
Regularização do Projeto de Retrofit

Sobre altura nas divisas e afastamentos

Permeabilidade do solo urbano

PARÂMETROS URBANÍSTICOS OUS - Operação Urbana Simplificada | SENAC MG - BH

Área Permeável: 25,54%

Taxa de Ocupação: 80%

O lote encontra-se inserido no Zonemaento OP-3, cujo 
Coeficiente de Aproveitamento Básico e de Transição (Cabt) 
é 1,0 e com Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAmax) 
de 5.0. Isto significa que o empreendimento pode sair do 
CAb de 1.0 para o CAmax de 5,0 através da utilização das 
Outorgas do Direito de Construir.
De acordo com as informações Básicas de Edificação, 
como o terreno está inserido em uma Operação Urbana 
Consorciada, o potencial construtivo fica congelado ao Cabt 
de 1,0 até a regulamentação da mesma. Porém, de acordo 
com o § 2º do Art. 364 da Lei 11.181/19:

“§ 2º As restrições ao parcelamento, à ocupação e ao uso do 
solo estabelecidas neste capítulo, bem como as constantes 
do Anexo XII desta lei, relativas às áreas de OUC, sobrepõem-
se às do zoneamento previsto nesta lei e são válidas por 2 
anos a partir da entrada em vigor desta lei,não se aplicando, 
exclusivamente:
I - aos empreendimentos públicos ou de comprovado 
interesse público;
II - às Aeis.da Lei 11.181/19.“

Apesar do SENAC ser uma entidade privada, a mesma 
apresenta fins públicos, o que insere o empreendimento no 
Art. 364, podendo fazer uso do CAmax.

1 Resultante da somatória das áreas dos lotes CP: 002Y - 1.335,00m²/
005 - 600,00m² / 006 - 600,00m²
2 CAbt: Coeficiente Básico de Transição – De acordo com a Lei 11.181/19 Art. 356 
- Os coeficientes de aproveitamento básico previstos no Anexo XVII desta lei ficam 
vigentes por 3 (três) anos a partir da data da entrada em vigor desta lei.

Analisando as edificações existente e tendo acesso à base de 
dados da PRODABEL (https://bhgeo.pbh.gov.br/atendimento) 
foi possível verificar que os dois prédios principais já existiam 
antes de 1996 ano este no qual passou a vigorar o parâmetro 
urbanístico “Taxa de Permeabilidade”.
Desta forma, o proprietário tem direito adquirido sobre a 
projeção destas áreas e o parâmetro “Taxa de Permeabilidade” 
não deverá ser calculado sobre a área do terreno CP e sim, 
sobre a área de terreno remanescente.
-

Área de terreno remanescente = Área do Terreno CP – Proj. edificação antes de 1996

Área de terreno remanescente = 2535,00m² - 2009,00m2 = 526m² [A]

-

Em nossa proposta, foi subtraída uma projeção de 860m² 
para dar lugar a espaços qualificados. Como essa porção  
da edificação é anterior a 1996, implica que será exigida a 
implantação de área permeável (vegetada e arborizada sobre 
terreno natural) correspondente a 20% da área de terreno 
remanescente somado à projeção subtraída, não cabendo 
mais a opção de regularização da mesma com pagamento 
de multa.
Dessa forma, o cálculo da área permeável será realizado da 
seguinte forma:
-

Área Permeável exigida = (Terreno remanescente [A] + Proj subtraída) x 20%
Área Permeável exigida = (526,00 m² + 860,00 m²) x 20%
Área Permeável exigida = 277,20m²

De acordo com a Tabela 5 do Anexo XII da Lei 11.181/19, como 
a largura da Rua dos Tupinambás descrita nas Informações 
Básicas de Edificação é ≥15m a altura máxima permitida na 
divisa Lateral e na divisa de Fundos é de 10,80m. 
Como os terrenos estão inseridos na ADE Contorno – Setor 
Hipercentro, o limite de altura nas divisas laterais podem não 
existir desde que não haja aberturas ou vão de iluminação. 
Para os fundos, ultrapassados os 10,8m, é obrigatório um 
recuo de fundo de 5m.
O projeto de modificação proposto atende ambos 
parâmetros.

Área Total ¹ : 2.535m²
Zoneamento : OP-3 
CAbt ² : 1,0/ CAmax : 5,0
ADE Avenida do Contorno : Setor Hipercentro
OUC : Antônio Carlos Pedro I e do Eixo L/O
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Permeável adotada
354,00 m²

h > 10,80:
recuo de 5,00m

10,80m 

43m

OUS, item E, J

ESTRATÉGIAS DE 
PROTEÇÃO SOLAR 

FAVORECEM ILUMINAÇÃO E 
VENTILAÇÃO NATURAL 

MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SENAC

OUS, item B

IMPLANTAÇÃO DE COBERTURAS VERDES E ÁREAS DE 
CULTIVO PARA COMBATER ILHAS DE CALOR URBANAS 

OUS, item A

ÁREA DE FRUIÇÃO PÚBLICA

OUS, item H

USOS PÚBLICOS NO TÉRREO

OUS, item A

SUGESTÃO PARA ATRAVESSAMENTO DA QUADRA

OUS, item B, C

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM E
AMORTECIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

OUS, item A

ÁREA AJARDINADA JUNTO AO PASSEIO

OUS, item F

BICICLETÁRIO SEGURO 
INTERNO AO LOTE

OUS, item I

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

Temos a convicção de que a viabilidade legal 
e funcional do projeto é tão importante quanto 
a expressividade arquitetônica, e que um bom 

projeto depende de ambas para se legitimar.
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