
OBRA: EMEI BEM-ME-QUER Área = 318,00m²

LOCAL: Rua Bela Rodrigues de Freitas - Portão/RS Data:06/12/2017

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Arq. e Urb. Sílvia Melchior Seibert CAU A58.888-1                   BDI 21,66%

1
1.1 Placa de obra 

Considerando a área da placa em m² (2,00x1,25 metros)
01 unidade = 2,50 m²

1.2 Canteiro de obras

01 unidade x 03 meses = 3,00 meses

1.3 Demolição de alvenaria de pedra

área da demolição= 4,26 m³
1.4 Retirada de tela e moirões existentes

área da demolição= 15,97 m³

1.5 carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6 m³

considerando a soma do volume de entulho a ser retirado da obra multiplicado por 2 (empolamento 50 %)
40,56 m³

4,26+15,97 20,28 m² x 2(empolamento)
1.6 transporte comercial  caminhão basculante 6 m³ em rodovia pavimentada 
distância de transporte até o bota-fora média de 10km 405,60 m³xkm

1.7 Limpeza do terreno

área a ser limpa = 318,00 m²
2

2.1
2.1.1 Escavação manual de vala

0,45+(0,10)x0,20x(+0,40) x71= 23,43 m³
Perímetro = 71 23,43 m³
2.1.2 Sapata corrida em pedra grês (COMPOSIÇÃO)

Perímetro = 66,4 m (descontando a área dos 23 pilares)
3 fiadas = 0,22 x 0,36 = 0,0792 m²
Área da sapata corrida = 66,4 m x 0,0792 m² = 5,26 m³
2.1.3 lastro de vala com preparo de fundo

Perímetro = 71 m
Área da vala (40x35cm) = 0,14 m²
Área de preparo = 9,94 m³
2.1.4 Reaterro manual da sapata corrida
volume de escavação - volume da sapata de pedra gres + 25 % de empolamento
volume reaterro =  23,43-5,26m³ 18,17
taxa de empolamento 25 %= 4,5425
volume total reaterro = 18,17 22,7125 m³

2.2

2.2.1

quantidade em metros= 238,12
conversão em kg/m 0,395 94,0574 kg  + 10% 103,46314 9,40574
2.2.2

quantidade em metros= 230,28
conversão em kg/m 0,154 35,46312 kg  + 10% 39,009432 3,546312

2.2.3 concreto usinado 

2,88 m³

FUNDAÇÕES

Considerando a área a ter reparos

Aluguel de container escritório/WC, com 1 vaso, 1 lavatório, 1 mictório, 4 chuveiros incluindo instalação elétrica. Dimensões: 2,20 x 6,20m altura 2,50 
metros. 

Considerando a área de viga que será demolida, multiplicando pela altura
área de viga = 71,00m x 0,15m x altura h= 0,40m

FECHAMENTO  DA FRENTE DO PÁTIO COM MUROS

Considerando a área de tela e moirões que serão retirados
área de muro = 71,00m x 0,15m x altura h= 1,50m

armação utilizando aço CA50 8,0mm

              MEMÓRIA DE CÁLCULO
                    PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO/RS

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

Considerando o aluguel de uma unidade de container, multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na obra.

R02

Considerando o perímetro da vala, multiplicando pelas dimensões de 40 x35cm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

armação utilizando aço CA60 5mm
Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

Considerando o volume constante no projeto das estruturas de concreto 

para a area de escavação da sapata corrida ,  considera-se o volume : largura x comprimento x profundidade , acrescido de  uma folga de 20 cm para 
cada lado e 10 cm na profundidade , para garantir trabalhabilidade

Considerando o perímetro da sapata, multiplicando por 3 fiadas de pedra com dimensões de 22 x12cm

VIGA BALDRAME CONCRETO ARMADO  20 x 20 cm 
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
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R02

2.2.4 forma 
23,81 m²

2.2.5 impermeabilização

área = 35,70 m²

2.2.6

quantidade em metros= 216
conversão em kg/m 0,395 85,32 kg  + 10% 93,852 8,532
2.2.7

quantidade em metros= 302,4
conversão em kg/m 0,154 46,5696 kg  + 10% 51,22656 4,65696
2.2.8 concreto usinado 
Considerando o volume constante no projeto das estruturas de concreto 
pilares 2x0,2x0,2=0,08 m³ x 27 pilares 2,16 m³

2.2.9 forma 
Considerando as áreas de formas constante no projeto. 

