Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DA ALDEIA
Estado do Rio de Janeiro
Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de São Pedro da Aldeia

(alterado pela Lei nº 1.896/06)
ANEXO 9
QUADRO DE USOS E ATIVIDADES
ZONAS

USOS E ATIVIDADES PERMITIDAS E NÃO PERMITIDAS
Residencial

Recreacional

Comercial

Serviços

Institucional

Industrial

Rurais

ZR1

Edificações
unifamiliarespor
lote
Condomínio.

Praçaseáreas
esportivas

Estabelecimentos
de Serviços pessoais de pequeno porte que atendam às Nãopermitido
pequeno porte que atendam necessidades imediatas da circunvizinhança (cabeleireiro,
àsnecessidadesimediatasda lavanderia...)comárea construída máxima de200m²
circunvizinhança com área
construída máxima de 200
m²

Nãopermitido

Nãopermitido

ZR2

Edificações unie
multifamiliares
por lote.
Condomínios e
vilas

Praças,áreas
esportivaseclubesde
pequenoporte

Nãopermitido

Nãopermitido

ZR3

Edificações unie
multifamiliares
por lote.
Condomínios e
vilas

Praças,áreas
esportivaseclubesde
pequenoporte

Nãopermitido

Nãopermitido

ZCC

Edificações unie
multifamiliares
por lote.
Vilas e
condomíniosaté
30unidades

Praças,áreas
esportivas,pontosde
encontroeclubes.

Estabelecimentos de
pequenoportequeatendam
àsnecessidades imediatasda
circunvizinhança comárea
construída máxima de200
m²
Estabelecimentos de
pequenoportequeatendam
àsnecessidades imediatasda
circunvizinhança comárea
construída máxima de200
m²
Estabelecimentos devenda
diretaaoconsumidor de
produtosrelacionados ou
nãocomousoresidencial.
Depósitos.

Estabelecimentos
nãopoluidores de
pequenoporte

Nãopermitido

Serviços pessoais (cabeleireiro, lavanderia...), de
comunicação (correio, Internet...), serviços ambulatoriais,
entre outros de pequeno porte que atendam às
necessidades imediatasda circunvizinhança.

Serviços pessoais (cabeleireiro, lavanderia...), de
comunicação (correio, Internet...), serviços ambulatoriais,
entre outros de pequeno porte que atendam às
necessidades imediatasda circuvizinhança.

Estabelecimentos destinados à prestação de serviços à
população, aos níveis adequados de ruídos, de vibrações
e de poluição ambiental, sendo que os serviços de
manutenção (postos de abastecimento, oficinas...) estão
incluídos nesta categoria:Hotéis, cinemas, teatros, boates,
bares,restaurantes, entreoutros.

Culto religioso, educação,
cultura, administração e
serviço público, sede de
empresa, entre outros de
pequeno porte, adequados
aosníveis deruídos.
Culto religioso, educação,
cultura, administração e
serviço público, sede de
empresa, entre outros de
pequeno porte, adequados
aosníveis deruídos.
Culto religioso, educação,
cultura, administração e
serviço público, sede de
empresa, transporte e
comunicação, entre outros,
adequados aos níveis de
ruídos.
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ZC

Edificações unie
multifamilia-res
por lote
Condomínios e
vilas

Praças,áreas
esportivas,pontosde
encontroeclubes.

Estabelecimentos devenda
diretaaoconsumidor de
produtosrelacionada ounão
comousoresidencial
Depósitos

Estabelecimentos destinados à prestação de serviços à
população, aos níveis adequados de ruídos, de vibrações
e de poluição ambiental, sendo que os serviços de
manutenção (postos de abastecimento, oficinas...) estão
incluídos nesta categoria:Hotéis, cinemas, teatros, boates,
bares,restaurantes, entreoutros.

ZCB
nas
vias
coletoras e
arteriais

Edificações unie
multifamilia-res
por lote
Condomínios e
vilas

Praças,áreas
esportivas,pontosde
encontroeclubes.

