
COMO UTILIZAR
O MAPA

TUTORIAL



  A SEMURB desenvolveu um mapa contendo todo o zoneamento,
através do qual é possível consultar as prescrições para cada
quadra da cidade. Nele pode ser verificada em qual macrozona está
inserida a quadra, bem como as áreas especiais incidentes sobre
ela.

Recorte de um trecho do mapa 

Como identificar as prescrições do meu lote?



Como utilizar o mapa?

Clique na quadra que

Clique na quadra que

deseja consultar

deseja consultar

Aparecerá uma pop-up

Aparecerá uma pop-up

com as prescrições

com as prescrições

http://u.osmfr.org/m/782224/

http://u.osmfr.org/m/782224/


Número da quadraNúmero da quadra

Em resumo, a pop-up apresenta as informações  abaixo:

Bairro onde a quadra se situaBairro onde a quadra se situa

Bacia onde a quadra se situaBacia onde a quadra se situa

Camadas do zoneamentoCamadas do zoneamento
sobre a quadrasobre a quadra

Coeficiente de aproveitamento da baciaCoeficiente de aproveitamento da bacia

Coeficiente de aproveitamento do bairroCoeficiente de aproveitamento do bairro

Coeficiente de aproveitamentoCoeficiente de aproveitamento    emem
caso de eixo estruturantecaso de eixo estruturante

Coeficiente de aproveitamentoCoeficiente de aproveitamento    a sera ser
adotadoadotado

Código da combinação deCódigo da combinação de
camadas sobre a quadracamadas sobre a quadra

Link de acesso às prescrições queLink de acesso às prescrições que  
compõem a combinaçãocompõem a combinação



Número da quadraNúmero da quadra

Bairro onde a quadra se situaBairro onde a quadra se situa

Bacia onde a quadra se situaBacia onde a quadra se situa

A bacia diz respeito às bacias de
esgotamento sanitário encontradas

no mapa 2 do Anexo III do Plano
Diretor. Cada bacia possui um

coeficiente próprio, obtido a partir
da sua capacidade de carga.



Camadas do zoneamentoCamadas do zoneamento  
que se sobrepõem à quadraque se sobrepõem à quadra

Coeficiente de Aproveitamento daCoeficiente de Aproveitamento da
baciabacia

Coeficiente de Aproveitamento doCoeficiente de Aproveitamento do
bairrobairro

O Zoneamento diz respeito às camadas do
zoneamento urbano aplicadas na quadra
selecionada. Por exemplo, Zona Adensável,
AEIS, ou qualquer outra Área Especial. 
O bairro pode ser composto por mais de uma
bacia, e cada bacia possui um coeficiente
próprio. Em alguns casos é possível adotar o
CA do bairro e não o da bacia, conforme
prevê o §2º, Art. 15 do Plano Diretor:

§ 2º Faculta-se aos lotes situados em bacias com
menores coeficientes de aproveitamento a
possibilidade de alcançar o coeficiente de
aproveitamento mais alto de outra bacia inserida
no mesmo bairro, desde que aprove junto à
concessionária de abastecimento de água e
esgotamento sanitário solução de esgotamento
sanitário para as bacias adjacentes mais
dotadas.



Coeficiente de aproveitamentoCoeficiente de aproveitamento em em
caso de eixo estruturantecaso de eixo estruturante

Coeficiente de aproveitamentoCoeficiente de aproveitamento a ser a ser
adotadoadotado

Quando as quadras se situam próximo a eixos
estruturantes, é concedido o benefício de acréscimo
de coeficiente, podendo variar entre 25% ou 50%
quando se tratar de quadra contígua ou lindeira ao
eixo (ver §§ 4º e 5º do Art. 15 do Plano Diretor).

O CA predominante diz respeito ao Coeficiente que
predomina em relação a todos os outros. Por
exemplo, quando há eixo estruturante, este é
predominante (exceto em áreas regulamentadas).
Mas em sua ausência, a bacia predomina em
relação ao bairro.



A combinação é o código que aponta
quais camadas do zoneamento se
aplicam na quadra ( Zona Adensável,
AEIS, AEITP, etc.)
O link leva a uma planilha com todas
as prescrições a serem adotadas na
quadra.

Código da combinação deCódigo da combinação de
camadas sobre a quadracamadas sobre a quadra

Link de acesso às prescriçõesLink de acesso às prescrições
que compõem a combinaçãoque compõem a combinação


