
MEMORIAL DE CALCULO - QUANTITATIVOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Preparo do terreno
será considerado uma área de :

área: 22,76 m²
Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20 m²
será utilizado container, no espaço destinado á estacionamento e depósito de materiais.
Pelas características do local, e do grande acesso de público, não será permitido a utilização como dormitório.
As ligações de água, esgotos e energia elétrica aproveitarão os ramais existentes do prédio ao lado.

Locação da obra
será considerado a área construída das edificações, ou seja, área: 22,76 m²

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
Corte do talude
será considerada a altura média pela área medida em projeto área: 49,7 m²

altura méd. 2 m
volume: 99 m³ arred.

Escavação de valas
como o terreno já se encontra estabilizado, será considerado fundação em estacas e baldrames.
o baldrame terá o nível superior igual ao do terreno

muro de arrimo
blocos 9 und

dimensão 1,25 0,5
prof. 0,45

volume escavação bloco ancoragem 2,53 m³

viga baldrame
dimensão 0,2 0,3
comp. 16,8

volume escavação viga baldrame 1,01 m³

prédio
baldrame 0,20 m (largura)

0,30 m (altura)
extensão quant. largura área

paredes externas 4,42 2,0 0,20 1,77
5,15 1,0 0,20 1,03

paredes internas 4,45 1,0 0,20 0,89
sub-total 18,44 3,69

volume escavação baldrame 1,11 m³

blocos 6 und
dimensão 0,5 0,5
prof. 0,45

volume escavação bloco ancoragem 0,7 m³
volume total 5,30 m³ arred

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

Estacas
foram consideradas 2 estacas por bloco a uma profundidade mínima de 8m

número de estacas
18 total
8 m prof. média

144 m prof. total
acréscimo de 10%¨de margem de erro

158,4 prof. total estimada 
158 m (arrendondamento)

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

16,8 m (extensão do baldrame) 9 blocos
0,05 m (espessura da camada) 0,5 largura
0,2 m (largura da vala) 1,25 comp

0,17 m³ 0,28 m³
total 0,45 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 

16,8 m (extensão do baldrame)
6 número de barras do baldrame (peso de 7,4kg/barra-10mm)

112 número de estribos (peso de 16kg/100 estribos)
44,4 peso armação barras do baldrame

17,92 peso armação estribos
6,75 número de barras do bloco da estaca (peso de 12kg/barra-12.5mm)

54 número de estribos do bloco (peso de 16kg/100 estribos)
81 peso armação barras do bloco

8,64 peso armação estribos do bloco
125,40 peso armação barras do bloco + baldrame
26,56 peso armação estribos do bloco + baldrame

18 número de estacas 
24 número de barras da estaca (peso de 7,4kg/barra-10mm)

360 número de estribos da estaca (peso de 16kg/100 estribos)
177,60 peso armação barras das estacas
57,60

387,16 peso total
387 (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

9 número de pilares = nº blocos
2,17 m (altura MÉDIA dos pilares)

6 número de ferros do pilar (peso de 12kg/barra-12.5mm)
9,77 número de barras TOTAL dos pilares(peso de 12kg/barra-12.5mm)

117,18 peso barras 
131 número de estribos (peso de 16kg/100 estribos)

20,96 peso estribos
138,1 peso total

138 (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
16,8 m (extensão viga)

2 vigas
12 número de barras de vigas (peso de 7,4kg/barra-10mm)

224 número de estribos (peso de 16kg/100 estribos)
89,0 peso barras
35,8 peso estribos

peso armação estribos das estacas

35,8 peso estribos
124,8 peso total

125 (arrendondamento)

Formas 

forma de madeira para fundação
será considerada forma com largura de 30cm, sendo usado no baldrame e nos blocos de estacas

16,8 m (extensão do baldrame)
0,3 m (largura da tábua de forma)

10,08 m² (área total)
10 (arrendondamento)

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

9 número de pilares 
0,25 m (largura da tábua da forma)
2,17 m (altura MÉDIA dos pilares)

19,53 m² (área total)
20,5065 considera-se 5% de acréscimo para acertos

21 m² (arrendondamento)
16,8 m (extensão da viga)

