
MUNICÍPIO DE PORTÃO-RS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 1,00 mês

1.2 2,00 m³

Considerado 2m³ de entulho, referente aos pisos removidos e não reaproveitados.

1.3 2,00 m³

Considerado 2m³ de entulho, referente aos pisos removidos e não reaproveitados.

1.4 8,44 m²

Área circulação: 6,26 m²

Área hall: 2,18 m²

1.5 20,98 m²

Local Compr. Largura Área

Circulação A = 44,39 m 0,20m 8,88 m²

Circulação B = 1,78 m 0,20m 0,36 m²

Circulação C = 11,23 m 0,20m 2,25 m²

Hall = 7,46 m 0,20m 1,49 m²

Área atividades = 10,62 m³ 0,20m 2,12 m²

Circulação B = 11,86 m 0,25m 2,97 m²

Circulação D = 4,80 m 0,25m 1,20 m²

Circulação E = 5,70 m 0,30m 1,71 m²

1.6 Demolição de contrapiso de concreto simples. 6,26 m²

Área circulação: 6,26 m²

2. PISOS
2.1 67,68 m

Considerada nas áreas de circulações externas, conforme projeto.
Circulação A = 36,59 m
Circulação B = 1,78 m
Circulação C = 11,23 m
Hall = 7,46 m
Área atividades = 10,62 m³

2.2 16,66 m
Considerada nas áreas de circulações externas, conforme projeto.
Circulação B = 11,86 m

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Soleira de basalto levigado, espessura 2cm, largura 20cm, assentada sobre argamassa 1:4. 

Obra: Reforma Acessibilidade - EMEF Antônio José de Fraga

Endereço: Rua São Pedro, 280 , Estação Portão , Portão-RS

Área: 755,00 m²

Remoção de revestimento cerâmico em piso, para reutilização.
Remoção com empilhamento para reaproveitamento do revestimento cerâmico da circulação entre os 
prédios e de parte do hall, conforme projeto. 

Carga manual de entulhos em caminhão basculante.

Transporte de entulho com caminhão basculante.

Demolição do contrapiso da circulação entre os prédios, após a remoção do piso cerâmico, para 
execução de pavimentação com blocos intertravados no local.

Remoção de revestimento cerâmico em piso para instalação das soleiras.

Remoção do revestimento cerâmico das circulações, conforme mostrado em projeto, para colocação 
de soleiras de basalto levigado.

Aluguel de container 2,30x6,00m, altura 2,50m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem 
divisórias.

Considerada a utilização para o tempo de cronograma da obra. 

Soleira de basalto levigado, espessura 2cm, largura 25cm, assentada sobre argamassa 1:4. 
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Circulação G = 4,80 m

2.3 5,70 m
Considerada nas áreas de circulações externas, conforme projeto.
Circulação D = 5,70 m

2.4 38,52 m²

Rampa 01 = 5,45 m²

Rampa 02 = 9,96 m²

Rampa 03 = 11,81 m²

Rampa 04 = 11,29 m²

2.5 2,18 m²

Área hall: 2,18 m²

3. RAMPAS
3.1 2,60 m³

Seção Largura Volume
Rampa 01 = 0,18 m² 2,02 m 0,37 m³
Rampa 02 = 0,34 m² 1,88 m 0,64 m³
Rampa 03 = 0,08 m² 1,80 m 0,15 m³
Rampa 03 = 0,08 m² 2,25 m 0,19 m³
Rampa 03 = 0,25 m² 2,00 m 0,50 m³
Rampa 04 = 0,06 m² 2,09 m 0,13 m³
Rampa 04 = 0,06 m² 1,98 m 0,12 m³
Rampa 04 = 0,24 m² 2,09 m 0,50 m³

3.2 Formas de madeira serrada para execução de rampas de acessibilidade. 2,66 m²
Fabricação, montagem e desmontagem.

Seção Lado Área total
Rampa 01 = 0,18 m² 2 0,36 m²
Rampa 02 = 0,34 m² 2 0,68 m²
Rampa 03 = 0,34 m² 2 0,67 m²
Rampa 03 = 0,08 m² 2 0,17 m²
Rampa 04 = 0,39 m² 2 0,78 m²

3.3 2,20 m

Rampa 03 = 2,20 m

3.4 14,00 m

Rampa 01 = 3,00 m
Rampa 02 = 6,00 m
Rampa 03 = 2,00 m
Rampa 04 = 3,00 m

3.5 Pintura de corrimão e guarda-corpo, sobre fundo anti-corrosivo. 14,40 m²
Considerado por área de projeção vertical dos corrimãos e guarda-corpos. 

Compr. Altura Área

Corrimão de tubo de aço carbono, Ø 50mm, com fundo anticorrosivo (zarcão).
Conforme modelo constante em projeto.

Guarda-corpo de tubo de aço carbono, Ø 50mm, com fundo anticorrosivo (zarcão).
Conforme modelos constantes em projeto.

Piso a ser assentado nas rampas de acesso para cadeirantes.

Soleira de basalto levigado, espessura 2cm, largura 30cm, assentada sobre argamassa 1:4. 

Assentamento de piso cerâmico, com reutilização de piso removido, no hall.

Recolocação do piso removido em área danificada no hall, conforme projeto.

Execução de rampas de acessibilidade com a utilização de concreto magro. 
Rampas com inclinação de 8%, nas medidas especificadas em projeto.

