
OBRA: Esc Mun Ens Fun Carlos Oswin Franke Área =575m²

LOCAL: Rua Soledade - Portão/RS Data: 06/12/2017

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Arq. e Urb. Sílvia Melchior Seibert CAU A58.888-1                   
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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 05meses = 5,00 meses

1.3 Demolição de alvenaria 

muretas 28,93 m²

5,79m³

escada

área da demolição= 10,39 m³

1.4 Remoção de pavimentação do passeio existente 

área de remoção = 197,16 m²

volume= 29,574

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 %)

145,58 m³

32,82+10,39+29,57= 72,79 m² x 2(empolamento)

1.6 transporte comercial  caminhão basculante 6 m³ em rodovia pavimentada( para distâncias superiores a 4km )

distância de transporte até o bota-fora média de 10km 1455,80 m³xkm

1.7 Retirada de tela e moirões existentes

área da demolição= 218,86 m²

largura dos mourões= 0,15 m² 32,829 m³

1.8 Limpeza do terreno

área a ser limpa = 575,00 m²
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2.1 Alambrado Quadra Poliesportiva

Considerando o previsto em projeto:

total = 57,60 m²

3

3.1 Alambrado Fechamento Lateral

Considerando o previsto em projeto:

total = 29,15 m

3.2 Portão Metalon/Ferro Liso 4,00 x 1,80m

Considerando o previsto em projeto: 4,00m x 1,80
total = 7,20 m²

4

4.1 preparo das valas e sapata corrida muros

4.1.1 escavação da viga

0,30+(0,10)x0,20x(+0,40) x 3,77= 0,9 m³

total = 0,9 m³

4.1.2 lastro de vala com preparo de fundo

area da vala do banco 3,77x0,20 0,754

camada de brita,   E= 0,05 m

              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.

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 as áreas de demolição indicadas em planta:

área da escada = 6,60m² x altura h= 0,70m = 4,60m³

19,29 metros x 1,50 metro de altura = 

28,93 m² multiplicado pela espessura da parede  = 0,20m

ALAMBRADO  DIVISA SUL DO LOTE

R02

Considerando a área da pavimentação a ser retirada

para a area de escavação da vigas baldrame,  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  área da vala do muro multiplicando pela espessura da  camada de 5 cm

considerando  volume de entulho x a distancia de transporte de 10 km

Considerando a área de tela e moirões que serão retirados x a largura dos pilaretes 

Considerando a área a ter reparos

ALAMBRADO QUADRA ESPORTIVA

MURO EM ALVENARIA LATERAL DO GINÁSIO



voleume total 0,0377 m³

4.2 estaca 

4.2.1

quantidade em metros= 3x3=9metros 9 m

4.2.2

quantidade em metros= 27

conversão em kg/m 0,395 10,665 kg  + 10% 11,7315 1,0665

4.2.3

quantidade em metros= 24,3

conversão em kg/m 0,154 3,7422 kg  + 10% 4,11642 0,37422

4.3 vigas baldrame 30 x20 cm

4.3.1

0,22 m³

4.3.2

quantidade em metros= 15,08

conversão em kg/m 0,617 9,30436 kg  + 10% 10,234796 0,930436

4.3.3

quantidade em metros= 24

conversão em kg/m 0,154 3,696 kg  + 10% 4,0656 0,3696

4.3.4 Reaterro manual das vigas baldrames

volume reaterro  das vigas baldrames  =0,9-0,22 m³=0,68 m³ 0,68

taxa de empolamento 25 %= 0,17

volume total reaterro = 0,68 0,85 m³

4.3.5 formas

conforme dimensoes da viga  no projeto l altura x comprimento das vigas 

0,30x3,77 x2 faces= 2,26 m²

4.3.6 impermeabilização

conforme dimensoes da viga  no projeto l altura x comprimento das vigas 

0,30x3,77 x2 faces + 0,20x3,77= 3,01 m²

4.4 pilares 20 x20 cm

4.4.1

0,20x0,20x1,80 *3 0,21 m³

4.4.2

quantidade em metros= 24

conversão em kg/m 0,617 14,808 kg  + 10% 16,2888 1,4808

4.4.3

quantidade em metros= 10,5

conversão em kg/m 0,154 1,617 kg  + 10% 1,7787 0,1617

4.4.4 formas

conforme dimensoes no projeto

0,20x2,00 x4 faces= 1,6 m²

4.5 Execução de alvenaria

área=3,77x1,80 6,78 m²
volume  de alvenaria = 1,4916 m³

4.6 Alambrado

Considerando o previsto em projeto:

total = 1,6 m

5

5.1 lastro de brita (Escada de acesso)

