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Anexo I - Glossário 
 
ACESSO: interligação entre logradouro e lote ou gleba, tanto para veículos quanto para 
pedestres; 
 
ÁREA DE LAZER: parcela da área comum de lotes condominiais tais como piscinas, 
churrasqueiras, playground e outras afins, destinadas ao lazer, entretenimento e contato com o 
ambiente natural dos condôminos; 
 
ÁREA COMUM: toda e qualquer parcela dos lotes condominiais que não integre a unidade, 
constituindo-se propriedade do conjunto dos condôminos e destinada ao aproveitamento por 
todos eles, conforme destinação estabelecida em convenção ou acordo entre si, sendo 
exemplificativamente discriminados como áreas de lazer, garagens, halls, portarias, áreas 
técnicas, circulação horizontal e vertical etc. 
 
ÁREA CONSTRUÍDA: o somatório de todas as áreas construídas da edificação; 
 
ÁREA CONSTRUÍDA COMPUTÁVEL: somatório de toda a área construída considerada para 
efeito de cálculo do Coeficiente de Aproveitamento (CA) utilizado pela edificação; 
 
ÁREA ÚTIL URBANIZÁVEL: Terreno passível de receber obras de infraestrutura urbana, visando 
o seu aproveitamento eficiente, através de loteamento, desmembramento ou implantação de 
empreendimentos. 
 
ÁREAS VERDES E DE LAZER: áreas não edificadas destinadas ao lazer da população e seu 
contato com os recursos naturais disponíveis; 
 
ATIVIDADE: forma de manifestação de usos urbanos e rurais não residenciais; 
 
BICICLETÁRIO: área, edificada ou não, mas equipada com dispositivos destinados ao 
estacionamento ou guarda de bicicletas; 
 
CAIXA DE RESERVAÇÃO: reservatório interno ao lote implantado para retenção de águas 
pluviais e posterior reutilização ou lançamento na rede de drenagem; 
 
CANTEIRO CENTRAL: espaço de separação de pistas de rolamento da via pública com 
calçamento ou jardim; 
 
CICLOVIA: via segregada do sistema viário destinado a veículos ou a pedestres, destinada à 
circulação exclusiva de bicicletas; 
 
CICLOFAIXA: faixa delimitada no leito viário, temporária ou permanentemente, destinada à 
circulação exclusiva de bicicletas; 
 
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA): razão entre a área construída computável e a área 
total do terreno em que se encontra; 
 
CONDOMÍNIO: edificação ou conjunto de edificações, caracterizado pela existência de duas ou 
mais unidades autônomas ou, no caso de vilas, de unidades autônomas, destinadas a fins 
residenciais ou não, construídas sobre um mesmo lote ou gleba, às quais se atribuem frações 
ideais de uma área comum; 
 
DESDOBRO: subdivisão de lote que já tenha sido já parcelamento do solo, que resulte dois ou 
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mais lotes, sem abertura, prolongamento, ampliação ou modificação de qualquer logradouro; 
 
DESMEMBRAMENTO: subdivisão de gleba em novos lotes, sem a abertura, prolongamento, 
ampliação ou modificação dos já existentes; 
 
ENGLOBAMENTO: reunião de dois ou mais lotes ou glebas contiguas, de idêntica titularidade, 
para formação de um só lote ou gleba, ambos os casos sujeitos ao dimensionamento máximo 
permitido em Lei; 
 
EQUIPAMENTOS URBANOS: infraestrutura de abastecimento de água, drenagem de águas 
pluviais e fluviais, esgotamento sanitário, energia elétrica, redes de telecomunicações e gás 
canalizado; 
 
EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS: equipamentos públicos voltados à prestação de serviços de 
atendimento da população nas diferentes áreas componentes das políticas públicas municipais, 
tais como, os equipamentos de educação, saúde, assistência, cultura, esporte, lazer; 
 
FAIXA DE DOMÍNIO: conjunto de áreas declaradas de utilidade pública, desapropriadas ou 
apenas apossadas administrativamente, necessárias à implantação e ao distanciamento seguro 
de estradas, rodovias, ferrovias, linhas de transmissão de energia, bem como outros 
equipamentos urbanos, servindo apenas à implantação de seus dispositivos operacionais, tais 
como drenagem, vias marginais, retornos, trevos, pedágios e outras atividades de apoio aos 
usuários; 
 
FAIXA NÃO EDIFICANTE: área de terreno onde não é permitido edificar em virtude de 
implantação existente ou planejada de equipamentos urbanos ou sistema viário sem anuência da 
autoridade responsável pelo equipamento; 
 
