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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 04 meses= 4,00 meses

1.3 Remoção do reboco existente

área de remoção EXTERNA = 508,2

área de remoção INTERNA= 98,79

606,99 m²

1.4 Remoção dos muros de cobogó nos solários 

área de remoção = 1,4m altura  x 25,55m perímetro

espessura= 0,15 m

5,36 m³

1.5 Remoção  de revestimento de azulejo

área de remoção = 0,5m altura x 296,02 perímetro 148,01 m²

descontar vãos da portas 44,94 m² 103,07 m²

1.6 Retirada de esquadrias de alumínio 

área de remoção janelas = 31,8 m²

TOTAL 31,80 m²

1.7 Retirada das portas de madeira

área de remoção portas = 36,96

TOTAL 36,96 m²

1.8 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 %)

606,99x0,03(espessura) 18,20m³ 103,07*0,02= 2,06 m³ 51,24 m³

18,20+5,36+2,06= 25,62 m² x 2(empolamento)

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

distância de transporte até o bota-fora média de 10km 512,40 m³xkm

2  SOLÁRIOS -INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO  E PISO EMBORRACHADO

2.1 Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com 1 folha, de abrir, incluso ferragens

Dimensões do portão = 1,40x1,00 m 1,4 m²

Número de portões= 6,00 unidades
área total 8,4 m²

2.2

perímetro x altura

19,55x 1,4 m

área total 27,37 m²

2.3

área total 176,77 m²
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3.1 Moldura do beiral da laje com bloco cerâmico furado na horizontal dimensões 9x19x19cm

Considerando a área a ser instalado  

1,09 m²

3.2

Considerando a área a ser revestida

área = 0,56x12,15 6,80 m²

3.3 Reboco massa única , em argamassa traço 1:2:8

Considerando a área a ser revestida

área = 0,56x12,15 6,80 m²

3.4 Aplicação manual de fundo selador acrílico, em  paredes 

Considerando a área a ser revestida

área = 0,56x12,15 6,80 m²
3.5 Aplicação manual  de pintura com tinta Látex acrílica  em paredes duas demãos

Considerando a área a ser revestida

área = 0,56x12,15 6,80 m²

3.6 Rufo capa muro em chapa de aço galvanizado 

Considerando o perímetro externo a ser instalado em metros lineares

perimetro = 12,15 metros 12,15 m²

3.7 Piso de concreto, placas 45x45 cm e= 2,5 cm, assentado com  argamassa colante cp II-32

Considerando a área a ser revestida

AREA= 33,71 33,71 m²
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4.1 Forro em réguas de PVC, frisado, fornecimento e instalação, inclusive estrutura para fixação do forro.

área 210,88 210,88 m²

4.2 Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, fornecimento e instalação

área 210,88 210,88 m²

4.3 Acabamentos para forro, roda-forro PVC

perímetro 60,05 60,05 m
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5.1 joelho 90 100mm

quantidade = 24,00 unidades

Chapisco aplIcado em alvenaria com presença de vãos, aplicado com rolo para textura acrílica , argamassa traço 1:4, e 

emulção polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400 l

PÁTIO COBERTO

Considerandoa área  a ser instalado 

Considerando a quantidade a ser instalada, conforme projeto:

Considerando a área de reboco a ser removida

Considerando a área à ser removida

Considerando a área dos muros/divisórias que serão removidos, multiplicando pela espessura

Considerando a área   total dos portões  

Considerando a área   total  a ser instalado
Alambrado  estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetros 2", com tela de arame galvnizado, 

              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. 

R02

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

Piso de emborrachado placas 1,00x1,00  e=11 mm.colados sobre o piso existente , regularizado 
Considerando a área   total  a ser instalado nos solários

Considerando a área  das esquadrias a serem removidas

Considerandoa área  a ser instalado 

Considerandoa  o perímetro  a ser instalado 

SISTEMA PLUVIAL: CALHAS, RUFOS E TUBOS DE QUEDA

Considerando a área  das esquadrias a serem removidas

 ACESSO PRINCIPAL-REFORMA DA COBERTURA  E PISO
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R02

5.2 Tubo rígido com ponta lisa 100mm - 4" fornecimento e instalação

quantidade = 57  metros 57,00 m

5.3 Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 , desenvolvimento 100cm

quantidade = 93,00 m

5.4 Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 , desenvolvimento 70cm

quantidade = 22,00 m

5.5 Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 , desenvolvimento 50cm

quantidade = 2,10 m

5.6 Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 33cm,

quantidade = 228,00 m

5.7 Rufo Pingadeira em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 33cm,

quantidade = 243,00 m
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6.1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6 Janelas

quantidade = 31,8 31,8 m²

6.7 e 6.8 Portas

PM1 4,00 4,00 unidades

PM2 18,00 18,00 unidades
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7.1 chapisco

paredes externas= 508,2

paredes internas= 98,79 606,99 m²

7.2 reboco massa única

paredes externas= 508,2

paredes internas= 98,79 606,99 m²

7.3 emboço para recebimento de cerâmica

area 103,7

103,70 m²

7.4 apicoamento manual para recebimento de cerâmica

area 103,7

103,70 m²

7.5 Revestimento cerâmico

area 103,7

103,70 m²
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8.0 Limpeza /preparo superfície p/ pintura

