
MEMORIAL DE CALCULO - QUANTITATIVOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa da obra
será considerado uma placa, em chapa de aço galvanizado em estrutura de madeira, com tamanho de 1,5mx3m, 
com cores e dizeres conforme padrão da Prefeitura e do órgão fiscalizador
a contratada será responsável também pela colocação, guarda e manutenção. 4,5 m²

2 MOVIMENTO DE TERRA
Preparo do terreno
será considerada a extensão total da calçada externa extensão 205 m

largura 2,7 m
área 554 m²

Volume 110,8 m³

será considerada a preparação do alambrado interno extensão 122 m
largura 2,7 m

área 329 m²

será considerada a preparação do passeio interno de alunos extensão 58 m
largura 3 m

área 174 m²

será considerada a preparação do acesso interno de veículos extensão 45 m
largura 3 m

área 135 m²

Escavação de valas e cavas
como o terreno já se encontra estabilizado, será considerado o acerto de taludes
o baldrame terá o nível superior igual ao do terreno

muro de arrimo
blocos 19 und

dimensão 1,25 0,5
prof. 0,45

volume escavação bloco ancoragem 5,34 m³

viga baldrame
dimensão 0,2 0,3

36 Muro
14 Contenção

comp. 50
volume escavação viga baldrame 3 m³

volume total 2,16 m³ arred

Reaterro compactado
será considerado o volume da escavação de valas
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3 MURO DE ARRIMO

Muro de arrimo com 36 metros de extensão e altura mínima 2,00m, altura máxima 3,50m
Contenção do talude do play ground = 14 m

Blocos e pilares
Adotados 1 conjunto de bloco com 2 estacas e pillar a cada 2,0m lineares de muro
Totalizando 19 conjuntos

Estacas
foram consideradas 2 estacas por bloco a uma profundidade mínima de 5m

muro contenção número de estacas
38 8 46 total

5 m prof. média
230 m prof. total

acréscimo de 10%¨de margem de erro
253 prof. total estimada 
253 m (arrendondamento)

Lastros
considera-se um lastro de brita 2, em camada de 5cm em toda a extensão da viga baldrame

muro contenção
36 14 50 m (extensão do baldrame) 19 blocos

0,05 m (espessura da camada) 0,5 largura
0,2 m (largura da vala) 1,25 comp

0,50 m³ 0,59 m³
total 1,09 m³

Armaduras
armação de aço para fundação
considerou-se uma estrutura do baldrame de 4 barras Ø10mm, estribo de 16x26  Ø5.0mm com espaçamento de 15cm
foi considerado 4 barras de 4m para cada estaca, estribo circular Ø5.0mm com espaçamento de 20cm 

50 m (extensão do baldrame)
17 número de barras do baldrame (peso de 7,4kg/barra-10mm)

334 número de estribos (peso de 16kg/100 estribos)
125,8 peso armação barras do baldrame
53,44 peso armação estribos
14,25 número de barras do bloco da estaca (peso de 12kg/barra-12.5mm)

114 número de estribos do bloco (peso de 16kg/100 estribos)
171 peso armação barras do bloco

18,24 peso armação estribos do bloco
296,80 peso armação barras do bloco + baldrame
71,68 peso armação estribos do bloco + baldrame

46 número de estacas 
61,33 número de barras da estaca (peso de 7,4kg/barra-10mm)

920 número de estribos da estaca (peso de 16kg/100 estribos)
453,84 peso armação barras das estacas
147,20
969,52 peso total

970 (arrendondamento)

armação de aço para estrutura - pilar
considerou-se uma estrutura de pilar de 6 barras Ø12.5mm, estribo de 16x36  Ø5.0mm com espaçamento de 15cm

19 número de pilares = nº blocos
2,75 m (altura MÉDIA dos pilares)

6 número de ferros do pilar (peso de 12kg/barra-12.5mm)
26,13 número de barras TOTAL dos pilares(peso de 12kg/barra-12.5mm)

313,50 peso barras 
349 número de estribos (peso de 16kg/100 estribos)

55,84 peso estribos
369,3 peso total

369 (arrendondamento)

armação de aço para estrutura - viga
considerou-se duas estruturas acompanhando o baldrame,de 4 barras Ø10mm, estribo de 16x26  Ø5.0mm com espaça-

mento de 15cm
36 m (extensão viga)

peso armação estribos das estacas

36 m (extensão viga)
3 vigas

36 número de barras de vigas (peso de 7,4kg/barra-10mm)
720 número de estribos (peso de 16kg/100 estribos)

267,0 peso barras
115,2 peso estribos
382,2 peso total

382 (arrendondamento)

Formas 

forma de madeira para fundação
será considerada forma com largura de 30cm, sendo usado no baldrame e nos blocos de estacas
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50 m (extensão do baldrame)

0,3 m (largura da tábua de forma)
30 m² (área total)
30 (arrendondamento)

forma de madeira para vigas e pilares
será considerada forma com tábua de 25cm de largura para pilares e 30cm para vigas