GABARITO: altura total da edificação, contada do nível da rua na testada do imóvel, até o ponto 
mais alto do último pavimento, excetuando-se o cômputo da caixa d’água, casa de máquina e 
barrilete; 
 
GLEBA: terreno jamais submetido a arruamento ou parcelamento do solo; 
 
INCOMODIDADE: parâmetro que define o nível de interferência que atividade gera para o bem 
estar do bairro ou região em que se situe; 
 
LOGRADOURO: espaço público, oficialmente reconhecido, e utilizado para fins de 
endereçamento, tais como ruas, avenidas, praças, largos; 
 
LOTE: o terreno servido de infraestrutura, resultante de parcelamento do solo, desdobro, 
englobamento; 
 
LOTEAMENTO: subdivisão de lote ou gleba em novos lotes, destinados à futura edificação, com 
criação de logradouros ou prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes, áreas de 
uso institucional e áreas verdes e de lazer; 
 
MICRO MINERAÇÃO: atividade de extração de argila empregada no fabrico de cerâmica 
vermelha que, utilizada isoladamente, se preste ao fabrico de tijolos, telhas, manilhas e produtos 
artesanais, excluídas as argilas ditas industriais, destinadas à produção de pisos e revestimentos 
cerâmicos, desde que a atividade em si e seu processo minerário junto ao Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM) estejam enquadrados adicionalmente às seguintes 
condicionantes: a) estar circunscrito em um polígono DNPM de no máximo 05 ha (cinco 
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hectares); b) possuir vida útil mínima da jazida, aprovada no DNPM de 20 (vinte) anos, podendo 
ser aceito prazo de vida útil até 10% (dez por cento) menor do que o estabelecido; c) possuir 
junto ao DNPM, seja o Plano de Lavra (PL) para o regime de licenciamento ou o Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE) para o regime de concessão, no qual a substância requerida 
para lavra seja exclusivamente a argila para cerâmica vermelha para produção de tijolos, telhas, 
manilhas e produtos artesanais, tendo este uso explicitado no referido projeto e atestado pelo 
DNPM no documento denominado Minuta de Registro de Licença ou Atestado de PAE 
Satisfatório, o que for o caso, a depender do regime de aproveitamento em que o processo 
estiver correndo; d) prever a produção máxima mensal de 2.000 (duas mil) toneladas/mês de 
argila; e) não necessitar de supressão de mata nativa, na forma de maciços arbóreos ou cordões. 
A eventual necessidade de supressão de exemplares arbóreos isolados nativos será permitida 
exclusivamente para os setores projetados para a lavra, mas deverá respeitar a legislação vigente 
no momento da execução do ato, portando, deverá obter do órgão ambiental estadual as devidas 
autorizações para a efetivação do mesmo, incluindo as necessárias compensações, nos moldes, 
regras e quantitativos estabelecidos pelo órgão ambiental estadual. Caso o órgão ambiental 
estadual não exija a compensação pela supressão de exemplares arbóreos isolados, fica desde 
já pré-determinado que o poder público municipal exija no mínimo a compensação da referida 
supressão na proporção de 30 (trinta) mudas de espécies equivalentes para cada exemplar 
arbóreo isolado nativo suprimido, que deverá necessariamente ser semeado no imóvel da mesma 
matrícula onde ocorrer a supressão, próximo a maciços ou cordões arbóreos nativos já existentes 
ou a Áreas de Proteção Permanente (APP) da propriedade, respeitando-se as recomendações 
técnicas para garantia de sobrevivência dos exemplares semeados, incluindo a apresentação de 
relatório técnico semestral à Prefeitura Municipal, com considerações técnicas e memorial 
fotográfico referentes à condução das mudas e eventuais substituições, de modo que se garanta 
uma taxa de sucesso de pelo menos 90% (noventa por cento) dos exemplares; ; f) não necessitar 
de supressão ou interferência direta em Áreas de Preservação Permanente (APP) de qualquer 
modalidade, e g) não necessitar do uso de explosivos para efetuar o desmonte do material como 
método de lavra, devendo este desmonte ser efetuado exclusivamente pelo método mecânico de 
escarificação direta por máquina hidráulica (escavadeira, retroescavadeira ou pá-carregadeira) ou 
ainda pelo método manual. As áreas de cava, uma vez exauridas para o bem mineral com 
aptidão para cerâmica vermelha poderão ser recuperadas com a mesma modalidade de 
ocupação existente antes de sua escavação, ou serem destinadas a qualquer modalidade de uso 
múltiplo indicado nas demais alíneas do presente inciso, desde que assegurada tecnicamente a 
sua estabilidade geotécnica, incluindo a dos taludes marginais e a dos processos erosivos para a 
área como um todo, sendo vedada a manutenção de trechos com solo exposto sem qualquer 
vegetação sobre o mesmo, bem como o acúmulo errático  de  águas      no      terreno     
(empoçamento),     salvo     a     formação     intencional      de corpo  d’água  para  o  uso  
agropecuário,  visando  à  produção  de   pescado  de  corte ou ornamental ou pesca esportiva 
(pesca e solta), ficando esta modalidade de recuperação da área da cava permitida, desde que 
sejam obtidas as devidas licenças ambientais e outorgas necessárias junto ao poder público 
estadual e nova certidão de uso do poder municipal para esta nova destinação da área, quando 
couber ou for necessário. O responsável legal pela lavra, titular do processo minerário junto ao 
DNPM, deverá apresentar anualmente relatório consubstanciado tecnicamente, assinado por 
técnico habilitado, com atribuições para as áreas de lavra de minérios, demonstrando o 
andamento dos trabalhos de lavra e o resultado das medidas de mitigação ambiental associadas, 
incluindo memoriais fotográficos, análise da qualidade das águas superficiais das coleções 
hídricas próximas aos setores de lavra, com no mínimo 01 amostra no curso d’água natural a 
montante de todas as cavas e 01 amostra no curso d’água natural à jusante de todas as áreas 
produtoras de argila, mas antes de sair da área de influência das mesmas, tendo como base, no 
máximo 100 metros à jusante da última cava do setor oleiro. A frequência de amostragem deverá 
ser de 01 amostra em cada ponto citado acima do final da estação das cheias (final de março) e 
01 amostra em cada ponto no final da estação das secas (final de setembro), a cada ano 
hidrológico, totalizando 04 amostras /ano hidrológico, que deverão contemplar os parâmetros 
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para rios classe II, conforme resolução CONAMA 357/05, acrescidos no que couber, do que está 
disposto na Resolução CONAMA 430/11. As análises citadas deverão ser executadas para o 
conjunto de unidades de lavra, com os custos e resultados das 04 amostras anuais 
compartilhados por todos os mineradores, cada qual podendo utilizar os dados em seu relatório 
individual. Á critério dos mineradores poderá ser entregue um único relatório de atividades 
consolidando os trabalhos de todas as unidades produtoras, no qual os resultados das 04 
amostras de água superficial anuais deverão ser anexados. Essas condicionantes não substituem 
ou eliminam a necessidade de obtenção de qualquer título ou licença ou o cumprimento de 
qualquer legislação ou condicionante legal das esferas federal ou estadual que sejam ou venham 
a ser necessárias, valendo sempre as versões ou legislação mais restritivas em vigor ou a serem 
promulgadas sobre o assunto. 
 