43,20 m²

2.2.1

quantidade em metros= 121,12
conversão em kg/m 0,395 47,8424 kg  + 10% 52,62664 4,78424
2.2.2

quantidade em metros= 117,04
conversão em kg/m 0,154 18,02416 kg  + 10% 19,826576 1,802416

2.2.3 concreto usinado 

1,51 m³

2.2.4 forma 
18,16 m²

2.3
2.3.1 Execução de alvenaria

área 60,03 m²
2.3.2 Chapisco

área = 120,06 m²

2.3.3 Massa única 

área = 120,06 m²
2.4

2.4.1 Aplicação manual de fundo selador acrílico
Considerando a área rebocada e que receberá pintura
área = 120,06 m²

2.4.2 Aplicação de pintura com tinta texturizada acrílica
Considerando a área rebocada e que receberá pintura
área = 120,06 m²

2.4.3

Considerando a área de elementos que receberão pintura (3,10 x 1,70) x 6 unidades + (4,60 x 1,70) + (3,37 x 1,70) x 5 unidades+PORTÃO-3,1X2
área = 74,28 m²

2.4.4
Considerando um dia de trabalho de 8 horas
área = 8,00 h

2.5

Considerando a área de aplicação nas alvenarias com área de 30,03 m² x 2 lados + área dos pilares = 123,98 m²

Considerando a área de aplicação nas alvenarias com área de 60,03 m² x 2 lados + área dos pilare = 123,98 m²

Aplicação de pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo

GRADIS E FECHAMENTOS

PINTURAS

Considerando 4 vãos de 3,37 m x 1,80 de altura + 4 vãos de 3,10 x 1,80 de altura + área m² de 10,57 do pórtico+ recuo 2,88m²  = 60,03 m²

PILAR 200 x 20 x 20 cm

VIGA DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA MOLDA  "IN LOCO" 

Pintura de letreiro no pórtico de acesso

Considerando a altura  da viga xo perimetro = x faces =35,70 m²

armação utilizando aço CA60 5mm

Considerando as áreas de formas constante no projeto. 

armação utilizando aço CA60 5mm
Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

Considerando as áreas de formas constante no projeto. 

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras
armação utilizando aço CA50 8,0mm

pilares 2x0,2=0,4 x4 faces=1,6m² x 27 pilares

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

Considerando o volume constante no projeto das estruturas de concreto 

armação utilizando aço CA50 8,0mm
Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras
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R02

2.5.1 Gradil (COTAÇÃO)
Considerando o previsto em projeto: 3,10 x 1,70 (x 5 unid)= 26,35
Considerando o previsto em projeto:3,37 x 1,70 (x5)  = 28,645
Considerando o previsto em projeto:2,85 x 1,70 (x2)  = 9,69

64,69 m²
2.5.2 Portão em tubo de aço galvanizado (uma folha)
Considerando portão de 1,0 m x 1,60

2.5.3 Portão Metalon/Ferro Liso 4,60 x 1,80m
Considerando o previsto em projeto de 6,15 8,28 m²

2.5.4 Portão em gradil de metalon redondo ferro duas folhas, dimen. 2,00x3,10 + Bandeira 3,15x0,33
Considerando o previsto em projeto de 3,10 x 2m=  6,2 m² + 3,15 x 0,33= 1.03 m² 7,25 m²

3
3.1 compactação do solo
Considerando toda a  área que receberá  pavimentação de244,83 x 0,10 de profundidade 
área = 24,48 m³

3.2 execução pátio em piso intertravado
Considerando a área a ser pavimentada 
soma  da pavimetação interna + externa
229,17+15,66= 244,83 m²
3.3 execução guia/meio-fio
Considerando o perímetro externo da calçada + entorno das árvores
área = 72,75 m

4
4.1 compactação do solo
Considerando a área a ser calçada 23,94 m² ,multiplicando-se pela  0,10 (espessura da camada)
área = 2,39 m³

4.2 lastro de brita (Rampa e escada de acesso)
Considerando a área a ser pavimentada multiplicando-se pela espessura da camada de brita de 5 cm

