PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ÁREAS

Para elucidar o preenchimento da planilha de cálculo da área líquida total de uma edificação, apresentamos em
seguida plantas dos diversos pavimentos de um edifício. Nestas plantas e na Planilha foram destacadas cores
diferentes para os diversos ambientes da edificação, para melhor ilustrar as áreas a serem descontadas para
efeito do cálculo do Coeficiente de Aproveitamento.
Havendo paredes divisórias entre os vários ambientes de uma edificação (área de estacionamento, pilotis,
apartamento, salas, caixa de escada e outros compartimentos), essas deverão ser computadas a partir dos seus
eixos para cada um dos compartimentos, conforme demonstrado nas plantas a seguir.

Planta do subsolo destinado a estacionamento de
veículos

Planta do 1º pavimento - térreo

Planta do 2º pavimento

Planta do pavimento pilotis

Planta do pavimento tipo

Planta do 1º nível da cobertura

Planta do 2º nível da cobertura

Dicas para Preenchimento da Planilha de Cálculo de Áreas

•

A Planilha está em arquivo .xls, disponibilizado no site da PBH, as fórmulas necessárias ao cálculo de
áreas. O autor do projeto deverá preencher os campos abertos (em amarelo), com as áreas computadas
de seus desenhos;

•

Sempre baixe um arquivo novo ao preencher a planilha pois a PBH vem sempre aprimorando as dicas
para o seu preenchimento;

•

Leia os comentários das células da planilha que estão marcados por um triângulo vermelho, bastando
passar o mouse sobre a célula;

•

Ao imprimir a planilha, sempre se lembrar de selecionar a área de impressão;

•

À planilha devem-se adicionar tantas linhas quantas forem necessárias para a compatibilização com a
edificação em questão;

•

Caso haja mais linhas na planilha que o necessário, basta que seja apagado o conteúdos das linhas que
excederem;

•

A coluna de ‘BLOCO’, só deve ser preenchida caso exista(m) mais de um bloco, a começar de bloco 1,
bloco 2, bloco 3 etc.

•

A primeira linha de pavimento nunca deve deixar de ser preenchida. Cada linha corresponde a um
pavimento ou a um nível de um pavimento. Devem ser inseridas mais linhas caso haja mais pavimentos
ou níveis. Caso existam menos, as linhas restantes devem ser deixadas em branco. O nome do
pavimento também deve ser modificado, de acordo com o projeto;

•

A penúltima coluna à direita (Pé-direito superior a 4,50m - coluna 17) deve ser preenchida somente
quando houver áreas privativas não residenciais. Neste campo deverá se introduzir uma fórmula,
multiplicando a coluna 16 pelo fator de pé-direito (1 ou 1,5 ou 2,0). A área construída será somada
nesta coluna. Caso haja, no mesmo pavimento, pés-direitos com fatores diferentes, cada área deverá
ser multiplicada por seu respectivo fator;

•

Caso haja área de circulação coletiva horizontal, deve preencher o quadro verificador à direita da coluna
18, com a área da caixa dos elevadores; Inserir a área de elevadores, contando vazio e paredes, mesmo
quando houver apenas previsão dos mesmos;

•

Caso haja área adquirida por TDC e/ou por ODC (mesmo com pagamento por ajardinamento do
afastamento frontal), estas devem constar na planilha e deve ser calculado o CA total atingido com a
aquisição dessas áreas;

•

No quadro de Descontos, conforme artigo 46, Inciso XIV, da Lei 7.166/96, deve-se preencher com a
área construída (igual a da coluna 18) do pavimento de cobertura e o imediatamente inferior a este,
ambos determinados pelo autor do projeto;

•

No quadro de desconto de ARS, a área mínima exigida para o abrigo deve ser preenchida no campo
indicado;

•

No caso de Empreendimento de Impacto, que envolva solicitação de vagas de estacionamento além do
número mínimo exigido por Lei, e caso essas vagas gerem área construída, no campo de descontos de
Estacionamento, pode ser acrescida à fórmula a área gerada pelas vagas solicitadas a mais.

Fique sempre
sempre atento a atualizações destas dicas, da planilha e ao Manual Técnico de
Edificações com previsão de disponibilização site da PBH dia 12 de setembro de 2011.