2786,5 m²

2930,50 m²

PINTURA EM PAREDES  EXTERNAS 

8.1 Fundo Selador

area  externa dos blocos 508,2 m² 508,20 m²

8.2 Pintura externa

area  externa dos blocos 508,2 m²

area  externa  reservatório 110 m² 618,20 m²

PINTURA EM PAREDES INTERNAS

8.3 Fundo Selador

area  externa dos blocos 98,79 m²

98,79 m²

8.4 Pintura interna

area  interna dos blocos 1749,63 m²

1749,63

PINTURA TETO  E BEIRAL

8.5 Pintura m²

area  interna dos blocos 1036,87 m²

1036,87 m²

PINTURA DAS ESQUADRIAS

8.6 Pintura das janelas  com tinta esmalte brilhante

area total das janelas 105,96 m²

duas faces 105,96x2 211,92 m²

8.7 Pintura das portas com tinta esmalte brilhante

area total das portas 36,96 m²

duas faces 36,96x2 73,92 m²

PINTURA DOS MUROS

8.8 Pintura dos muros  em tinta acrílica

area total dos pilares 144 m²

144,00 m²

8.9 Pintura das gradis tinta esmalte brilhante

area total dos gardis 296 m²

Considerando a área onde será instalada, em metros lineares.+ 15 m para ligaçãoes com o sistema existente

Considerando a área onde será instalada, em metros lineares.

Considerando a área onde será instalada, em metros lineares.

Considerando a área onde será instalada, em metros lineares.

Considerando a área onde será instalada, em metros lineares.

SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS 

Considerando a área das janelas a serem  substituidas

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

Considerando a área  ser aplicado 

Considerando a área  ser aplicado 

Considerando a área  ser aplicado , altura de 50 cm em todo perímetro externo

Considerando a área  ser aplicado , altura de 50 cm em todo perímetro externo

Considerando a quantidade de portas a serem  substituidas, conforme projeto:

Considerando a área total dos muros

Considerando a área total dos gradis perimetro x altura multipliando  por 2(2 faces)

Considerando a área  ser aplicado conforme indicado em projeto

Considerando a área  ser aplicado 

Considerando a área  ser aplicado conforme indicado em projeto

Considerando a área total das janelas multiplicado por 2(2 faces)

Considerando a área total das janelas multiplicado por 2(2 faces)

Considerando a área total   a ser preparada para pintura com exceção das paredes externas e internas onde será feito reboco novo

Considerando a área  ser aplicado , altura de 50 cm em todo perímetro externo

Considerando a área  ser aplicado em todo perímetro externo 

PINTURA

Considerando a área  ser aplicado em todo perímetro externo 

Considerando a área onde será instalada, em metros lineares.
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R02

duas faces 296 x 2 592,00 m²
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9.1 Demolição do piso granilite 

Considerando a área do piso a ser demolido

área = 11,46 m²

9.2 Reaterro com compactação manual 

Considerando a área do piso  a ser refeito , multiplicado pela espessur da camada de 10 cm

volume= 1,15 m³

9.3 contrapiso em argamassa traço 1:4 , (cimento e areia)preparo mecânico com betoneira

Considerando a área do piso a  ser aplicado

área = 11,46 m²

9.4 Piso em granilite, espessura 8 mm, incluso junta de dilatação pláticas

Considerando a área do piso a  ser aplicado

área = 11,46 m²

9.5 compactação do solo

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

5,00 M² X  10 CM 0,50 m³

9.6 Execução de pátio piso intertravado, com bloco retangular m² cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. 

Considerando a área do piso a  ser aplicado

área = 5,00 m²

9.7 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm 

Considerando  o perimetro a ser instalado

perimetro 5,45 m
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10.1 Limpeza e arremates finais

Considerando a área da obra

área = 1291,80

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

BDI - 21,66% 

RRT Projeto e orçamento nº 6265561

Portão, dezembro  de 2017.

Arquiteta e urbanista CAU A58.888-1

Sílvia Melchior Seibert

LIMPEZA

REFORMA DO PISO INTERNO E EXTERNO