2 vigas
0,3 m (largura da tábua da forma)

20,16 m² (área total)
21,17 considera-se 5% de acréscimo para acertos

21 m² (arrendondamento)
42 m² total

Concretos
será considerado concreto usinado 25MPa

1,01 volume do baldrame

2,53 volume dos blocos

3,54 Total da fundação

1,56 volume dos pilares

2,02 volume considerado de vigas

3,58 Total da estrutura

Alvenaria de vedação
será considerado blocos de concreto 19x19x39cm

16,8 m (extensão do muro = baldrame)
2,17 m (altura MÉDIA do muro)

36,00 m²

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

8,00 m (extensão do muro no trecho)
3,00 m (altura do muro no trecho)

24,00 m²
x 2 camadas

48,00 m²
será aplicada tinta asfáltica em duas demãos

24,00 m²

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

tubo de dreno
16,8 comprimento

bidim 2,3 largura

16,8 comprimento

39,00 m²

brita 0,4 largura

0,4 profundidade

16,8 comprimento

3,00 m³

4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Estacas
foram consideradas estacas a trado, sendo posicionadas nos cantos e vãos não superiores a 3m.
a profundidade estimada foi de 6m.

número de estacas
6 total
6 m prof. média

36 m prof. total
acréscimo de 10%¨de margem de erroacréscimo de 10%¨de margem de erro

39,6 prof. total estimada - prédio
40 (arrendondamento)

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

18,44 m (extensão do baldrame) 6 blocos
0,05 m (espessura da camada) 0,5 largura
0,2 m (largura da vala) 0,5 comp

0,18 m³ 0,075 m³
total 0,26 m³

Formas / cimbramentos / escoramentos
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forma de madeira para fundação
será considerada forma com largura de 30cm, sendo usado no baldrame e nos blocos de estacas

18,44 m (extensão do baldrame)
0,3 m (largura da tábua de forma)

11,064 m² (área total)
11 (arrendondamento)

forma de madeira para vigas e pilares
considerou-se pilares nos posicionamentos das estacas

6 número de estacas=pilares prédio
0,25 m (largura da tábua da forma)
3,5 m (altura do pilar)

10,5 m² (área total)
11,025 considera-se 5% de acréscimo para acertos

11 m² (arrendondamento)
18,44 m (extensão da viga)

0,3 m (largura da tábua da forma)
11,064 m² (área total)

11,6172 considera-se 5% de acréscimo para acertos
12 m² (arrendondamento)

escoramento de lajes
22,76 m² (area)
22,76 total

23 m² (arrendondamento)
3,5 m (altura do escoramento)

80,5 m³ (volume do escoramento)

Armaduras
armação de aço para fundação
considerou-se uma estrutura do baldrame de 5 barras Ø10mm, estribo de 16x26  Ø4.2mm com espaçamento de 15cm
foi considerado 3 barras de 4m para cada estaca

18,44 m (extensão do baldrame - prédio)
8 número de barras do baldrame (peso de 7,4kg/barra-10mm)

123 número de estribos (peso de 10kg/100 estribos)
6 número de barras do bloco da estaca (peso de 7,4kg/barra-10mm)

103,6 peso armação barras
12,3 peso armação estribos

6 número de estacas=pilares
6 número de barras da estaca (peso de 7,4kg/barra-10mm)

44,4 peso armação estacas
160,3 peso total

160 (arrendondamento)

armação de aço para estrutura - pilar
considerou-se uma estrutura de pilar de 4 barras Ø10mm, estribo de 11x26  Ø4.2mm com espaçamento de 15cm

6 número de pilares
3,5 m (altura do pilar)

4 número de barras do pilar (peso de 7,4kg/barra-10mm)
7 número de barras TOTAL dos pilares(peso de 7,4kg/barra-10mm)

51,8 peso barras 
140 número de estribos (peso de 10kg/100 estribos)

14,0 peso estribos
65,8 peso total

66 (arrendondamento)

armação de aço para estrutura - viga
considerou-se uma estrutura acompanhando o baldrame,de 4 barras Ø10mm, estribo de 11x26  Ø4.2mm com espaça-

mento de 15cm, e 2 barras Ø10mm para percinta acompanhando o baldrame
18,44 m (extensão percinta)
18,44 m (extensão de vigas)

