais  ficam limitados a 2,8.

Para superar o CAmax até o CAcent, 10 a 15% da área construída do EIS 
deve ser destinado ao uso não residencial voltado para o logradouro público, com 
fachada ativa.

O PRU poderá alterar ou determinar novos  parâmetros urbanísticos 
obedecidos os seguintes limites:

a) CAmax e CAcent ≤  a 2,8;
b) QT (m²/un) nas ADEs Santa Tereza e Venda Nova  ≥ 40;
c) QT nas ADEs Trevo e Buritis  ≥ a 60.

ZEIS

AEIS1

AEIS2



10. TO e TP

Taxa de Ocupação (TO) é a relação entre a 
área da projeção horizontal da edificação 
ou edificações e a área do lote. A Tabela 
define TOmáx, ou seja, a % máxima que a 
projeção de edificação pode ter, sendo 
que o restante do terreno não pode ter 
projeção de edificação. 

A Taxa de permeabilidade (TP) corresponde à % 
mínima da área do terreno a ser mantida 
descoberta, em terreno natural e dotada de 
vegetação e arborização. O controle da 
permeabilidade do solo nos terrenos deve ser 
garantido por meio do atendimento à TP, 
associado à disponibilização de caixa de 
captação.

Vegetada e 
Arborizada



10. TO e TP

Taxa de 
permeabilidade (%)

95
70
30
20
Não se aplica

TP 
mínima 

TO 
máxima Observações

95% 3%

Nas porções territoriais com TP de 95%, a TP pode ser 
flexibilizada para 70% e a TO para 25%, condicionado à 
anuência prévia do Comam, e aplicável a:

a) terrenos de propriedade privada;
b) terrenos públicos voltados à implantação de 

edificações e instalações destinadas a 
equipamentos de cultura, lazer e esportes e 
às instalações necessárias a serviço de apoio 
e manutenção das áreas.

70% 25%
30% 60%

20% 80% Em terrenos com área menor ou igual a 360,0 m² são 
admitidas TP de 10% e TO de 80%.



Em edificações condominiais:
a TP deve estar situada na área 

de uso comum;

Para a efetivação da TP, não é admitida 
a utilização de piso intertravado, bem 

como qualquer outro tipo de 
pavimentação, mesmo que drenante;

Se o laudo geotécnico atestar risco geológico em função 
do cumprimento da TP, os órgãos municipais responsáveis 
pelas políticas de planejamento urbano definirão a forma de 
mitigação ou compensação de impactos e prestação de 

contrapartida de caráter ambiental.

Em postos de combustíveis, a TP será de 10%, sendo 
que o restante da TP prevista será atendida por meio da 

instalação de caixa de captação ou outro mecanismo 
que o licenciamento ambiental indicar.

10%

Taxa de permeabilidade
10. TO e TP



ÁREA 
NÃO 

COMPUTADA 
NA T.P.

ÁREA COBERTA 
COMPUTADA NA T.P. 

A área em terreno natural e dotada de 
vegetação que for coberta, será também 
considerada para fins de cumprimento da 
TP, desde que a razão entre a 
profundidade e a altura da cobertura 
não seja superior a 1,0.

10. TO e TP
Taxa de permeabilidade

45º



10. TO e TP

Nas intervenções em cursos d’água e nos 
projetos de drenagem urbana, o Poder Executivo 
deverá adotar medidas não estruturais, 
tecnologias verdes e soluções baseadas na 
natureza.

Nas áreas de conexões de fundo de 
vale e ADEs de interesse ambiental, 
é vedada a canalização de cursos d’
água em leito natural.

Nas intervenções 
estruturantes em cursos d’

água canalizados, a 
canalização somente 

poderá ser mantida se 
demonstrada a 

inviabilidade técnica ou 
econômica da sua 

naturalização.

Nos casos em que mais de uma TP 
incidir sobre o lote, deverá ser adotada 
média ponderada, considerando o 
percentual de área recoberta por 
cada taxa de permeabilidade 
diferenciada, exceto nos casos em que 
o lote estiver parcialmente classificado 
como PA-1.

O percentual de área de cada lote 
recoberto por TP diferentes bem como 
seus valores são aqueles contidos na 
Ibed, exceto se parcialmente 
classificados como PA-1.

A TP prevista para a área de PA-1 
deverá ser cumprida na porção 
classificada como tal.

Para fins de atendimento à TP, o critério de 
arborização será definido:

I – pelo plantio ou pela manutenção de uma 
árvore de médio ou grande porte por terreno;
II – pelo plantio ou pela manutenção de uma 
árvore de médio ou grande porte adicional a 
cada 100m² de área vinculada ao 
cumprimento da TP.



