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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas e Passeios Públicos 
LOCAL: Trechos da Rua Antonio Zucolotto e da Rua "F" - Distrito de Prata - Bandeirante/SC 
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Bandeirante 
 
 
1.0 PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA E PASSEIO PÚBLICO - RUA ANTONIO 

ZUCOLOTTO – TRECHO 01, COMPREENDIDO ENTRE A RUA "I"   E A RODOVIA 
MUNICIPAL SAÍDA PARA BANDEIRANTE. 

 
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1.1 Placa de obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada Nº 22, adesivada = 1,00m x 3,00m 
= 3,00m² 
 
1.1.2 ART ou RRT de execução da obra (Pavimentação) = 1,00 und (ÚNICA PARA A OBRA) 

 
1.2 MOVIMENTOS EM TERRA 
 
1.2.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso (REALIZADO 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE) = 593,18 m² (calçamento) + 276,13m² 
(passeio público) = 869,31 m² 
 
Carga e transporte de material de valas de drenagem: 
 

Tubo de concreto diâmetro 300mm 
c = 18,00m 
l = 0,20m + 0,30m + 0,20m = 0,70m 
h = 0,10m + 0,30m + 0,60m = 1,00m 
v = 18,00m x 0,70m x 1,00m = 12,60m³  
 
Tubo de concreto diâmetro 400mm  
c = 56,00m 
l = 0,20m + 0,40m + 0,20m = 0,80m 
h = 0,10m + 0,40m + 0,60m = 1,10m 
v = 56,00m x 0,80m x 1,10m = 49,28m³  
 
Bocas de Lobo – 05 unidades 
c = 1,20m  
l = 1,20m  
ht = 1,38m + 1,38m + 1,70m +1,70m + 1,70m = 7,86m 
v = 1,20m x 1,20m x 7,86m = 11,32 m³ 

 
Volume Total= 12,60m³ + 49,28m³ + 11,32m³ = 73,20m³ 
 
1.2.2 Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50m (média entre montante e jusante, 
uma composição por trecho) com retroescavadeira (Capacidade da caçamba da Retro: 0,26m³ 
Potência: 88HP), largura menor que 0,80m, em solo de 1ª Categoria, locais com baixo nível de 
interferência (REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE ) = 
73,20m³ 
 
1.2.3 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / 
Potência: 88HP), largura até 0,80m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com 
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baixo nível de interferência (REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BANDEIRANTE) = 34,44m³ 
 
Reaterro das valas: 
- Reaterro das valas tubos diam. 30 cm = 0,60m x 0,70m x 18,00m = 7,56m³ 
- Reaterro das valas tubos diam. 40 cm= 0,60m x 0,80m x 56,00m = 26,88m³ 
Total = 7,56m³ + 26,88m³ = 34,44m³ 
 
1.3 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 
 
1.3.1 Tubo de concreto armado, Classe PA-1, PB, DN 300mm, para águas pluviais (NBR 8890) = 
18,00m 

 
1.3.2 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, 
instalado em local com baixo nível de interferências (inclui somente mão de obra) =  18,00m 
 
1.3.3 Tubo de concreto armado, Classe PA-1, PB, DN 400mm, para águas pluviais (NBR 8890) = 
56,00m 

         
1.3.4 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, 
instalado em local com baixo nível de interferências (inclui somente mão de obra) = 56,00m 
 
1.3.5 Caixa para ralo com grelha FoFo 135 Kg de alvenaria tijolo maciço (7x10x20cm), paredes de 
uma vez (0,20m) de 0,90x1,20x1,50m (externa) com argamassa 1:4 cimento:areia, base de concreto 
FCK= 10 Mpa, exclusive escavação e reaterro = 5,00 und 

 
1.4 PAVIMENTAÇÃO 

 
1.4.1 Execução de pavimento em pedras poliédricas, inclusive colchão e rejunte de pó de pedra = 
593,18m² 

 
1.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 
1.5.1 Placa de sinalização viária circular d=50cm, com suporte de aço galvanizado d=50mm e h=3m, 
inclusive base de concreto magro = 2,00 und 
 
1.5.2 Placa de identificação de rua (2 placas de 45cm x 20cm), com suporte de aço galvanizado 
d=50mm e h=3m, inclusive base de concreto magro = 2,00 und 

 
1.6 MOVIMENTOS EM TERRA E PREPARO DA BASE 

 
1.6.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso = 276,13m² (área 
encontrada em cad) 

