
1. Requisitos mínimos para o parcelamento 

O produto final tanto de desmembramentos quanto de loteamentos é o lote, definido 

como terreno cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo Plano 

Diretor, e Lei Municipais regulamentadoras deste, servido de infraestrutura básica. 

Esta deve obrigatoriamente ser implantada pelo loteador e é composta pelos 

equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, 

esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e 

domiciliar e vias de circulação. Importante ressaltar que a Lei Nacional 6.766/79 foi 

alterada pela Lei Nacional 11.445 de 2007, sendo modificada a redação, onde antes 

constava como infraestrutura básica a rede de esgoto sanitário passou a constar 

solução para o adequado esgotamento sanitário. Essa alteração é justificada por não 

ser necessária a implantação de redes coletoras de esgotamento sanitário em todos 

os parcelamentos. Dependendo da densidade habitacional, da sua localização em 

relação à rede existente e condições geológicas e topográficas, as soluções 

individuais, compostas por fossas sépticas podem garantir a correta destinação final 

do esgotamento sanitário. A infraestrutura básica pode ser ainda flexibilizada em 

parcelamentos localizados em Zonas Habitacionais declaradas de interesse social. 

Nesses casos a iluminação pública não é obrigatória.  

O parcelamento do solo para fins urbanos só é admitido em zonas urbanas, de 

expansão urbana ou de urbanização específica definidas pelo Plano Diretor ou 

aprovadas Lei Municipal em consonância com o Plano Diretor. O parcelamento do 

solo, com finalidades urbanas, fora do perímetro urbano deve ter anuência prévia do 

INCRA e só poderá ser aprovado se a área for (i) de expansão urbana ou de 

urbanização específica definidas pelo Plano Diretor ou por Leis Municipais 

regulamentadoras deste, (ii) oficialmente declarada como zona de turismo ou 

caracterizada como estância hidromineral ou balneária, (iii) tenha, comprovadamente, 

perdido suas características produtivas, tornando antieconômico seu aproveitamento 

agrícola. Esta comprovação deve ser feita através de laudo assinado por técnico 

habilitado apresentado pelo proprietário ou pela Municipalidade, cabendo ao INCRA a 

averiguação de sua veracidade (SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico 

Brasileiro, 7ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 326). 

Para fins de urbanização o parcelamento do solo não é permitido em terrenos 

alagadiços, terrenos aterrados com material nocivo à saúde pública, em declividades 

iguais ou superiores a 30% e em locais onde a poluição impeça condições sanitárias 

suportáveis. Importante esclarecer que essa proibição não é definitiva, ela perdura 



apenas enquanto não forem realizadas as medidas de adequação técnica da 

salubridade e segurança para adaptar essas áreas ao assentamento humano. O 

mesmo não ocorre com terrenos onde as condições geológicas não aconselham a 

edificação, em área de preservação ecológica, bem como todas as áreas definidas no 

Código Florestal - Lei 12.651/2012 - como de preservação permanente onde o 

parcelamento do solo para fins urbanos é vedado.  

Cabe ao loteador destinar parte da gleba para a implantação do sistema de circulação 

(vias públicas), de equipamento urbano (equipamentos públicos de abastecimento de 

água, serviços de esgostos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica 

e gás canalizado) e comunitário (equipamentos de educação, saúde, cultura, lazer e 

similares), bem como espaços livres de uso público. A localização das áreas 

destinadas aos equipamentos urbanos e comunitários e áreas livres de uso público 

podem ser indicadas pelo Município durante o processo de aprovação do projeto de 

loteamento (Lei 6.766/79, art. 6). Essas áreas devem passar para o domínio do 

Município no momento do registro do loteamento junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis (Lei 6.766/79, art. 22). Até o ano de 1999, essas áreas deveriam representar 

35% da área total da gleba parcelada, porém com a alteração da redação dada pela 

Lei 9.785 de 1999 a porcentagem de área doada passou a estar vinculada à 

densidade de ocupação prevista pelo Plano Diretor, e Lei Municipais 

regulamentadoras deste, para a zona em que se situem.   

A lei define, ainda, uma área mínima para o lote, 125 m², e uma testada mínima 

(dimensão da frente) de 5 (cinco) metros, salvo situações em que o loteamento é 

destinado a urbanização específica (ações de regularização fundiária e urbanização) 

ou edificações de conjuntos habitacionais de interesse social. O parâmetro de 125 m² 

estabelece uma área mínima para lotes, porém cabe ao município, através do Plano 

Diretor e das Leis Municipais que o regulamentam, definir qual será o lote mínimo bem 

como os usos e os coeficientes de aproveitamento para cada uma das porções do 

território que está sob sua jurisdição, de acordo com aspectos físico-ambientais, 

econômicos e culturais. 

Para a implantação do parcelamento, o loteador deve, ainda, observar a 

obrigatoriedade de articular as vias do novo loteamento às vias adjacentes oficiais 

(existentes ou projetadas), harmonizando-se com a topografia local. Para tanto, no 

momento da consulta de diretrizes, o município deve indicar, nas plantas apresentadas 

junto com o requerimento de aprovação, as ruas ou estradas que compõem o sistema 

viário do município relacionadas com o loteamento pretendido e que devem ser 



respeitadas. Além disso, devem ser reservadas áreas não edificáveis de 15 metros de 

cada lado ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público 

das rodovias e ferrovias.   