São de responsabilidade do proprietário 
do imóvel a manutenção e a limpeza 
periódica da caixa de captação, de forma 
a garantir o cumprimento efetivo de sua 
função.

A caixa de captação poderá ser utilizada 
como reservatório para reuso das 
águas pluviais.

Caixa de captação

A caixa de captação constitui dispositivo 
complementar à TP, com função de 
amortecimento da descarga de água pluvial na 
rede pública de drenagem, bem como de 
melhoria do funcionamento do sistema de micro 
e macrodrenagem, sendo objeto de exigência 
conforme disposto em regulamento.

A instalação deve garantir que o 
lançamento de águas pluviais na rede 
pública de drenagem seja equivalente à 
sua vazão em condições naturais.



Caixa de captação

A caixa de captação será exigida em todo o 
território municipal, exceto para as Zeis e Aeis.

São dispositivos passíveis de serem utilizados em 
complementaridade da caixa de captação:
I – telhado verde;
II – jardim drenante.

A construção e a sinalização 
dos dispositivos para controle 

de drenagem, bem como os 
padrões para sua vistoria e 

fiscalização, deverão observar 
regulamento a ser expedido 

pelo órgão municipal 
responsável pela política de 

planejamento urbano.

Nos casos de 
modificação de projeto 
com acréscimo de área, 
será exigido dispositivo 
de drenagem quando 

houver redução da área 
permeável.

A caixa de captação deverá atender às seguintes 
condições:

apresentar superfícies internas impermeáveis;
permitir fácil acesso para inspeção e limpeza;
ser dotada de extravasor que possibilite o 
deságue dos excedentes hídricos para o sistema 
público de drenagem em situações de 
emergência.
ser instalada imediatamente à montante do 
lançamento da drenagem predial no sistema 
público de drenagem, em local que garanta o 
acesso para manutenção e fiscalização do 
dispositivo.

O telhado verde e o jardim 
drenante deverão ser 

ligados por tubulação à 
caixa de captação, por 
meio da qual haverá a 

dispersão da água pluvial

Os dispositivos de drenagem não 
poderão ser instalados em áreas 

privativas das unidades 
condominiais

A água pluvial coletada na caixa 
de captação poderá ser 

aproveitada, desde que o 
mecanismo instalado não 

comprometa a eficiência do 
dispositivo de controle de 

drenagem, observada a fórmula 
de cálculo da vazão primitiva.

As dimensões e a 
localização 

da caixa de captação e dos 
demais dispositivos de 
controle de drenagem 

deverão constar 
do projeto a ser licenciado.



10. TO e TP

O laudo geotécnico que ateste incremento de risco geológico em função do 
cumprimento da TP deverá ser apresentado no momento do protocolo do 
projeto de licenciamento, acompanhado da respectiva anotação de 
responsabilidade técnica – ART.

As contrapartidas de caráter ambiental e as medidas mitigadoras 
ou compensatórias dos impactos decorrentes da impossibilidade de 
cumprimento da TP serão definidas pelo órgão municipal responsável 
pela política de planejamento urbano.

A emissão de certidão de baixa de construção condiciona-se à 
emissão de atestado pelo órgão responsável quanto ao cumprimento 
das medidas mitigadoras ou compensatórias.



Tabela de cálculo
O cálculo da vazão dos dispositivos de drenagem será realizado de forma parametrizada, a partir de dados 
fornecidos pelo responsável técnico na planilha de cálculo de projetos para fins de licenciamento ou 
regularização edilícios. 

- As informações sobre o projeto disponibilizadas serão suficientes para o cálculo do diâmetro do 
orifício de dispersão da água da caixa de captação.

- O cálculo considerará a adoção de área permeável em terreno natural em proporção superior à taxa 
de permeabilidade exigida, quando ocorrer. 

A caixa de captação e os demais dispositivos de drenagem devem 
garantir que a vazão do terreno será equivalente à vazão primitiva, 
a ser aferida com base na fórmula Q = 0,00278 x C x I x A, em que:

I – Q: vazão primitiva em m³/s;
II – C: coeficiente de escoamento superficial;
III – I: intensidade da chuva de projeto, em mm/h;
IV – A: área de drenagem, em ha.

Vazão primitiva aquela 
verificada no terreno 

não impermeabilizado.



Tabela de cálculo



11. Limite 
de Altimetria

Variação por 
ADE e seus 

setores

Pode ser 
contabilizada 

pelo terreno ou 
pela cota 

ADE
Mirantes

O CDPCM-BH 
pode impor limites de 

altimetria para 
imóveis tombados ou 
inseridos em áreas de 

interesse de 
preservação. 



Obrigada
smpu@pbh.gov.br