 
1.6.2 Lastro de brita comercial (e=5,00cm) = 247,97m² x 0,05m = 12,40m³ 

 
1.7 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM PISO DE CONC RETO 

 
1.7.1 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100x10x7x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização 
interna de empreendimentos (bordas de confinamento e rebaixos) = 1,50m x 6,00und (acesso passeios) 
+ (8,00m + 4,15m + 4,76m) (confinamento calçamento) =  9,00m + 16,91m = 25,91m  
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1.7.2 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100x10x7x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas 
(uso viário) (meio-fio e guia) = 145,61m (metragem total de meio-fio encontrada em cad) – 1,50m x 
6,00und (acesso passeios) + (14,78m + 52,53m + 71,75m) (guias) = 145,61m – 9,00m + 139,06m = 
275,67m 

 
1.7.3 Reaterro manual apiloado com soquete (estabilização da guia) = 139,06m (metragem total de 
guia encontrada em cad) x 0,50m x 0,14m = 9,73 m³ 

 
1.7.4 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, com concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, não armado = 247,97m² (área encontrada em cad) – 0,00m² (acesso 
veículo) – 12,24m² (alerta) – 0,00m² (direcional)= 235,73m² x 0,06 (espessura) = 14,14m³ 
 
1.7.5 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, com concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado = 0,00m² 

 
1.7.6 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10cm, alerta, espessura 
6cm, com colchão de pó de pedra espessura 5cm e rejunte de pó de pedra = 1,80m x 0,40m x 2,00und 
x 6,00 und (acessos cadeirantes) + 1,50m x 0,40m x 6,00 und (acessos cadeirantes) = 8,64m² + 3,60m² 
= 12,24m² 

 
1.7.7 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10cm, direcional, 
espessura 6cm, com colchão de pó de pedra espessura 5cm e rejunte de pó de pedra = 0,00m² 

 
 

2.0 PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA E PASSEIO PÚBLICO - RUA ANTÔNIO 
ZUCOLOTTO – TRECHO 02, COMPREENDIDO ENTRE A RUA "B"   E A RODOVIA 
MUNICIPAL SAÍDA PARA LINHA GASPAR. 

 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
2.1.1 Placa de obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada Nº 22, adesivada = 1,00m x 3,00m 
= 3,00m² 
 
2.2 MOVIMENTOS EM TERRA 
 
2.2.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso (REALIZADO 
PELA PREFEITURA DE BANDEIRANTE) = 538,38 m² (calçamento) +  236,74m² (passeio 
público) = 775,12 m² 
 
Carga e transporte de material de valas de drenagem: 
 

Tubo de concreto diâmetro 300mm 
c = 20,00m 
l = 0,20m + 0,30m + 0,20m = 0,70m 
h = 0,10m + 0,30m + 0,60m = 1,00m 
v = 20,00m x 0,70m x 1,00m = 14,00m³  
 
Tubo de concreto diâmetro 400mm  
c = 95,00m 
l = 0,20m + 0,40m + 0,20m = 0,80m 
h = 0,10m + 0,40m + 0,60m = 1,10m 
v = 95,00m x 0,80m x 1,10m = 83,60m³  
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Bocas de Lobo e Caixa de Ligação – (05 + 03) unidades 
c = 1,20m  
l = 1,20m  
ht = 1,38m + 1,38m + 1,38m + 1,70m +1,70m + 1,70m + 1,70m + 1,70m= 12,64m 
v = 1,20m x 1,20m x 12,64m = 18,20 m³ 

 
Volume Total= 14,00m³ + 83,60m³ + 18,20m³ = 115,80m³ 
 
2.2.2 Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50m (média entre montante e jusante, 
uma composição por trecho) com retroescavadeira (Capacidade da caçamba da Retro: 0,26m³ 
Potência: 88HP), largura menor que 0,80m, em solo de 1ª Categoria, locais com baixo nível de 
interferência (REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE ) = 
115,80m³ 
 
2.2.3 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / 
Potência: 88HP), largura até 0,80m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com 
baixo nível de interferência (REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BANDEIRANTE) = 54,12m³ 
 
Reaterro das valas: 
- Reaterro das valas tubos diam. 30 cm = 0,60m x 0,70m x 20,00m = 8,40m³ 
- Reaterro das valas tubos diam. 40 cm= 0,60m x 0,80m x 95,00m = 45,60m³ 
Total= 8,40m³ + 45,60m³ + 0,12m³ = 54,12m³ 
 
2.3 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 
 
2.3.1 Tubo de concreto armado, Classe PA-1, PB, DN 300mm, para águas pluviais (NBR 8890) = 
20,00m 

 
2.3.2 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, 
instalado em local com baixo nível de interferências (inclui somente mão de obra) =  20,00m 
 
