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A aplicação de uma normativa que regula a transposição de 
ideias para o espaço deve ser dinâmica. Estamos tratando de 
humanizar o espaço da cidade e dispor objetos arquitetônicos 
com funções diversas, tais como morar, estudar, fruir, trabalhar, 
empreender, entre outras tantas. 

A partir de um Plano Diretor moderno e que conduz Belo 
Horizonte à conquista dos princípios da Nova Agenda Urbana 
- NAU e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 
ODS, iniciamos o marco de uma nova forma de desenvolver o 
território, mais inclusiva, resiliente e sustentável. 

Soluções diversas foram propostas pela comunidade técnica 
do setor da construção civil, a partir da materialização dos 
dispositivos do novo Plano Diretor nos empreendimentos. 
Colecionamos várias das dúvidas sobre alguns temas e 
dividimos com todos em e-books com explicações que podem 
ajudar sociedade e projetistas na materialização das linhas 
legais no espaço construído. 

As soluções apresentadas não são as únicas e não são 
vinculantes, a menos que explicitamente reguladas em 
leis, decretos e portarias. São exposições baseadas nos 
atendimentos, recursos e demais meios de comunicação que 
esta Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU possui com 
os usuários de seus serviços. 

Os E-books, também, não são estáticos e, as dúvidas, sugestões 
e críticas, sempre bem vindos, nos auxiliarão a desenvolver e 
evoluir este e outros materiais que tratem de implementar no 
espaço os princípios do nosso Plano Diretor. 
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Fachadas Ativas são as porções das 
fachadas com permeabilidade visual, que 
permitem interação entre o pavimento 
térreo das edificações e os espaços públicos 
adjacentes - calçadas e Áreas de Fruição 
Pública. 

As Fachadas Ativas promovem visibilidade 
às atividades não residenciais e contribuem 
para a vitalidade do logradouro, aumentando 
a segurança e a interface entre os espaços. 

Em Belo Horizonte, onde o lazer muitas 
vezes se dá nos passeios e largos, as 
Fachadas Ativas adquirem um valor também 
cultural e identitário. 

Para mais 
informações, 
clique aqui.
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Para a concessão do benefício urbanístico 
relativo à adoção de Fachada Ativa no nível 
térreo em edificação de uso misto ou não 
residencial, deverá ser tratado como Fachada 
Ativa no mínimo 50% do somatório da extensão 
das fachadas frontais.

Para fins de cumprimento do critério de 
permeabilidade visual, a Fachada Ativa deverá 
estar atrelada ao uso não residencial e:

possibilitar a observação do pedestre a uma 
altura de 1,50m, contados a partir do encontro 
da fachada com o piso do passeio ou da Área de 
Fruição Pública;

apresentar área com permeabilidade visual de, 
no mínimo, 1,40m de altura, ao longo de toda 
Fachada Ativa, propiciando apropriação “interior 
e exterior” do pedesdre em relação ao espaço 
comercial/de serviço. 

a legislação:

Acesse aqui 
o Decreto 
nº 17.273.

https://champ-magazine.com/travel/japan/kyoto/kurasu-ebisugawa/
https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-urbano/plano-diretor/proposta


“para concessão 
do benefício 

urbanístico...”
Havendo Fachada Ativa sob os critérios 
do Plano Diretor e o mínimo de 50% de 

área de um nível térreo escolhido em 
projeto destinado a uso não residencial 

(comércio, serviço, indústria ou 
serviço de uso coletivo), todo o nível 

térreo escolhido passa a ser área não 
computável para o cálculo de área 

líquida da edificação. 

Lembre-se: os limites para 
estacionamento de veículos colocados 

pela lei devem ser respeitados. Vale 
ressaltar, também, que podem haver 

unidades privativas residenciais 
no mesmo nível, mas essas serão 

contabilidas como área líquida.

Benefício Urbanístico: 
área não computável 
para cálculo de área 

líquida (todo o térreo).

não residencial
(mínimo 50%)

terreno vizinho



“50% do somatório 
da extensão das 
fachadas frontais...”