Edificações unie
multifamilia-res
por lote
Condomínios e
vilas

Edificações unie
multifamilia-res
por lote
Condomínios

ZIC

ZI

Estabelecimentos
Não permitido
não poluidores de
pequenoporte

Estabelecimentos devenda
diretaaoconsumidor de
produtosqueserelacionam
comousoresidencial
Depósitos

Estabelecimentos destinados à prestação de serviços à
população, aos níveis adequados de ruídos, de vibrações
e de poluição ambiental, sendo que os serviços de
manutenção (postos de abastecimento, oficinas...) estão
incluídos nesta categoria:Hotéis, cinemas, teatros, boates,
bares,restaurantes, entreoutros.

Culto religioso, educação,
cultura, administração e
serviço público, sede de
empresa, transporte e
comunicação, entre outros,
adequados aos níveis de
ruídos.
Culto religioso, educação,
cultura, administração e
serviço público, sede de
empresa, transporte e
comunicação, entre outros,
adequados aos níveis de
ruídos.

Praças,áreas
esportivas,pontosde
encontroeclubes.

Estabelecimentos devenda
diretaaoconsumidor ou
estocagemdeprodutos.

Estabelecimentos destinados à prestação de serviços e Estabelecimentos
adequados aos níveis de ruídos, vibrações e de poluição institucionais, adequados aos
ambiental.
níveis de ruídos, vibrações e
depoluição.

Industriasdemédioa Não permitido
pequeno
porte
conforme
especificação da
FEEMA

Parques,Praças,áreas
esportivas,pontosde
encontroeclubes.

Estabelecimentos devenda
estocagemdeprodutos.

Estabelecimentos destinados à prestação de serviços e Estabelecimentos
adequados aos níveis de ruídos, vibrações e de poluição institucionais, adequados aos
ambiental.
níveis de ruídos, vibrações e
depoluição.

Indústriasdemédioe Não permitido
grande
porte
conformeespecifica-

Industria doméstica Não permitido
ou
artesanal,
compatível com o
usoresidencial.

çãodaFEEMA

Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DA ALDEIA
Estado do Rio de Janeiro
Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de São Pedro da Aldeia

ZTR

Nãopermitido

Praças, parques,
bosques,áreas
esportivas.

Estabelecimentos devenda
diretaaoconsumidor de
produtosqueserelacionam
comousorecreacionale
residencial, depequeno
porte.

Estabelecimentos deatendimentodiretoaoconsumidor,
queserelacionamcomousorecreacional, depequeno
porte.

Estabelecimentos quese
relacionamcomouso
residencialeaosníveis
adequados deruídos,
vibrações edepoluição
ambiental, depequenoporte.

Nãopermitido

Nãopermitido

ZTP

Edificações unie
multifamilia-res
por lote
Condomínios

Praças, parques,
bosques,áreas
esportivas.

Estabelecimentos devenda
diretaaoconsumidor de
produtosqueserelacionam
comousorecreacionale
residencial, depequeno
porte.

Estabelecimentos deatendimentodiretoaoconsumidor,
queserelacionamcomousorecreacionaleresidencial,
depequenoemédioporte.

Estabelecimentos de
pequenoe médioportecom
níveisadequados deruídos,
vibrações edepoluição
ambiental.

Nãopermitido

Nãopermitido

ZPVS

Nãopermitido

Mirantes etrilhas.
Ecotu-rismoa critério
doórgãoam-biental
muni-cipal.

Nãopermitido

Instalaçãodeantenas

Estabelecimentos paraa
fiscalização, estudos e
pesquisasdepequenoporte.

Nãopermitido

Refloresta-mento

ZCVS

Edificações
Mirantes etrilhas.
unifamiliarestipo Parqueselocaispara
chácarasesítios ou pic-nics.
imóveis
destinadosà
manutençãoe
conservaçãoda
natureza

Nãopermitido

Edificações para manutençãoeconservaçãodaredede
altatensãoedasantenas

Estabelecimentos para
estudos epesquisas,
fiscalizaçãoemonitoramento
ambientaldepequenoporte.