Considerando a área a ser pavimentada 4,00m² multiplicando-se pela espessura da camada de brita de 5 cm

0,20 m³

espessura= 5 cm

5.2 Execução de revestimento de concreto projetado armado com tela, espessura=7cm ( Escada)

Considerando a área a ser pavimentada

área = 4,00 4,00 m²

5.3 Revestimento de Basalto lixado

quantidade = 1,32 m²

5.4 Corrimão em  tubo de aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira

Considerando o perímetro onde será instalado no patamar

1,20 m
5.5 forma para escada

Considerando a área da forma(somente ffundo, não necessita laterais)

area = 1,10X1,20 1,32 m²
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6.1.

6.1.1 compactação do solo

Considerando a área a ser calçada  multiplicando pela espesura da camada de 10 cm

197,16 M² X  10 CM 19,72 m³

6.1.2 execução pátio em piso intertravado

Considerando a área a ser pavimentada

concreto  da viga

Considerando o volume das vigas 

armação principal- utilizando aço CA50 10,00mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

estribos- armação utilizando aço CA60 5mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

concreto  dos pilares

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

 estaca a trado(broca) diêmetro 20 cm, emcreto moldado in loco, 15 mpa , sem armação

Considerando o comprimento total , estacas diâmetro de 20 cm, com 3 m de profundidades

armação principal- utilizando aço CA50 8,00mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

estribos- armação utilizando aço CA60 5mm

Considerando a area do  muro a ser executado ao lado do ginásio multiplicado plea esperrura da pedra gres de 22 cm

 ESCADA DE ACESSO AO PARQUE INFANTIL

Considerando a área onde será instalada

 PAVIMENTAÇÕES PÁTIO E PASSEIO

Considerando o volume  de concreto dos pilares 

armação principal- utilizando aço CA50 10,00mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

estribos- armação utilizando aço CA60 5mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

PAVIMENTAÇÃO  DO PASSEIO 



área = 197,16 m²

6.1.3 execução guia/meio-fio

Considerando o perímetro externo da calçada 

área = 76,00 m

6.2

6.2.1 compactação do solo

Considerando a área a ser calçada  multiplicando pela espesura da camada de 10 cm

575,00 M² X  10 CM 57,50 m³

6.2.2 execução pátio em piso intertravado

Considerando a área a ser pavimentada

área = 197,16 m²

6.2.3 execução guia/meio-fio

Considerando o perímetro onde será instalado conforme projeto, e canteiros entorno das arvores

7 + 8metros 15,00 m

6.2.4 grelha de ferro fundido para canaleta largura = 20cm, fornecimento e assentamento

Considerando o comprimento   a ser intalado

comprimento= 17,70 m

6.2.5 canaleta de concreto moldada in loco com utilização de bloco canaleta 20x20cm