O que se espera com a Fachada 
Ativa é a vitalidade do logradouro. As 
edificações de uso não residencial e 
de uso misto podem gerar o benefício 
urbanístico ao optarem por ter, pelo 
menos, 50% da extensão das fachadas 
frontais com permeabilidade visual 
e 50% do nível térreo destinado 
ao uso não residencial - comércio, 
serviço, indústria ou serviço de uso 
coletivo.  Lembre-se que o nível térreo 
escolhido como benefício urbanístico 
pela adoção de Fachada Ativa deve ter 
extensão com permeabilidade visual, 
o que não significa que a exigência do 
cumprimento dos 50% deve ocorrer 
apenas neste nível.

Atenção: estruturas não entram no 
cálculo de permeabilidade visual! 

Mínimo de 50% da 
extensão da fachada 
frontal tratada como 

Fachada Ativa.

terreno vizinho



APRENDA A CALCULAR 
OS 50% DE EXTENSÃO 
DE FACHADA ATIVA EM 

TERRENOS EM DESNÍVEL:

No caso de terrenos 
planos, a aplicação é 
simples: soma-se a 
extensão das fachadas 
frontais, ou seja, fachadas 
que dão frente para os 
logradouros e se multiplica 
por 0,5. 

A observância da regra 
para terrenos em desnível 
segue a mesma lógica de 
um terreno plano. Soma-se 
o que se tem de extensão 
de fachadas que dão frente 
para os logradouros e se 
multiplica por 0,5. 

A
B

(A + B) x 0,5

A
B

(A + B) x 0,5



“com 
permeabilidade 

visual...”
Vidros e aberturas configuram 

permeabilidade visual de Fachadas 
Ativas. Caso sejam utilizadas soluções 

em trama, os elementos vazados ou 
transparentes devem corresponder a 

80% da área em que forem instaladas 
- critério que está no art. 82 do Decreto 

nº 17.273, 2020. 
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Elementos vazados 
ou transparentes 

devem corresponder 
a 80% da área!

terreno vizinho
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“1,50m contados a 
partir do encontro da 
fachada com o piso 
do passeio...”

A Fachada Ativa deve estar no ângulo de 
visão do observador e, por isso, deve ser 
traçada uma “linha mestra” na extensão 
do plano de fachada a 1,50m de altura a 
partir do logradouro ou da Área de Fruição 
Pública. Será considerada área com 
permeabilidade visual aquela com altura 
mínima de 1,40m, coincidente com a 
“linha mestra” e livre de barreiras visuais, 
conforme art. 87 do Decreto 17.273/20. 
Carros, pilares e outros elementos ou 
equipamento à frente desse “painel de 
visibilidade” descaracterizam sua função.

máx. 1,50m

af. frontalmín.
1,40m

máx. 1,50m

af. frontal
mín.

1,40m



dúvidas frequentes
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Se meu terreno é em 
desnível e meu nível 
térreo se transforma em 
subsolo ou em primeiro 
nível em alguns pontos, 
como defino a visibilidade 
do térreo para o critério 
de Fachada Ativa 
para fins de benefício 
urbanístico? 

Para projetar a Fachada 
Ativa, deve-se traçar uma 

linha a 1,50 m a partir do 
alinhamento do terreno. 

Dessa forma, não importa 
se essa medida atingirá 

um ou mais níveis, o que 
importa é a continuidade 
da relação de visibilidade 

entre ambiente 
interno e externo.

01.
terreno em 
desnível

mín. 1,40mmáx. 1,50m

af. frontal



Meu terreno tem um 
aclive significativo e, 
consequentemente, eu 
não consigo ter entrada 
pelo logradouro a não ser 
por escada ou rampa. Não 
posso ter Fachada Ativa?

Depende. Pode haver 
Fachada Ativa se

a solução projetual
viabilizar o atendimento

aos critérios de
permeabilidade visual

a partir do afastamento
frontal ou da Área de

Fruição, configurando
uma Fachada Ativa.

Fachada Ativa
Afastamento frontal ou 
Área de Fruição Pública

02.
terreno em 
aclive



50% de toda a 
superfície de fachadas 

frontais deverão ter 
permeabilidade visual!

Observação: caso o terreno tenha 
desnivel, o cumprimento da 

Fachada Ativa pode ser em mais de 
um nível. O que vale é proporcionar 
um caminhamento com interação 

de quem está na calçada com o 
interior do estabelecimento. 