Nãopermitido

Refloresta-mento.
Piscicultura e
apicultura edemais
atividades que
permitamomanejo
moderadoeauto
susten-tadodabiota,
a critériodoórgão
ambien-tal
municipal.
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ZL

Nãopermitido

AEII

Áreasdelazer
culturale
contempla-tivo

AEIS

Edificações uni e
multifamilia-res
por lote
Condomínios e
vilas

AEIH
C*

*****

Nãopermitido

Estabelecimentos de
Serviços diretamenterelacionados comacoleta dolixo.
pequenoportevoltadospara
areutilizaçãodosresíduos
sólidos
Áreasdelazer cultural Comérciodepequenoporte Serviços depequenoporteafinscomoAEII.
econtemplativo
afinscomoAEII.

Praçaseáreas
esportivas

*****

Estabelecimentos de
pequenoe médioporte

Estabelecimentos depequenoemédioporte

*****

*****

Equipamentos diretamente
relacionados coma coleta do
lixo.
Estabelecimentos de
pequenoportecomníveis
adequados deruídos,
vibrações edepoluição
ambiental.
Estabelecimentos de
pequenoe médioportecom
níveisadequados deruídos,
vibrações edepoluição
ambiental.
*****

Usina dereciclagem
delixoou de
reaproveitamento
dosresíduossólidos
Nãopermitido

Não permitido

Nãopermitido

Não permitido

*****

Não permitido

*****

AEIA

Edificações
Unifamilia-res

Mirantes etrilhas.
Praças, parques e
locaisparapic-nics.
Áreasesportivas.

Estabelecimentos de
Estabelecimentos depequenoportevoltadospara dar
pequenoportevoltadospara apoioàsatividades recreacionaiseturísticas.
darapoioàsatividades
recreacionaiseturísticas.

Estabelecimentos de
pequenoportecomníveis
adequados deruídos,
vibrações edepoluição
ambiental.

Nãopermitido

Não permitido

AEIP

Edificações
Unifamilia-res

Áreasdelazer, praças
eusosafins.

Estabelecimentos de
Estabelecimentos depequenoportevoltadospara dar
pequenoportevoltadospara apoioàsatividades pesqueiraseturísticas.
darapoioàsatividades
pesqueiraseturísticas.

Estabelecimentos de
pequenoportecomníveis
adequados deruídos,
vibrações edepoluição
ambiental.

Industriaartesanalda
pesca

Não permitido

ZUAP
1

Edificações
Circuitos turísticos Nãopermitido
unifamiliares por com pontos de

Nãopermitido

Estabelecimentos
de Nãopermitido
pequeno porte com níveis

Atividades
agrícolas
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lote ou imóveis encontrooudescanso
sede de fazendas,
ousítios.
Hotéis fazenda.

ZUAP
2

Edificações
Circuitos turísticos Nãopermitido
unifamiliares por com pontos de
lote ou imóveis encontrooudescanso
sede de fazendas,
chácarasousítios.
Hotéis fazenda.

Nãopermitido

As ZEs obedecerão aos usos definidos e aprovados pelo projeto específico.
As ZPMAs ZPLATs e APAs são consideradas áreas “non aedificandi”.
* A AEIHC obedecerá à legislação específica do órgão competente - (IPHAN).

adequados de ruídos,
vibrações e de poluição
ambiental.

intensivas
e
extensivas.
Atividades
pecuárias.
Reflorestamento,
psicultura,
pesqueiros do tipo
pesque e pague e
específicas
de
extração mineral.

Estabelecimentos
de Nãopermitido
pequeno porte com níveis
adequados de ruídos,
vibrações e de poluição
ambiental.

Atividades
agrícolas
intensivas
e
extensivas.
Reflorestamento

