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ANEXO III da Lei nº1153/2007 

 

GLOSSÁRIO 
 
 
Coeficiente de aproveitamento (CA):  é a relação entre a área que se pode 

construir, ou seja, o Potencial construtivo do terreno (PC) e a área total do terreno 

(AT). É calculado pela fórmula: Potencial construtivo (PC) )área total do terreno (AT) 

Coeficiente de aproveitamento máximo: é um número que indica o potencial 

construtivo adicional ao básico permitido num terreno, que poderá ser exercido 

mediante outorga onerosa ou gratuita como incentivo para promoção de habitação 

de interesse social ou habitação de mercado popular.  

Coeficiente de aproveitamento mínimo: é um número que indica o mínimo de área 

construída que deve existir num terreno, abaixo da qual este terreno será 

considerado subutilizado.  

Empreendimento de impacto: são aqueles que quando instalados, independente 

do porte, geram efeitos negativos sobre a infra-estrutura, sobre a paisagem, sobre a 

população residente local, sobre as atividades econômicas existentes e sobre o 

meio-ambiente.  

Equipamentos comunitários: os equipamentos de educação, cultura, saúde, 

segurança, esporte, lazer e convívio social.  

Gleba: o imóvel que ainda não foi objeto de parcelamento do solo para fins urbanos.  

Habitação de interesse social: é aquela destinada às famílias com renda igual ou 

inferior a 3 (três) salários mínimos, de promoção pública ou a ela vinculada.  
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Infra-estrutura básica: os equipamentos de abastecimento de água potável, 

disposição adequada de esgoto sanitário, distribuição de energia elétrica, e solução 

de manejo de águas pluviais.  

Infra-estrutura complementar: iluminação pública, pavimentação, rede de 

telefonia, de fibra ótica e outras redes de comunicação, rede de gás canalizado e 

outros elementos não contemplados na infra-estrutura básica.  

Lote: a unidade imobiliária destinada à edificação resultante de loteamento ou 

desmembramento.  

Loteamento: a divisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de 

novas vias públicas ou logradouros públicos, ou com prolongamento, modificação ou 

ampliação das vias publicas ou logradouros públicos existentes.  

Macrozonas: unidades territoriais definidas pelo macrozoneamento a partir das 

suas características de uso e ocupação do solo; disponibilidade de infra-estrutura 

básica, serviços públicos e equipamentos comunitários; condição sócio-econômica 

da população residente e condições ambientais. As macrozonas orientam a 

formulação das Políticas Públicas Municipais e servem de base para a aplicação dos 

instrumentos do Estatuto da Cidade.  

Macrozoneamento:  divide o Município em unidades territoriais (macrozonas, zonas 

especiais, setores, corredores, etc.) e é o referencial espacial para o uso, ocupação 

e urbanização do solo, para as Políticas Públicas Municipais e para os instrumentos 

do Estatuto da Cidade.  

Potencial construtivo (PC): é a área que se pode construir num lote. É calculado 

pela fórmula: área total do terreno (AT) x coeficiente de aproveitamento (CA).  
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Sistema viário: de vias públicas, rurais e urbanas, tais como: ruas, avenidas, vielas, 

estradas, caminhos, passagens, calçadas, passeios, ciclovias e outros logradouros.  

Turismo rural: esse tipo de turismo acontece no meio rural, porém não desenvolve 

atividades relacionadas diretamente com a produção agropecuária. Pode ser 

praticado tanto em hotéis fazendas luxuosos ou em simples alojamentos rurais, onde 

o ambiente é o próprio atrativo.  

Zona Especial de Interesse Social: área urbana, destinada predominantemente à 

moradia de população de baixa renda e sujeita a regras específicas de 

parcelamento, uso e ocupação do solo.  

 

 

 

 

 

 