Considerando o comprimento   a ser intalado

comprimento= 17,70+78.8 96,50 m

7 MURO DE ARRIMO - DIVISA  DO LOTE COM A RUA LAGOA VERMELHA

7.1

Escavação das vigas  de fundação

volume total de escavação das vigas= 37,27 m³

Escavação dos blocos de fundação

volume total de escavação dos blocos= 68,04 m³

solo a  ser escavado no lado interno do pátio da escola 

solo a  ser retirado no lado INTERNO do pátio da escola = 285,74 m³

solo a  ser retirado no lado EXTERNO do pátio da escola = 21,24 m³

90,44 m³

volume total escavação = 502,73 m³

7.1.2 Reaterro mecanizado

volume de reaterro do muro= 156,73x0,60 m= 94,03-47,02 47,01 m³

56,72 m³

76,98 m³

taxa de empolamento 25 %= 45,1775

volume total reaterro = 180,71 225,8875 m³

7.1.3 Reaterro manual das vigas baldrames

volume reaterro  das vigas baldrames  = 37,27-10,33 m³=29,94 m³ 29,94

taxa de empolamento 25 %=

volume total reaterro = 29,94 7,485 37,425 m³

7.1.4 transporte comercial de bota fora com caminhão basculante 6m³ - DMT 10km

distância de transporte até o bota-fora média de 10km

volume total escavação = 502,73 m³

volume total reaterro = 263,3125 m³

volume real de bota fora 239,4175 m³ volume total bota fora = 299,27 *10 km

taxa de empolamento 25 %= 59,854375 299,271875 2992,71875 m³xkm

7.2

7.2.1 ESTACAS- DIâMETRO 30 CM - PROFUNDIDADE 5 METROS-30 UNIDADES

7.2.1.1

profundidade = 5m quantidade = 30 150 m

7.2.1.2

quantidade em metros= 450

conversão em kg/m 0,617 277,65 kg  + 10% 305,415 27,765

7.2.1.3

quantidade em metros= 450

conversão em kg/m 0,154 69,3 kg  + 10% 76,23 6,93

7.2. BLOCOS DE FUNDAÇÃO

7.2.2.1

volume = 11,52 m³

7.2.2.2

quantidade em metros= 556,8

Considerando o volume constante no projeto das estruturas de concreto

concreto

Considerando a área onde será instalada, em metros lineares.

armação principal- utilizando aço CA50 10,00mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

estribos- armação utilizando aço CA60 5mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

armação principal- utilizando aço CA50 12,5mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

concreto

considerando a diferença entre o volume de solo escavado e o volume de aterro compensado

239,41+59,84=299,27 m³

INFRAESTRUTURA

volume reaterro  dos blocos de fundação = volume de escação- 

volume de concreto= 68,24-11,52 m³=56,72 m³

volume reaterro dos contrafortes= volume de escação- volume 

dos contrafortes= = 90,44-13,46=76,98 m³-

solo a ser escavado para execução dos contrafrafortes

Material escavado  reaproveitado , considerando o volume  de reaterro do muro + volume de reaterro dos blocos de fundação, e confrafortes, com 

coeficientede taxa de empolamento de 25 %

volume de reaterro do muro,  considera-se a área do muro x 60 cm de largura  ( lado externo do pátio para garantir  trabalhabilidade) descontand-se o volume de dreno 

de brita de 47,02 m³

Considerando a área de escavação x a altura de cota de nível

 PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA

ESCAVAÇÕES  E REATERRO

para a area de escavação das vigas baldrames,  considera-se o volume : largura x comprimento x profundidade , acrescido de  uma folga de 20 cm para 

para a area de escavação dos blocos,  considera-se o volume : largura x comprimento x profundidade , acrescido de  uma folga de 50 cm para cada lado e 