19 número de pilares 
0,25 m (largura da tábua da forma)
2,75 m (altura MÉDIA dos pilares)

52,25 m² (área total)
54,8625 considera-se 5% de acréscimo para acertos

55 m² (arrendondamento)
50 m (extensão da viga)
2 vigas

0,3 m (largura da tábua da forma)
60 m² (área total)

63,00 considera-se 5% de acréscimo para acertos
63 m² (arrendondamento)

118 m² total
Concretos
será considerado concreto usinado 25MPa

3,00 volume do baldrame

5,34 volume dos blocos

8,34 Total da fundação

4,18 volume dos pilares

6,48 volume considerado de vigas

10,66 Total da estrutura

Alvenaria de vedação
será considerado blocos de concreto 19x19x39cm

36 m (extensão do muro = baldrame)
2,75 m (altura MÉDIA do muro)

99,00 m²

Impermeabilização e revestimento
será impermeabilizada a superfície posterior do muro contígua ao prédio, em duas camadas consecutivas de chapisco
e reboco com aditivo impermeabilizante

36,00 m (extensão do muro no trecho)
2,75 m (altura do muro no trecho)

99,00 m²
Chapisco 
Será chapiscado o muro dos dois lados , interno para receber a impermeabilização e externo para receber o reboco

36,00 m (extensão do muro no trecho)
2,75 m (altura do muro no trecho)
2,00 lados

198,00 m²
será aplicada tinta asfáltica em duas demãos

36,00
0,20
0,30

28,80 m²

Execução de dreno
será considerado ao logo da extensão do muro de arrimo

tubo de dreno
36 comprimento

bidim 2,3 largura

36 comprimento

83,00 m²

brita 0,4 largura

0,4 profundidade

36 comprimento

6,00 m³

4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Quadro / disjuntores
será considerado um quadro de distribuição 

quant.
1

total 1 und

Disjuntores
será considerado :

3 und

Eletroduto / calhas para leito de cabos
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eletroduto flexível 3/4
será considerado 2,5m de eletroduto para cada tomada, interruptor e luminária

ítem quant m (eletr.)
tomada 1.10m 3 und 7,5

luminária 5 und 12,5
8 und

20 m (eletroduto flexivel)
eletroduto pvc rígido 1.1/2
será considerado um para a interligação elétrica entre os poste de iluminação e o quadro de força
e outra linha para ligação de uma campainha na entrada de serviço e de alunos

Iluminação 205 m distancia m (fio)
Campainhas 70 m 70 280

275 m (eletroduto pvc rígido) 0
Fios / cabos 280 m
será considerado 2 fios total 560 m  2,5mm²
Perímetro do alambrado 327

ítem quant
interruptor 2 und distancia m (fio)
luminária 3 und 120 240

reatores 12 und 0
Lampadas 12 und 240 m

total 480 m  4mm²(arredondado)
cabo flexível
será considerado a interligação entre o prédio existente e a caixa de interligação, sendo 3 cabos em paralelo

distancia : 20 m
20 m (distancia total)
60 m 25mm²

5 PISOS

Regularização e/ou compactação
Lastro de pedra britada
será considerado toda a área onde será executado passeio ecologico

extensão 205
largura 2

altura de regularização 0,05
volume 20,50 m³

será considerado toda a área onde será executado passeio de acesso alunos
extensão 58

largura 3
altura de regularização 0,05

volume 8,70 m³
será considerado toda a área onde será executado passeio de acesso veículos

extensão 45
largura 3

altura de regularização 0,05
volume 6,75 m³

volume total 35,95

Passeio cimentado
será considerado uma malha de aço CA-60, no trecho referente ao acesso de veículos

área 135,00 m²

será considerado um passeio de 2,0m de largura, na parte externa, e de 3,0m de largura na parte interna
Calçada 410,00
Alunos 174,00
Veículos 135,00
área 719,00
área total 719,00 m²

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Alambrado
será considerado no perímetro total do terreno

Fechamento externo 205Fechamento externo 205
Divisa interna 122

327 m
  

será considerado a instalação de 3 portões
1 portão de acesso de alunos 2x2 4 m²
1 portão de acesso de serviços 2x2 4 m²

1 portão de acesso de veículos 2x3 6 m²
total 14 m²

Plantio da grama em placas
será considerado a área total, desconsiderando as construções
será considerado toda a área onde será executado passeio ecologico

extensão 205
largura 0,7
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área 143,50 m³

Área iterna 3260 m³
3403,50 m²

Plantio de arbustos de 0,50m a 1,00m
será considerado a área total, desconsiderando as construções, com 1 arbusto a cada 5m²

170 und

Portões Unid Larg Altura Área
 portão para autos 1 3,00 2,00 6,00

portão de sertviço 1 2,00 2,00 4,00
portão para alunos 1 2,00 2,00 4,00

14,00