Se eu estou construindo 
em um lote de esquina 
ou em um terreno que 
tenha mais frentes 
para logradouros, qual 
a extensão total de 
fachada que tomo como 
base para atingir os 
50% de superfície com 
permeabilidade visual 
para configurar Fachada 
Ativa e gerar benefício 
urbanístico? 

A base de cálculo é 
a extensão de todas 

as fachadas que dão 
frente para logradouros. 

50% dessa superfície 
de fachadas deve ter 

permeabilidade visual 
pelos critérios de 

Fachada Ativa para gerar 
o benefício urbanístico. 

03.
lote de
esquina



(perspectiva)

(elevação de fachada)

Se eu tenho uma 
fachada curva ou com 
reentrâncias, como eu 
calculo o que é Fachada 
Ativa para ter o benefício 
urbanístico?

O cálculo da extensão 
da fachada que precisa 

atender permeabilidade 
visual deve considerar 

a medida total das 
fachadas no desenho 

arquitetônico de elevação 
frontal. Ou seja, a fachada 

não será medida em 
perspectiva, mas sim, na 

elevação frontal tal como 
na imagem.

04.
fachada
curva



x

Os carros são obstáculos 
à visibilidade da Fachada 

Ativa pelos pedestres.

Pode haver 
estacionamento em 
frente à Fachada Ativa?

Não. Os carros, como 
elementos, impedem a 
visibilidade do espaço 

privado a partir do espaço 
público e vice-versa. 

Mesmo sendo móveis, 
constituem barreiras 

à interação interna-
externa e, por isso, 

descaracterizam a função 
da Fachada Ativa.

05.
estacionamento



Caixa de elevador, 
escadas ou paredes não 
contabilizam nos 50% 

mínimos de permeabilidade 
visual da Fachada Ativa!

Bancadas, vitrines, mesas 
e cadeiras dão vitalidade 

à fachada, portanto 
podem existir em trechos 

computados como 
permeabilidade visual da 

Fachada Ativa.

Posso ter elementos 
construtivos logo atrás 
da Fachada Ativa?

Depende. Se você fez 
uma vitrine, uma bancada 

ou outros elementos 
que dão vitalidade ao 

espaço da fachada, não 
há nenhum problema. 

Mas quando há escadas, 
caixas opacas de elevador 

ou paredes, por exemplo, 
impedindo interação 

interior-exterior, a função 
da Fachada Ativa fica 

descaracterizada.

06.
elementos
construtivos



VEJA OUTROS CASOS 
QUE EXEMPLIFICAM 

O QUE NÃO 
DESCARACTERIZA UMA 

FACHADA ATIVA:

imagem 10 imagem 11
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Não é contabilizado 
como Fachada Ativa!

Não é contabilizado 
como Fachada Ativa!

Devo descontar os 
pilares e estruturas para 
o cálculo de área de 
permeabilidade visual da 
Fachada Ativa?

Sim. Para cálculo de 
benefício urbanístico, 

apenas deve-se 
contar a parte que 

efetivamente esteja com 
permeabilidade visual. 
Mesmo se estiverem à 
frente, e não no plano 
da Fachada Ativa, por 
serem considerados 

elementos que obstruem 
a visibilidade, devem ser 

descontados. 
Lembre-se de que 

usamos a representação 
da elevação da fachada 

para cálculo.

07.
pilares e
estruturas



Pode contabilizar como 
Fachada Ativa, desde que 
esteja aberta em horário 
comercial e ligada a usos 

não residenciais.

Atenção! Portas de 
estabelecimentos que 

ficam sempre fechadas 
devem ter permeabilidade 
visual para fazerem parte 

da Fachada Ativa.

Portas de acesso a 
usos não residenciais 
são computadas na 
permeabilidade visual da 
Fachada Ativa?

Depende. Considera-se
que para a maior parte

das portas ligadas a usos
não residenciais ou a

partes não residenciais
de edificações de uso 

misto estará aberta 
em horário comercial. 

Portanto, tais aberturas 
são consideradas 

permeabilidade visual
(exceto se dão acesso a

estacionamento).