2.3.3 Tubo de concreto armado, Classe PA-1, PB, DN 400mm, para águas pluviais (NBR 8890) = 
95,00m 

         
2.3.4 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, 
instalado em local com baixo nível de interferências (inclui somente mão de obra) = 95,00m 
 
2.3.5 Caixa para ralo com grelha FoFo 135 Kg de alvenaria tijolo maciço (7x10x20cm), paredes de 
uma vez (0,20m) de 0,90x1,20x1,50m (externa) com argamassa 1:4 cimento:areia, base de concreto 
FCK= 10 Mpa, exclusive escavação e reaterro = 5,00 und 
 
2.3.6 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 
internas: 0,80m x 0,80m x 0,60m para rede de drenagem= 3,00 und 

 
2.4 PAVIMENTAÇÃO 

 
2.4.1 Execução de pavimento em pedras poliédricas, inclusive colchão e rejunte de pó de pedra = 
538,38m² 

 
2.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 
2.5.1 Placa de sinalização viária circular d=50cm, com suporte de aço galvanizado d=50mm e h=3m, 
inclusive base de concreto magro = 2,00 und 



Página 5 de 8 
 

 
2.5.2 Placa de identificação de rua (2 placas de 45cm x 20cm), com suporte de aço galvanizado 
d=50mm e h=3m, inclusive base de concreto magro = 1,00 und 

 
2.6 MOVIMENTOS EM TERRA E PREPARO DA BASE 

 
2.6.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso = 236,74m² (área 
encontrada em cad) 

 
2.6.2 Lastro de brita comercial (e=5,00cm) = 213,07m² x 0,05m = 10,65m³ 

 
2.7 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM PISO DE CONC RETO 

 
2.7.1 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100x10x7x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização 
interna de empreendimentos (bordas de confinamento e rebaixos) = 3,50m x 2,00und x 2,00 (acesso 
veículos - passeios e lotes) + 1,20m x 2,00und (acesso pedestre - lotes) + 2,40m x 1,00und (acesso 
pedestre - igreja) + 1,50m x 4,00und (acesso pedestre - passeios) + ((9,05m + 8,00m) (confinamento 
calçamento) + 1,80m x 2,00und (confinamento passeio) = 14,00m + 2,40m + 2,40m + 6,00m + 
17,05m + 3,60m = 45,45m  

 
2.7.2 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100x10x7x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas 
(uso viário) (meio-fio e guia) = 123,00m (metragem total de meio-fio encontrada em cad) – 3,50m x 
2,00und (acesso veículos - passeios) -  1,50m x 4,00und (acesso pedestre - passeios) + (64,90m + 
51,91m) (guias) - 3,50m x 2,00und (acesso veículos - lotes) - 1,20m x 2,00und (acesso pedestre - 
lotes) - 2,40m x 1,00und (acesso pedestre - igreja) = 123,00m – 7,00m – 6,00m + 116,81m – 7,00m – 
2,40m – 2,40m = 215,01m 

 
2.7.3 Reaterro manual apiloado com soquete (estabilização da guia) = 116,81m (metragem total de 
guia encontrada em cad) x 0,50m x 0,14m = 8,18 m³ 

 
2.7.4 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, com concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, não armado = 213,07m² (área encontrada em cad) – 9,80m² (acesso 
veículo) – 8,16m² (alerta) – 4,72m² (direcional)= 190,39m² x 0,06 (espessura) = 11,42m³ 
 
2.7.5 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, com concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado= 3,50m x 1,40m x 2,00 acessos (acesso veículo) 
= 9,80m² 

 
2.7.6 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10cm, alerta, espessura 
6cm, com colchão de pó de pedra espessura 5cm e rejunte de pó de pedra = 1,80m x 0,40m x 2,00und 
x 4,00 Und (acessos cadeirantes) + 1,50m x 0,40m x 4,00 und (acessos cadeirantes)= 5,76m² + 2,40m² 
= 8,16m² 

 
2.7.7 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10cm, direcional, 
espessura 6cm, com colchão de pó de pedra espessura 5cm e rejunte de pó de pedra = 3,50m x 0,40m 
x 2,00und (acesso veículos) + 2,40m x 0,40m x 1,00und (acesso pedestre igreja) + 1,20m x 0,40m x 
2,00und (acesso pedestre lotes)= 2,80m² + 0,96m² + 0,96m² = 4,72m² 

 
 

3.0 PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA E PASSEIO PÚBLICO - RUA “F”, NO TRECHO 
PARCIAL COMPREENDIDO ENTRE A RUA "C"  E A RUA “I”. 
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3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
3.1.1 Placa de obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada Nº 22, adesivada = 1,00m x 3,00m 
= 3,00m² 
 
