
OBRA: Pista Bicicross - BMX Área = 3.914,38m²
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1
1.1 Estaca a trado (broca) diametro = 30 cm, em concreto moldado in loco, 20 mpa, sem armacao.

2 estacas x 3,00 metros = 6,00 m

1.2 Vigas de fundação:
forma  em chapa de madeira para vigas

VF6 = 0,30X3 =0,90 M² X 2 laterais=1,80 m² x 2 unidades= 3,60 m²
VF7 = 0,30X10 =3,00 M² X 2 laterais=6 m² x 2 unidades= 12,00 m²
área total = 15,60 m²

concreto usinado 

volume = 1,14 m³

peso = 16,14 Kg

Considerando o número de estacas, multiplicando pela profundidade estimada em metros:

armação utilizando aço CA50 10mm
Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

armação utilizando aço CA60 5mm
Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras
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Considerando o volume constante no projeto das estruturas de concreto
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Considerando as áreas de formas constante no projeto 
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INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES

peso = 2,95 Kg

2
2.1 Pavimentação Asfáltica - Curvas e Rampa de largada

2.1.1 Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação
Considerando a área em m²  da projeção horizontal  do elemento multiplicado pela espessura da camada de brita = 10 cm 
rampa de largada área = 115,00 x 0,10 11,50 m³
curva 01 área = 111,50 x 0,10 11,15 m³
curva 02 área = 73,20 x 0,10 7,32 m³
curva 03 área = 73,20 x 0,10 7,32 m³
linha de chegada área = 12,00 x 0,10 1,20 m³

volume total 38,49 m³
2.1.2 Imprimação de base de pavimentação com ADP CM -30

rampa de largada área = 115,00 m²
curva 01 área = 111,50 m²
curva 02 área = 73,20 m²
curva 03 área = 73,20 m²
linha de chegada área = 12,00 m²

area total 384,90 m²
2.1.3 Pintura de ligação com emulsão RR-2C

rampa de largada área = 115,00 m
curva 01 área = 111,50 m³
curva 02 área = 73,20 m³
curva 03 área = 73,20 m³

linha de chegada área = 12,00 m³

area total 384,90 m²

Considerando o peso nominal constante no projeto das armaduras

Considerando a área em m²  da projeção horizontal  de cada  elemento 

Considerando a área em m²  da projeção horizontal  de cada  elemento 

PAVIMENTAÇÕES
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2.1.4 Fabricação   e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)

rampa de largada área = 115,00 x 0,03 3,45 m³
curva 01 área = 111,50 x 0,03 3,345 m³
curva 02 área = 73,20 x 0,03 2,196 m³
curva 03 área = 73,20 x 0,03 2,196 m³
linha de chegada área = 12,00 x 0,03 0,36 m³

volume total 11,547 m³
converter em toneladas = 28,25 t

2.1.5 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante

rampa de largada área = 115,00 x 0,03 3,45 m³
curva 01 área = 111,50 x 0,03 3,345 m³
curva 02 área = 73,20 x 0,03 2,196 m³
curva 03 área = 73,20 x 0,03 2,196 m³
linha de chegada área = 12,00 x 0,03 0,36 m³

volume total 11,547 m³
2.1.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada

11,547m³ x 14,1014 km 162,83 m³xkm

Considerando a área em m²  da projeção horizontal  de cada  elemento  multiplicado  pela espessura da camada =0,03 cm 

Considerando  volume em m³ x km  

Considerando a área em m²  da projeção horizontal  de cada  elemento  multiplicado  pela espessura da camada =0,03 cm x 2,4467 (densidade)

11,547 m³ x 2,4467 =

2.1.7 Meio-fio de concreto pré-fabricado - trecho reto.

rampa de largada 29,00 m
quantidade = 29,00 metros

2.1.8 Meio-fio de concreto pré-fabricado - trecho curvo

curva 01 26,69 m
curva 02 21,99 m
curva 03 21,99 m
quantidade = 70,67 metros

2.2 Pavimentação de concreto  - Platô de largada
Lastro de brita

volume de brita = área pavimentada x 0,05
área pavimentada = 30m²
volume de brita = 30 x 0,05 = 1,50 m³

Revestimento piso de concreto armado

área = 30,00 m²
3

3.1 Escada de concreto armado

volume= 1,32 m³

Considerando a área a ser pavimentada.

Considerando uma camada de 0,05metros em toda a área a ser pavimentada.

ESCADA

Considerando a área onde será instalada, em metros lineares.

Considerando a área onde será instalada, em metros lineares.

Considerando o volume em concreto 
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4
4.1 Grama esmeralda
Considerando a projeção em planta baixa da área de plantio dos trechos em m²
área = 171,51 m²

curva 1 46,61 m²
curva 2 22,40 m²
curva 3 22,26 m²
platô+rampa 80,24 m²
total 171,51 m²
Para cálculo das áreas de plantio da grama foi considerada a projeção horizontal em planta baixa dos trechos que receberão o revestimento.

5
5.1 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado - h=90 cm

quantidade = 40,03 m²

5.2 Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galavanizado 3/4"

quantidade = 10,00 m

5.3 Sistema de largada eletrônico

Considerando a projeção horizontal do elemento, em metros lineares (somente na escada)

Considerando a projeção horizontal do corrimão, em metros lineares multiplicado pela altura h=0,90m

REVESTIMENTO DE GRAMA

  ELEMENTOS ESPECIAIS

5.3 Sistema de largada eletrônico

quantidade = 1,00 unid

5.4 Pinturas dos boxes, rampa de largada e linha de chegada com tinta de demarcação viária com micro esféras

linha de chegada= 5 faixas 6m 30,00 m
boxes Rampa de largada 9 faixas de 14 m 126,00 m

156 m x 0,05 m = 7,80m² total 7,80 m²
6

6.1 Caixa de inspeção 30x30x50 cm

1,00 unid
6.2 eletroduto flexível de aço galvanizado  de 1 ½” com acessórios 

Considerando o encaminhamento da tubulação no projeto elétrico em metros lineares
quantidade = 29,50 metros

6.3 cabo cobre flexível isolado 2,5 mm, anti-chama, fornecimento e instalação
Considerando o encaminhamento da tubulação no projeto elétrico em metros lineares
quantidade =29,5 mx 3 fios(fase, neutro e terra) 88,5 metros

6.4

Considerando a quantidade indicada no projeto elétrico
quantidade = 1,00 unidade

*Data Base - Sinapi 12/2017 Encargos: Sem desoneração

Portão, janeiro de 2018.
Arquiteta e urbanista CAU A58.888-1

Tomada externa com tampa, padrão brasileiro, em poliamida auto extinguível, tampa com mola em aço inoxidável e pino de articulação 
acoplado à tampa, fornecimento e instalação

RRT Projeto e orçamento nº 5618009

Sílvia Melchior Seibert

Considerando um sistema de largada

Considerando a quantidade estimada no projeto elétrico:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Considerando a pintura das faixas, de 5 cm de largura, nos boxes e linha de chegada em metros lineares 