08.
acesso não
residencial

https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/informacoes/resiliencia-urbana


Não são 
computadas como 

Fachada Ativa!

não residencialresidencial

O acesso à parte 
residencial do meu 
edifício de uso misto 
conta como 
Fachada Ativa?

Não. Apenas fachadas
e acessos da parte

que abriga o uso não
residencial podem ser

computados como
Fachada Ativa para o 
objetivo do benefício 

urbanístico. Os acessos 
que forem comuns 
ao uso residencial 

e não residencial 
podem também ser 

contabilizados no 
cálculo de Fachada 

Ativa. Vale lembrar que a 
Fachada Ativa pressupõe 

a existência de uma 
atividade econômica.

09.
acesso 
residencial



máximo
2,6m

O nível escolhido 
como térreo para 
benefício urbanístico 
pode ter desnível?

Sim. Como qualquer nível 
térreo para aplicação 
dos critérios do Plano 
Diretor, poderão haver 

desníveis de, no máximo, 
2,60m, os quais não 

poderão configurar outro 
nível. Esta regra está no 

art. 65 do Decreto 
nº 17.273, de 2020. 

10.
térreo com
desnível



SEGUNDO O GLOSSÁRIO 
DO PLANO DIRETOR, 

CONFIGURA-SE COMO 
“TÉRREO DA EDIFICAÇÃO”:

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

O nível térreo deve 
estar compreendido, 
alternativamente:
I – entre as cotas situadas 
a um metro acima ou 
abaixo do ponto médio 
do passeio do logradouro 
público lindeiro ao terreno;
II – entre a cota mais 
elevada e a mais baixa 
do passeio do logradouro 
público lindeiro ao terreno, 
quando o desnível do 
mesmo for superior a 2,0 
m (dois metros), ainda que 
as referidas cotas estejam 
situadas em logradouros 
públicos diferentes.

Nível térreo! Nível térreo!



Perceba que, nesse caso, 
nem teria como ter Fachada 

Ativa, visto que esse é um 
parâmetro urbanístico 

referente à fachada frontal 
de níveis que abrigam 

atividades econômicas.

residencial

não residencial

Não é computada 
para cumprimento 

dos 50% da 
Fachada Ativa!

Em edificação de uso 
misto em terreno com 
frente para mais de uma 
via, preciso considerar 
a extensão da fachada 
residencial no cálculo da 
Fachada Ativa?

Não. Nos casos de 
edifícios que tenham 

frente para mais de um 
logradouro, mas que, em 

função do desnível do 
terreno, configure solução 

de projeto que separe o 
nível de acesso ao uso 

Residencial do nível 
de acesso ao uso Não 

Residencial, a extensão 
da fachada frontal que 

esteja exclusiva para 
a parte residencial da 

edificação não precisa ter 
permeabilidade visual. 

11.
uso misto/
2 vias



não residencial

não residencial

É computada 
para cumprimento 

dos 50% da 
Fachada Ativa!

E se meus dois níveis 
forem não residenciais, 
preciso considerar 
a extensão das duas 
fachadas para o 
cumprimento dos 50% 
de permeabilidade da 
Fachada Ativa?

Sim. No caso de terreno 
com frente para mais 
de uma via, quando a 

edificação possuir dois
níveis com uso não 

residencial, deve-se 
considerar a soma da 

extensão das duas 
fachadas no cálculo dos 

50% da Fachada Ativa, 
uma vez que a Fachada 

Ativa é um parâmetro 
aplicável à fachada 

frontal das partes com 
atividades econômicas.

12.
não residencial
2 vias



Bloco 1 sem 
benefício de 

Fachada Ativa!

Bloco 2 com benefício 
de Fachada Ativa, por 
cumprir às condições.

Tenho um edifício 
de uso misto de dois 
blocos. Cumprindo as 
exigências para benefício 
urbanístico em um bloco, 
preciso contabilizar meu 
nível térreo do outro 
bloco no CA?

Sim. Conforme tabela 
7.1 do anexo XII da 

Lei 11.181/19, no caso 
de empreendimento 

constituído por mais de 
um bloco, o benefício 

será aplicado aos blocos 
que atenderem às 

condições. Dessa forma, 
tanto os critérios quanto 

o benefício de Fachada 
Ativa será considerado 

bloco a bloco.

