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ANEXO XII - ÁREAS COMPUTÁVEIS E NÃO COMPUTÁVEIS PARA CALCULO DE COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO E DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO
ÁREAS CONSTRUÍDAS

- toda área coberta com altura maior que 1,50 (um metro e cinquenta centímetros) será considerada como área construída; 
- toda caixa de escada será considerada como área construída em todos os pavimentes;

- pergolado descoberto será considerado como área construída;
- sacadas e suas projeções.

USO ÁREAS COMPUTÁVEIS (ACC)
(para o cálculo do coeficiente de aproveitamento e de vagas de estacionamento)

ÁREAS NÃO COMPUTÁVEIS (ANC)
(para o cálculo do coeficiente de aproveitamento e de vagas de estacionamento)

USO RESiDENCIAL UNIFAMILIAR
Toda áreaedificada, incluindo caixa de escada em todos os pavimentos, excluindo as 
áreas não computáveis

Somatória das sacadas, varandas, áreas técnicas e garagens com área máxima de 1CX),CI0 m: 
(as áreas descritas acima serão ANC e o que exceder a estas áreas serão ACC)

USO RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR

Toda área privativa das unidades habitacionais excluindo as áreas não computáveis

(nas áreas privativas, as escadas em todos os pavimentos e os elevadores, plataformas 
elevatórias e similares em um pavimento serão consideradas ACC)

(A área excedente a 2S,00 m! da somátória das varandas, sacadas e áreas técnicas será 
considerada ACC)

Em multifamiliar horizontal ou horizontal simples a área excedente a 75,00 m: de 
garagem privativa será considerada ACC.

Nas áreas privativas de cada unidade habitacional: somatória das sacadas, varandas e áreas 
técnicas até 25,00 m2 (quando a somatória destas áreas for maior que 25,00 m!, considera-se 25,00 
m2 como ANCe a área excedente será ACC)

O poço do elevador, a caixa de escada de uso comum, o barrilete, o reservatório de água, a casa de 
máquinas, o depósito de material de limpeza, as lixeiras, as portarias e o centro de medição e 
demais áreas de uso comum;

Estacionamento coberto: vagas, circulação de veiculos e pedestres em garagens, e para o uso 
residencial multifamiliar horizontal ou horizontal simples a garagem privativa até 75,00 m2 por 
unidade habitacional;

Pavimentos e áreas técnicas de uso comum, quando destinados exclusivamente para maquinário 
de instaiação predial e instalações prediais do empreendimento.

"hobby boxes" e depósitos privativos quando situados e acessados exclusivamente pela área

USO NAO RESIDENCIAL

Áreas utilizadas para o desenvolvimento da atividade não residencial, sendo área 
privativa ou comum.

Praça de alimentação e compartimentos destinados à administração de 
empreendimentos compostos por mais de uma unidade.

(nas áreas privativas, as escadas em todos os pavimentos e os elevadores, plataformas 
elevatórias e similares em um pavimento serão consideradas ACC)

Quando composto por mais de uma unidade, as áreas de uso comum destinadas a circulação, 
vestiário, instalações sanitárias, poço do elevador, caixa de escada e similares.

Barrilete, reservatório de água, casa de máquinas, depósito de material de limpeza, lixeiras, 
portarias e o centro de medição.

Estacionamento coberto: vagas, circulação de veículos e pedestres em garagens

Pavimentos e áreas técnicas, quando destinados exclusivamente para maquinário de instalação 
predial e instalações prediais do empreendimento.

USO MISTO DO RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR COM O USO 

NÃO RESIDENCIAL

considerar as áreas computáveis e não computáveis para cada uso e caso ambos os usos compartilhem áreas, será considerada a área construída computável mais restritiva e com maior 
efeito no coeficiente de aproveitamento;

ÁREAS QUE NÃO ENTRAM NO CÁLCULO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS
vazios, exceto os vazios de caixas de escadas;
beirai até 1,00 metro, projeção de marquises, floreiras e similares todas em balanço até l,00m, exceto projeção de pavimentos e sacadas

AREAS DESCOBERTAS
piscinas, quadras esportivas e demais áreas descobertas;
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USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

RESIDÊNCIA (R)

KXX

K,>AB !IC»>gSM. fRj >í 
CEA XX, X r ms| 

vx‘ jlÓ.iío! ->0

<x;x>

LEGENDA

ABRIGO DESMGNTAVEL (R) 
A CONSTRUIR

RESIDÊNCIA (R) 
^A CONSTRUIR

SO M ATO RIA DAS VARANDAS, S ACADAS, 
ÁREAS TÉCNICAS E GARAGENS ATÉ 
100,00 m2

NÃO ENTRAI.1 NO CÁLCULO DO 
COEFICIENTE DE APROVEITAJ.IENTO 
SENDO ABRIGO DESMONTÁVELOU 
CONSTRUÇÃO

CÁLCULO DO C.A:

(CONSTRUÇÃO + A D.)- (VARANDAS, 
SACADAS, ÁREAS TÉ CNICAS E 
GARAGENS ATÉ 100,00 m2)_____________

ÁREADO TERRENO
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SACADAS EM USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR

SACADA
A=15,00nf

tf ■ 
■ a--.

Área de Serviço é área construída computável

A.S.

UNIDADE HABITACIONAL EM 
RESIDENCIAL MULTIFAMIUAR

.

legenda:

Área construída computável (ACC)

I I Área construída não computável (ANC)

A somatória das va-andas, sacadas e áreas técnicas até 25.00nf por unidade habitacional, serão 
Áreas Construídas Não Computáveis, e suas áreas excedentes serão Áreas Construídas Computáveis

SA C,A DA '/Lia
A= 15,00 nf

~m
Area de Serviço é área construída computável

W II

UNIDADE HABITACIONAL EM 
RESIDENQAL MULTIFAMIUAR

legenda;

Área construída computável (ACC) 

Área construída não computável (ANC)
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RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTAL OU 

HORIZONTAL SIMPLES

- GARAGENS ATE 75,00 M3
- VARANDAS/SACADAS/ÁREAS TÉCNICAS ATÉ 25,00 M3

NÃO ENTRAM NO CÁLCULO DO COEFICIENTE CE APROVEITAMENTO, SENDO ABRIGO DESMONTÁVEL OU 
CONSTRUÇÃO

raranda até 25,00 nf A.Servíço
(construção ( construção

ou A.D.) ou A.D.)

1 X,

;|UNIDADE HABITACIONAL

X' 'x' r—rj 
. /■'../ i >\ ,X, )<. /\ 1.’''

! ate:75:00.rir
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legenda:

Área construída computável (ACC) 

Área construída não computá/el (ANC)

> Abrigo Desmontá/el - Garagem - não computável (ANC)
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