10 número de barras de vigas e percinta (peso de 7,4kg/barra-10mm)10 número de barras de vigas e percinta (peso de 7,4kg/barra-10mm)
123 número de estribos (peso de 10kg/100 estribos)

74,0 peso barras
12,3 peso estribos
86,3 peso total

86 (arrendondamento)

Laje pré-fabricada
foi considerado laje mista beta 11

27,18 m² (área medida em projeto)

Concretos
foi considerado concreto usinado 25MPa

1,00 volume do baldrame
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1,00 volume dos blocos

2,00 Total da fundação

0,90 volume dos pilares

1,40 volume considerado de percintas e vigas

2,30 Total da estrutura

4,30 volume total

5 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS

Impermeabilização com tinta betuminosa
foi considerado pintura em toda a extensão do baldrame, numa camada de 30x25x30cm

23,59 m (extensão do baldrame)

20,05 m²

20 (arrendondamento )

Impermeabilização de argamassa, sendo considerada as 3 primeiras fiadas
23,59 m (extensão de paredes)

0,15 m (espessura das paredes)

3 nº de fiadas

10,62 m² de massa

11,00 (arrendondamento)

6 PAREDES / PAINÉIS

Alvenaria de bloco de concreto de vedação

será considerado as paredes sobre o baldrame, sem desconto de vãos e as paredes superiores da cobertura

18,44 m (extensão de paredes)

3,5 m (altura da parede)

9,57 m (extensão das paredes da cobertura)

0,8 m (altura das paredes da cobertura)

72,20 m² total
72 (arrendondamento)

18,44 m (extensão de canaleta) 

0,2 m (altura da canaleta)

3,7 m² total
4,0 (arrendondamento)

7 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS

Janela de aluminio
conforme detalhe em projeto, tem-se:

espec. quant. larg altura área
V1 2 2,00 1,00 4,00
V2 1 1,00 1,00 1,00

área total: 5,0
5,0 (arrendondamento)

Vidro
será considerado a mesma área das janelas

área total: 5,0 m²

Porta de vidro temperado, incolor, 10mm
espec. quant. larg altura área
P1 1 0,90 2,10 1,89

Porta de madeira compensada lisa
espec. quant. larg altura área
P2 2 0,80 2,10 1,68

8 COBERTURA

MadeiramentoMadeiramento
será considerado a mesma área da laje, ou seja:

27,18 m² (área medida em planta)

Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)
será considerado a mesma área da laje mais a do beiral, ou seja:

34,56 m² (área medida em projeto)

Calha metálica
considerou-se o uso de chapa galvanizada para o rufo e para o fechamento junto ao beiral

6,15 m de extensão rufos
6,15 m de extensão de fechamento 
12,3 m (total)

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO
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Quadro / disjuntores
será considerado um quadro de distribuição 

quant.
1

total 1 und

Disjuntores
será considerado :

3 und

Eletroduto / calhas para leito de cabos

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

ítem quant m (eletr.)
tomada 0.30m 8 und 20
tomada 1.10m 3 und 7,5
tomada 2.00m 1 und 2,5
tomada RJ 45 2 und 5

tomada telefonia 2 und 5
tomada TV 1 und 2,5

interruptor 1.10m 4 und 10
luminária 5 und 12,5
arandela 2 und 5

28 und
70 m (eletroduto flexivel)

eletroduto pvc rígido 1.1/2
será considerado um para a interligação elétrica e outro para lógica/telefonia ao prédio existente

20 m 2
40 m (eletroduto pvc rígido)

Fios / cabos
será considerado 2 fios, com comprimento de 3m cada para interruptor e 2 fios de 3m cada para luminárias 