23,94 1,20 m³
espessura= 5 cm
4.3 Execução de revestimento de concreto projetado armado com tela, espessura=7cm)Rampa e escada de acesso)
Considerando a área a ser pavimentada
área = 23,94 M² 23,94 m²

4.4 Revestimento de Basalto lixado

quantidade = 23,94 23,94 m²

4.5 Guarda-Corpo com Corrimão
Considerando o perímetro onde será instalado na rampa e escada

15,70 m
4.6

4.6.1 Escavação manual de vala variavel verificar níveis

Perímetro = 19,3 metros
Área da vala (20+(40)x35+(10)cm) = 0,27 m²
Área de escavação = 5,211 m³

4.6.2 lastro de vala com preparo de fundo

Perímetro = 19,3 m
largura  da vala 35cm) = 0,35 m
camada de brita,   E= 0,05 m 0,33775 m³

4.6.3
Considerand o volume  de pedra dos muros
perimetros=19,30
espessura= 0,22 volume= perimetro x altura x espessura 19,30x0,22x0,85 3,6091 m³
altura =0,85
2.1.4 Reaterro manual da sapata corrida
volume de escavação - volume da sapata de pedra gres + 25 % de empolamento
volume reaterro =  5,21-3,60=1,61 m³ 1,61
taxa de empolamento 25 %= 0,4025
volume total reaterro = 1,61 2,0125 m³

4.7

PAVIMENTAÇÕES PÁTIO

para a area de escavação da sapata corrida ,  considera-se o volume : largura x comprimento x profundidade , acrescido de  uma folga de 20 cm para 
cada lado e 10 cm na profundidade , para garantir trabalhabilidade

Considerando o perímetro da vala, multiplicando pela largura de 35cm, e multiplicando pela espessura da  camada de 5 cm

Muros em alvenaria de pedra

REVESTIMENTOS  MURO RAMPA

Considerando a área onde será instalada

RAMPA / ESCADA DE ACESSO

MURO DE PEDRA GRÊS (RAMPA E ESCADA)
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R02

4.7.1 Chapisco

área = 19,30X0,85
total 16,405 m²

4.7.2 Massa única 

área = 19,30X0,85
total 16,405 m²

5
5.1

5.1.1 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 
Considerando a área a ser coberta
área = 35,70 35,70 m²

5.1.2 Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira
Considerando o vão ser coberto 6 m
unid = 4 4,00 unid

5.1.3 Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125mm,
Considerando o perimetro lateral de 6m x 2 lados
metros = 12,00 12,00 m

5.1.4 Forro de PVC liso
Considerando a área a ser coberta
área = 35,70 35,70 m²

5.1.5 Rufo metálico
Considerando a metragem linear do pórtico 2,80 + 2,80
metros = 5,60 m

5.2
5.2.1 Perfil ''C'' Pilares Metálicos
Considerando  2,77 x 2 por pilar = 5,54 x 6 pilares = 33,24 38,87906 3,53446
área = 33,24 m

5.3
5.3.1

14,419328 1,310848
quantidade em metros= 89,48
conversão em kg/m 0,395

35,3446 kg  + 10%
5.3.2

quantidade em metros= 85,12
conversão em kg/m 0,154 13,10848 kg  + 10%

5.3.3 concreto 

0,89 m³
5.3.4 forma 

8,94 m²

5.3.5 impermeabilização

área = 13,41 m²

5.3.6 bloco de fundação 20x50 cm, em concreto moldado in loco, 15 mpa, sem armação
Considerando  a estaca com 0,50 cm de profundida  x 6 estacas 
área = 3,00 m²

6
6.1 Limpeza e arremates finais
Considerando a área da obra
área = 318,00 m²

*Data Base - Sinapi 07/2017 Encargos: Sem desoneração
BDI - 21,66% 

RRT Projeto e orçamento nº 6236822

Portão, dezembro de  2017.
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armação utilizando aço CA50 8,0mm
Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

armação utilizando aço CA60 5mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

Considerando o volume constante no projeto das estruturas de concreto 

Considerando as áreas de formas constante no projeto. 

Considerando a altura  da viga xo perimetro x 3 faces 

Sílvia Melchior Seibert

LIMPEZA

Considerando a área de aplicação nas alvenarias  

Considerando a área de aplicação nas alvenarias  

TELHADO

PILARES METÁLICOS 

FUNDAÇÃO

COBERTURA