Piso em pedra de basalto levigado, assentado sobre argamassa colante, rejuntado com cimento 
comum, 40x40cm. 
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Rampa 01 = 3,00m 0,90m 2,70 m²
Rampa 02 = 5,90m 0,90m 5,31 m²
Rampa 03 = 2,20m 0,90m 1,98 m²

Rampa 03 = 2,00m 0,90m 1,80 m²

Rampa 04 = 2,90m 0,90m 2,61 m²

4. PAVIMENTAÇÃO
4.1 74,51 m²

Área atividades = 3,68 m²
Pátio central = 40,43 m²
Pátio recreação = 30,40 m²

4.2 74,51 m²

Área atividades = 3,68 m²
Pátio central = 40,43 m²
Pátio recreação = 30,40 m²

4.3 136,89 m²

Circulação = 6,24 m²
Pátio fundos = 130,65 m²

4.4 49,86 m

Lateral = 17,10m
Frente = 32,76m

5. DRENAGEM
5.1

5.1.1 Escavação manual de vala para execução de canaletas com grelha. 2,88 m³
Altura Largura Comprimento Volume

Canaleta A = 0,50 m 0,55 m 5,96 m 1,64 m³
Canaleta B = 0,50 m 0,55 m 4,50 m 1,24 m³

5.1.2 0,99 m³
Altura Espessura Comprimento Volume

Canaleta A = 0,30 m 0,15 m 12,52 m 0,56 m³
Canaleta B = 0,30 m 0,15 m 9,60 m 0,43 m³

5.1.3 Lastro de 5 cm de concreto magro para compor a base da canaleta com grelha. 5,76 m²
Canaleta A = 3,28 m²
Canaleta B = 2,48 m²

5.1.4 0,32 m³

Seção Comprimento Volume
Canaleta A = 0,02 m² 12,52 m 0,22 m³

Execução de pavimentação com blocos intertravados 10x20cm, com espessura de 6 cm, com 
reutilização dos blocos removidos.

Demolição de piso intertravado, de forma manual, com reaproveitamento.

O pavimento deve ser executado de modo que fique no mesmo nível das circulações e do pavimento 
intertravado existente, nos locais indicados em projeto.

Execução de pavimentação com blocos intertravados 10x20cm, com espessura de 6 cm, cor natural. 

Alvenaria de tijoleta grês 12x15x45 cm, para execução de canaletas com grelha.

Canaleta com grelha

Vigas de concreto armado 12x15cm para acomodação da grelha.
Viga de 10x10cm, com ressalto de 2cm para acomodação da grelha. 

Assentamento de meio-fio de concreto pré-fabricado, 100x15x13x20 cm.
Assentado em trecho reto, nos limites do calçamento interno em pavimento intertravado novo.

O pavimento deve ser executado de modo que fique no mesmo nível das circulações e do pavimento 
intertravado existente, nos locais indicados em projeto. 

Demolição do piso intertravado nos locais onde haverá alteração nos nivelamentos do mesmo, 
conforme consta no projeto arquitetônico, para recolocação com nivel adequado.
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Canaleta B = 0,02 m² 5,40 m 0,10 m³

5.1.5 10,46 m
Canaleta A = 5,96 m
Canaleta B = 4,50 m

5.1.6 23,16 m

Grelha A = 13,02 m
Grelha B = 10,14 m

5.1.7 9,73 m²

Aplicado nas paredes internas das canaletas.
Altura Comprimento Área 

Canaleta A = 0,44 m 12,52 m 5,51 m²
Canaleta B = 0,44 m 9,60 m 4,22 m²

5.2
5.2.1 0,83 m³

Largura Altura Comprimento Volume
Canaleta A = 0,50 m 0,43 m 3,88 m 0,83 m³

5.2.2 4,18 m

Canaleta A = 3,88 m
Canaleta B = 0,30 m

5.2.3 0,76 m³

Volume escavado= 0,83 m³
Volume tubo = 0,07 m³

5.2.4 2,00 un

5.2.5 2,00 un

6. SERVIÇOS FINAIS

6.1 755,00 m²

#####

Circulação A, B, C, D, E e F, pátio central, hall, pátio de recreação e áreas de pavimentação de blocos 
intertravados.

Limpeza da obra, em toda a área de intervenção.
Limpeza nas áreas de circulação, hall, área de atividades, pátios e entrada principal da escola.

Conforme nível do piso a ser executado. Caixas localizadas no pátio central, onde será alterado o nível 
do piso intertravado.

Grelha de ferro fundido para canaleta, largura 30cm, fornecimento assentamento.

Fixação de cantoneira para encaixe da grelha. Cantoneira de ferro galvanizado de abas iguais, 1"x1/8", 
20kg/m.

Arq. Taiana Mayer Kunst
CAU: A100.962-1

Tubulação e caixas

Portão, 02 de abril de 2018.

Massa única em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas.

Escavação de vala para assentamento de tubo de 150mm. 

Solo de 1ª categoria, com profundidade de até 1,50m, entre Canaleta A e caixa de passagem, 
conforme projeto.

Tubo de PVC, série R, DN 150mm, para transporte de água pluvial, fornecido e instalado.
Tubo de ligação entre canaletas com grelha e caixa de passagem, conforme projeto.

Reaterro manual de valas com apiloamento por soquete.
Considerado reaterro da vala que receberá a tubulação de drenagem.

Nivelamento de caixa de passagem 70x70cm. 
Conforme nível do piso a ser executado. Caixas localizadas no pátio central, onde será alterado o nível 
do piso intertravado.

Nivelamento de caixa de passagem 50x50cm. 