ítem quant m (fio)
interruptor 4 und 24
luminária 5 und 30
arandela 2 und 12

66 m
total 132 m  2,5mm²(arredondado)

será considerado 3 fios com 3m cada para tomada 

ítem quant m (fio)
tomada 12 und 108

total 108 m  6,0mm²(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

SPDA
será considerado 1 aterramento TIPO DISTRIBUIÇÃO PROLONGADA  no prédio

haste de cobre 2 und

será considerado 1 captor a cada 6m de beiral 
beiral 23,85 m
captor 4 und

será considerado 1 suporte de barra condutora chata  a cada 2m de beiral 
beiral 23,85 mbeiral 23,85 m
suporte 12 und

será considerado 1 barra condutora chata  no beiral 
beiral 23,85 m

será considerado 1 barra condutora chata na descida para o aterramento
1 und

descida 0,5 m
total de barra condutora chata 24,35 m

será considerado 1 cordoalha de cobre nú na descida para o aterramento
1 und

descida 4,5 m

será considerado 1 eletroduto de PVC rígido na descida para o aterramento, altura de 3.0m
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1 und

total 3 m

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Tubos de PVC para água fria
será considerada ligação do reservatório até a pia

ítem 25mm
pia 20 m

Registro de gaveta
ítem 3/4"
pia 1 und

Tubos de PVC para esgoto
será considerado a ligação da pia até a rede do prédio existente

item 40mm 50mm

pia 6 15 m

Caixa sifonada
será considerado 1 ralo para cada ambiente

ambiente quant. 
Sala agentes 1
Sala utilidades 1
total 2 und

11 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Chapisco
chapisco em parede-não serão descontados vãos de portas e janelas

extensão de parede
extensão altura área

ambientes internos
15,5 3,5 54,4
9,7 3,5 33,9
5,4 3,5 18,9

subtotal 30,63
externo 

14,3 3,5 50,1
10,6 0,8 8,5 obs. Já considerado o beiral

58,6

total 86,1 165,80
área total paredes 165,80 m² (arredondado)

Sala Agentes
Sala Utilidades
Almoxarifado

paredes 
paredes oitão
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chapisco em teto-não serão descontados vãos, com aplicação de bianco
medido em projeto

área total tetos 22,76 m² (arredondado)
área total 189,0 m² (arredondado)

Emboço
será considerado emboço em todas as paredes e no teto, mantendo-se a mesma área do chapisco

área
paredes 165,80

teto 22,76

total 188,60
área total 189,00 m² (arredondado)

12 PISOS

Regularização e/ou compactação
Lastro de pedra britada
será considerado a área interna , conforme projeto

área 22,76
altura de regularização 0,05

volume 1,14 m³

lastro de concreto impermeabilizado
área 22,76

altura de regularização 0,07
volume 1,59 m³

argamassa de regularização de contra-piso
será considerado a mesma área de regularização

área 22,76
altura de regularização 0,03 m²

volume 0,68 m²

Piso granilite
será considerado a mesma área de regularização, sem desconto das paredes, de modo a considerar rodapé
será considerado a área do rodapé, do mesmo piso

área 22,76 m²

rodapé granilite
será considerado a extensão das paredes internas

extensão 30,63 ml
altura 0,10 m
área 3,06 m²

Total granilite 25,82 m²

Passeio cimentado
será considerado um passeio de 1,25m de largura, nas 2 laterais do prédio
será considerado o reparo do passeio existente, após a construção do prédio

área 11,05 m² brita 0,55 m³
área de reparo 5,15 m²

área total 16,20 m²

13 PINTURAS

Selador
será considerado em todas as paredes onde houve revestimento

área total 189,00 m² (arredondado)

item

Pintura epóxi
será considerado aplicação, até 2m, em todas os ambientes internos
medido em projeto extensão total 30,63 ml

altura 2,00 m
área total 61,26 m²

Pintura latex pva, em todas as paredes internas acima de 2,00m de altura e nos tetos
tetos a mesma área do chapisco área 22,76 m²
paredes subtraindo a altura da pintura epóxi

extensão total 30,63 ml
altura 1,50 m
área 45,95 m²

área total 68,71 m²
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Pintura latex acrílico, em todas as paredes externas
será considerado a mesma área de chapisco

medido em projeto área total 58,60 m²

Pintura em madeira
será aplicado pintura esmalte nas portas de acesso interno. 
as dimensões da porta são de 2,10mx0,80m, mais batentes e guarnições, sendo aplicado dos dois lados

portas 2 und
9,63

área total 9,63 m²

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza geral da obra
será considerado a área total da construção 22,76 m²


