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ANEXO I - Definições

ANTECÂMARA: recinto que antecede compartimento tais como banheiro e caixa de escada.

ÁREA MÍNIMA: menor área de piso permitida para um determinado compartimento ou cômodo.

ÁREA TÉCNICA: área ou compartimento destinada a abrigar exclusivamente equipamentos, máquinas e 
instalações prediais, tais como tubulações, dutos e similares, destinados ao apoio de infraestrutura 
necessária à edificação.

BALCÃO OU SACADA: compartimento na altura de pisos elevados, em balanço ou não, disposto diante 
de portas e protegidos com grade ou peitoril em, pelo menos, uma de suas faces.

BEIRAL: parte da cobertura da edificação que ultrapassa a parede externa com o objetivo de protegê-la 
com projeção horizontal, em balanço, de edificação com até 1,00 m (um metro) de largura a partir do 
perímetro da área edificada.

CELA SANITÁRIA: compartimento destinado a bacias sanitárias ou chuveiros separados por divisões com 
altura mínima de 2,00m (dois metros), tendo, além da altura citada, vãos livres de 0,15m (quinze 
centímetros) de altura na parte inferior e no mínimo 0,35m (trinta e cinco centímetros) de altura na 
parte superior.

COMPARTIMENTOS OBRIGATÓRIOS: são os compartimentos ou cômodos exigidos para que seja 
caracterizado o uso de uma edificação.

CONJUGADO: unidade habitacional onde dormitório, sala, cozinha e anexos se conciliam em um só 
compartimento, solução esta utilizada para Loft's, Kitnetes ou Studios.

CONSTRUÇÃO LEGALIZADA: é a edificação que foi licenciada por lei de exceção.

DIMENSÃO MÍNIMA: é dada pelo diâmetro do círculo a ser inscrito no plano horizontal do 
compartimento.

EDIFICAÇÃO: Construção destinada a abrigar qualquer atividade humana, materiais ou equipamentos.

ESCADA CONVENCIONAL OU ORDINÁRIA: escada que, embora possa fazer parte de uma rota de saída, 
se comunica diretamente com os demais ambientes, como corredores, halls e outros, em cada 
pavimento, sendo dispensada de porta corta-fogo.

ESCADA DE SEGURANÇA: escada a prova de fogo e fumaça, devendo observar as exigências da legislação 
estadual específica.

ESPAÇO LIVRE ABERTO: espaço descoberto para o qual ficam voltados vão de iluminação e ventilação da 
edificação, caracterizado pela abertura em pelo menos uma extremidade;
ESPAÇO LIVRE FECHADO: espaço descoberto para o qual ficam voltados vãos de iluminação e ventilação 
da edificação, caracterizando-se como o espaço situado entre paredes edificadas e/ou muro de divisa 
lateral.
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FACE ABERTA; Aquela sem vedação e que se comunica com o ambiente natural.

FIAT SERVICE (Fiat hotel / Fiat residencial): edifício residencial multifamiliar em que as unidades podem 
ter uso temporário.

FUNDAÇÃO: é aquela que compreende os elementos estruturais, tais como: sapata, bloco, radier, viga 
baldrame, viga de travamento, tubulão, estaca e bloco de fundação.

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: edificação residencial enquadrada no programa municipal de planta 
popular ou enquadrada por programas habitacionais governamentais de interesse social, que viabilizem 
à população de baixa renda o acesso à moradia adequada e regular.

HALL E CIRCULAÇÃO COLETIVA: passagem de uso comum.

HALL E CIRCULAÇÃO PRIVATIVA: passagem de uso restrito.

ILUMINAÇÃO PARA ÁREA COBERTA: iluminação obtida através de vão voltado para determinada área 
coberta que deve ser aberta em pelo menos uma das extremidades, considerando-se como tal varandas, 
marquises, sacadas, garagens, etc.

JANELA AVANÇADA OU BAY WINDOW: é a janela assentada sobre parede saliente das demais ou aquela 
que avança além da parede onde foi instalada, ou seja, projetando-se para fora;

LANCE DE ESCADA: sucessão ininterrupta de degraus.

LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO: é a regularização da edificação por lei de exceção.

MURO DE ARRIMO: Obra, em geral de alvenaria ou concreto, destinada a suster o empuxe das terras, e 
que permite dar a estas um talude vertical ou quase vertical.