PARACICLO: dispositivo destinado à guarda ou estacionamento de bicicletas localizado 
externamente ao lote, em logradouro; 
 
PARCELAMENTO DO SOLO: subdivisão de lote ou gleba nas modalidades de loteamento ou 
desmembramento; 
 
QUADRA: área resultante de loteamento ou desmembramento, delimitada por vias de circulação; 
 
RECUO: é a distância mínima que deve ser observada entre a edificação e as divisas do lote ou 
gleba, medida perpendicularmente a estas; 
 
SISTEMA VIÁRIO: conjunto de vias e demais logradouros públicos destinados à circulação de 
pessoas, veículos e bicicletas, compreendendo leito carroçável, passeios, canteiros centrais, ilhas 
de retono, refúgios, ciclovias, ciclofaixas, escadarias e vias exclusivas de pedestres; 
 
SUBSOLO: pavimento enterrado ou semi-enterrado, desde que o piso do pavimento 
imediatamente superior (térreo) não fique acima da cota mais 1,20m em relação ao nível do meio-
fio, medindo no eixo do lote, ou ao seu nível mediano, conforme o Código Sanitário.  
 
TAXA DE OCUPAÇÃO: razão entre a área de projeção horizontal da edificação ou conjunto de 
edificações e a área do terreno; 
 
TAXA DE PERMEABILIDADE: razão entre a área sem qualquer construção ou elemento de 
impermeabilização do solo e a área total do terreno; 
 
TESTADA: face do imóvel voltada para a via pública; 
 
UNIDADE AUTÔNOMA: unidade decorrente de implantação de condomínio, nas modalidades 
vertical, horizontal ou, em alguns casos, vila; 
 
UFIRC: Unidade Fiscal de Rio Claro. 