13.
uso misto/
2 blocos



Pode-se aplicar 
o benefício 
urbanístico!

Não se aplica 
o benefício 
urbanístico!

bloco 1: não residencial

bloco 2: uso comum

torre residencial

(edifício de uso misto)

Se tenho dois blocos 
sobrepostos em um 
edifício de uso misto, 
posso ter benefício 
urbanístico de área de 
uso comum em 
outro nível?

Não. O benefício 
urbanístico para 

edificações 
empreendimentos de uso 

misto é “um nível térreo 
da edificação, definido 

em projeto, destinado ao 
uso não residencial e às 

áreas de uso comum”. 
Dessa forma, o benefício 

urbanístico não pode 
ser aplicado em mais 

de um nível, ainda que o 
edifício tenha entradas 

independentes.

14.
blocos 
sobrepostos 1

entrada bloco 1

entrada bloco 2



Pode-se aplicar 
o benefício 
urbanístico!

Pode-se aplicar 
o benefício 
urbanístico!

bloco 1: não residencial

bloco 2: não residencial

torre residencial

(edifício de uso misto)

Se tenho dois blocos 
sobrepostos em um 
edifício de uso misto ou 
não residencial, posso 
ter benefício urbanístico 
atribuído à Fachada Ativa 
em cada um dos blocos?

Sim. As exigências e 
benefícios são verificados 
bloco a bloco. Entende-se 

os blocos sobrepostos, 
como se fossem blocos 

separados dentro de 
um empreendimento de 
uso misto ou de uso não 

residencial. Atenção: 
para edifícios de uso 

misto e não residencial, 
a exigência de Fachada 

Ativa compreende 
apenas o benefício de um 

pavimento de uso não 
residencial.

15.
blocos 
sobrepostos 2

entrada bloco 1

entrada bloco 2



É possível ganhar mais 
de um nível de benefício 
urbanístico decorrente da 
adoção de Fachada Ativa?

Depende. Somente pode 
haver um nível térreo, 

o qual é indicado em 
projeto conforme o 

conceito de nível térreo 
do Plano Diretor. Portanto, 

o benefício é aplicado 
somente nesse nível. 
Nos casos em que o 

empreendimento tenha 
mais de um bloco, caso 

haja atendimento das 
condições bloco a bloco, 

o beneficio também se 
aplica bloco a bloco.

Posso ter estacionamento 
no nível térreo escolhido 
como benefício 
urbanístico decorrente da 
adoção de Fachada Ativa?

Sim. A área de 
estacionamento pode 

estar no nível térreo 
escolhido como benefício 
urbanístico pela Fachada 
Ativa e será considerada 

como não computável no 
coeficiente no limite de 0,7 

da área líquida. Passará 
a ser contabilizado como 

área líquida se a proporção 
do estacionamento 

for maior no edifício 
como um todo. Esta é 

a regra geral para áreas 
não computáveis do 

Plano Diretor. 

Posso ter área de uso 
comum no nível térreo 
escolhido como benefício 
urbanístico decorrente da 
adoção de Fachada Ativa?

Sim. Desde que haja 
destinação de, no 

mínimo, 50% da área do 
nível térreo ao uso não 

residencial, associada à 
implantação de Fachada 

Ativa na edificação no 
referido nível, pode haver 

no restante do nível áreas 
de uso comum, abrigando 

lazer, entre outros. 

Posso ter apartamento 
no  nível térreo escolhido 
como benefício 
urbanístico decorrente da 
adoção de Fachada Ativa?

Sim. Se você tem no 
mínimo 50% do nível 

térreo voltado para uso não 
residencial e cumpre os 

critérios de Fachada Ativa, 
poderá destinar o restante 

do nível para área privativa, 
que será contabilizada 

como área líquida. Para 
fins de cálculo, tudo 

que for vinculado à área 
privativa, como instalações 

e equipamentos, serão 
calculados em separado 

da área do benefício.

16.
mais de
um nível

17.
estacionamento

18.
área de
uso comum

19.
apartamento

benefício urbanístico:
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