OUTROS COMPARTIMENTOS: são quaisquer compartimentos ou cômodos não necessariamente 
obrigatórios numa determinada edificação.

PAVIMENTO INFERIOR: são pavimentos situados abaixo do pavimento térreo, caracterizados por 
estarem acima do perfil natural do terreno ou por serem parcialmente enterrados com afloramento 
superior a 2m (dois metros) em relação ao perfil natural do terreno.

PAVIMENTO TÉCNICO: aquele pavimento com até 2m (dois metros) de pé-direito e destinado a abrigar 
equipamentos, máquinas e instalações prediais tais como tubulações, dutos e similares, destinados ao 
apoio de infraestrutura necessária à edificação.
PAVIMENTO TÉRREO: é o pavimento de acesso principal à edificação em relação a via pública, definido 
pelo projeto, devendo estar compreendido entre as cotas de Im (um metro) acima ou abaixo do nível 
de qualquer cota intermediária entre a cota mais baixa e a mais elevada do perfil natural do terreno, 
podendo variar o nível para acompanhar o perfil natural do terreno.
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PAVIMENTO COM VÁRIOS NÍVEIS: Pavimentos compostos por vários níveis, que poderão variar seguindo 
o perfil do terreno.

PÉ-DIREITO MÍNIMO: é a menor altura livre permitida, compreendida entre a parte mais alta do piso e a 
parte mais baixa do teto. Nos tetos com vigas, inclinados, abobadados ou contendo superfícies salientes, 
o pé-direito mínimo deve ser mantido em pelo menos 80% (oitenta por cento) da superfície do teto, 
admitindo-se na superfície restante que o pé-direito livre mínimo de 2,30 (dois metros e trinta 
centímetros).

PROGRAMA DE NECESSIDADES: Documento preliminar ao projeto composto por levantamento de 
informações e por programa de ambientes e suas conexões, com objetivo de informar as quantidades, 
áreas, dimensionamentos e demais especificações dos ambientes para atendimento tanto das 
demandas adequadas ao desenvolvimento da atividade quanto dos requisitos legais para caracterização 
desta atividade ou edificação.

SÓTÃO: é o compartimento resultante do aproveitamento da inclinação acentuada do telhado.

SUBSOLOS: são pavimentos situados abaixo do pavimento térreo, caracterizados por serem totalmente 
ou parcialmente enterrados, podendo aflorar até o limite de 2m (dois metros) em relação ao perfil 
natural do terreno.

SUBSOLOS AFLORADOS: são subsolos parcialmente enterrados limitados ao afloramento de 2m (dois 
metros) em relação ao perfil natural do terreno.

TERRAÇO: espaço descoberto sobre uma edificação, ou ao nível de pisos elevados.

VARANDA: área coberta limitada por uma ou mais paredes da edificação, tendo pelo menos uma das 
faces abertas.

VENTILAÇÃO INDIRETA: ventilação obtida através de compartimento contíguo, por meio de duto.

VENTILAÇÃO MECÂNICA (FORÇADA OU ARTIFICIAL): ventilação obtida através de equipamentos, 
devendo atender às determinações das normas específicas.

VENTILAÇÃO NATURAL: ventilação obtida através de vão voltado diretamente para a parte externa da 
edificação, incluindo-se as chaminés de tiragem.
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PAVIMENTO TÉRREO; é o pavimento de acesso principal à edificação em relação a via pública, definido pelo projeto, devendo estar 
compreendido entre as cotas de Im (um metro) acima ou abaixo do nh/el de qualquer cota intermediária entre a cota mais baixa e a mais 
elevada do perfil natural do terreno, podendo variar o nível para acompanhar o perfil natural do terreno.
PAVIMENTO INTERIOR: são pavimentos situados abaixo do pavimento térreo, caracterizados por estarem acima do perfil natural do terreno ou 
por serem parcialmente enterrados com afloramento superiora 2 metros em relação ao perfil natural do terreno.
SUBSOLOS: são pavimentos situados abaixo do pavimento térreo, caracterizados por serem totalmente ou parcialmente enterrados, podendo 
aflorar até o limite de 2m (dois metros) em relação ao perfil natural do terreno.
SUBSOLOS AFLORADOS: são subsolos parcialmente enterrados limitados ao afloramento de 2 metros em relação ao perfil natural do terreno.
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