10 cm na profundidade , para garantir trabalhabilidade



conversão em kg/m 0,963 536,1984 kg 589,81824 53,61984

7.2.2.3

quantidade em metros= 991,8

conversão em kg/m 0,395 391,761 kg 430,9371 39,1761

7.2.2.4

area da forma =0,80x0,6 x 4 faces, multiplicando-se pela quantidade de blocos=30

1,92 m² x 30 unidades 57,6 m²

7.2.2.5

quantidade em metros= 120

conversão em kg/m 0,963 115,56 kg 127,116 11,556

7.2.3 VIGAS  BALDRAMES- 50X20 CM

7.2.3.1

volume = 10,33 m³

7.2.3.2

quantidade em metros= 608,1

conversão em kg/m 0,963 585,6003 kg  + 10% 644,16033 58,56003

7.2.3.3

quantidade em metros= 1149

conversão em kg/m 0,154 176,946 kg  + 10% 194,6406 17,6946

7.2.3.4

101,35 m²

7.3

7.3.1 VIGAS  SUPERIOR E INTERMEDIÁRIA- 50X20 CM

7.3.1.1

volume = 11,5 m³

7.3.1.2

quantidade em metros= 690

conversão em kg/m 0,963 664,47 kg  + 10% 730,917 66,447

7.3.1.3

quantidade em metros= 1305

conversão em kg/m 0,154 200,97 kg  + 10% 221,067 20,097

7.3.1.4

115 m²

7.3.2 VIGAS EM ÂNGULO DO CONTRAFORTE  30X20 CM

7.3.2.1

volume = 1,33 m³

7.3.2.2

quantidade em metros= 89

conversão em kg/m 0,617 54,913 kg  + 10% 60,4043 5,4913

7.3.2.3

quantidade em metros= 178

conversão em kg/m 0,154 27,412 kg  + 10% 30,1532 2,7412

7.3.2.4

13,38 m²

7.3.3 PILARES   50X20 ,30X20 E 20X20 CM

7.3.3.1

volume = 5 m³

7.3.3.2

quantidade em metros= 128

conversão em kg/m 0,617 78,976 kg  + 10% 86,8736 7,8976

7.3.3.3

quantidade em metros= 267

conversão em kg/m 0,963 257,121 kg  + 10% 282,8331 25,7121

7.3.3.4

quantidade em metros= 754

conversão em kg/m 0,154 116,116 kg  + 10% 127,7276 11,6116

7.3.3.5

77,70 m²

7.4

7.4.1 Muro e contrafortes alvenaria de pedra grês

Considerando a área a de alvenaria do muro  multiplicando pela espesura e 22  cm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

armação secundária utilizando aço CA50 8,00mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

formas para bloco

Considerando a area em m² da formas

espera pra pilares  utilizando aço CA50 12,5mm

estribos- armação utilizando aço CA60 5mm

formas para vigas

Considerando a area em m² da formas para vigas de fundação 

SUPRE-ESTRUTURA

concreto

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

concreto

Considerando o volume constante no projeto das estruturas de concreto

armação principal- utilizando aço CA50 12,5mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

Considerando o volume constante no projeto das estruturas de concreto

armação principal- utilizando aço CA50 10,00mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

estribos- armação utilizando aço CA60 5mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

formas para vigas

Considerando a area em m² da formas para vigas de fundação 

concreto

Considerando o volume constante no projeto das estruturas de concreto

armação principal- utilizando aço CA50 12,5mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

estribos- armação utilizando aço CA60 5mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

armação principal- utilizando aço CA50 12,5mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

estribos- armação utilizando aço CA60 5mm

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

formas para vigas contrafortes

Considerando a area em m² da formas para vigas do contraforte

concreto

Considerando o volume constante no projeto das estruturas de concreto

armação principal- utilizando aço CA50 10,00mm

formas para pilares

Considerando a area em m² da formas para pilares

ALVENARIA DE PEDRA GRÊS



area total (area do muro 

+area do contraforte+vala 

drenagem)= 151,27 m² X  0,22 m 33,28 m³

7.5

7.5.1

Considerando a área do muro a ser instalado 
area total = 131,16 m²

7.6 DRENAGEM  DO  MURO

7.6.1 dreno francês 

Considerando-se o volume a ser instalado,  área do muro x 30 cm espessura da camada
volume total= 47,02 m³

7.6.2 tubo PVC DN 150 mm para drenagem 

quantidade = 76 m

7.6.3 manta geotextil

area total = 156,738 m²

7.6.4 impermeabilização

area total = 156,738 m²

7.6.5 tê de inspeção 100 mm

quantidade = 6 unidade

7.6.6 Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm -

quantidade = 68 m

7.6.7 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60 cm

quantidade = 7 unidade

7.6.8 lastro de concreto magro fundo da vala

volume:76mx0,30 22,8 m²x0,05 m
volume total= 1,14 m³
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8.1 Limpeza e arremates finais

Considerando a área da obra

área = 575,00 m²

*Data Base - Sinapi 07/2017 Encargos: Sem desoneração

BDI - 21,66% 

RRT Projeto e orçamento nº 6265609 Portão, novembro de 2017.

Arquiteta e urbanista CAU A58.888-1

Considerando o previsto em projeto espessura de 5 cm

LIMPEZA

Sílvia Melchior Seibert

Considerando a área onde será instalada,

Considerando a área a ser impermeabilizada

Considerando a quantidde prevsita no projeto

Considerando a área onde será instalada, em metros lineares.

Considerando o previsto em projeto

GRADIL

Considerando a área onde será instalada, em metros lineares.