3.2 MOVIMENTOS EM TERRA 
 
3.2.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso (REALIZADO 
PELA PREFEITURA DE BANDEIRANTE) = 446,45 m² (calçamento) +  186,10m² (passeio 
público) = 632,55 m² 
 
Carga e transporte de material de valas de drenagem: 
 

Tubo de concreto diâmetro 300mm 
c = 9,00m 
l = 0,20m + 0,30m + 0,20m = 0,70m 
h = 0,10m + 0,30m + 0,60m = 1,00m 
v = 9,00m x 0,70m x 1,00m = 6,30m³  
 
Tubo de concreto diâmetro 400mm  
c = 48,00m 
l = 0,20m + 0,40m + 0,20m = 0,80m 
h = 0,10m + 0,40m + 0,60m = 1,10m 
v = 48,00m x 0,80m x 1,10m = 42,24m³  
 
Bocas de Lobo – 03 unidades 
c = 1,20m  
l = 1,20m  
ht = 1,38m + 1,70m +1,70m = 4,78m 
v = 1,20m x 1,20m x 4,78m = 6,88m³    

 
Volume Total= 6,30m³ + 42,24m³ + 6,88m³ = 55,42m³ 
 
3.2.2 Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50m (média entre montante e jusante, 
uma composição por trecho) com retroescavadeira (Capacidade da caçamba da Retro: 0,26m³ 
Potência: 88HP), largura menor que 0,80m, em solo de 1ª Categoria, locais com baixo nível de 
interferência (REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE ) = 
55,42m³ 
 
3.2.3 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / 
Potência: 88HP), largura até 0,80m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com 
baixo nível de interferência (REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BANDEIRANTE) = 26,82m³ 
 
Reaterro das valas: 
- Reaterro das valas tubos diam. 30 cm = 0,60m x 0,70m x 9,00m = 3,78m³ 
- Reaterro das valas tubos diam. 40 cm= 0,60m x 0,80m x 48,00m = 23,04m³ 
Total= 3,78m³ + 23,04m³ = 26,82m³ 
 
3.3 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 
 
3.3.1 Tubo de concreto armado, Classe PA-1, PB, DN 300mm, para águas pluviais (NBR 8890) = 
9,00m 
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3.3.2 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, 
instalado em local com baixo nível de interferências (inclui somente mão de obra) =  9,00m 
 
3.3.3 Tubo de concreto armado, Classe PA-1, PB, DN 400mm, para águas pluviais (NBR 8890) = 
48,00m 

         
3.3.4 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, 
instalado em local com baixo nível de interferências (inclui somente mão de obra) = 48,00m 
 
3.3.5 Caixa para ralo com grelha FoFo 135 Kg de alvenaria tijolo maciço (7x10x20cm), paredes de 
uma vez (0,20m) de 0,90x1,20x1,50m (externa) com argamassa 1:4 cimento:areia, base de concreto 
FCK= 10 Mpa, exclusive escavação e reaterro = 3,00 und 

 
3.4 PAVIMENTAÇÃO 

 
3.4.1 Execução de pavimento em pedras poliédricas, inclusive colchão e rejunte de pó de pedra = 
446,45m² 

 
3.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 
3.5.1 Placa de sinalização viária circular d=50cm, com suporte de aço galvanizado d=50mm e h=3m, 
inclusive base de concreto magro = 2,00 und 
 
3.5.2 Placa de identificação de rua (2 placas de 45cm x 20cm), com suporte de aço galvanizado 
d=50mm e h=3m, inclusive base de concreto magro = 1,00 und 

 
3.6 MOVIMENTOS EM TERRA E PREPARO DA BASE 

 
3.6.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso = 186,10m² (área 
encontrada em cad) 

 
3.6.2 Lastro de brita comercial (e=5,00cm) = 167,42m² x 0,05m = 8,37m³ 

 
3.7 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM PISO DE CONC RETO 

 
3.7.1 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100x10x7x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização 
interna de empreendimentos (bordas de confinamento e rebaixos) =  3,50m x 2,00und x 2,00 (acesso 
veículos - passeios e lotes) + 1,20m x 2,00und (acesso pedestre - lotes) + 1,50m x 2,00und (acesso 
pedestre - passeios) + (8,00m + 8,00m) (confinamento calçamento) =  14,00m + 2,40m + 3,00m + 
16,00m = 35,40m  

 
3.7.2 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100x10x7x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas 
(uso viário) (meio-fio e guia) = 102,36m (metragem total de meio-fio encontrada em cad) – 3,50m x 
2,00und (acesso veículos - passeios) -  1,50m x 2,00und (acesso pedestre - passeios) + (45,29m + 
45,00m) (guias) - 3,50m x 2,00und (acesso veículos - lotes) - 1,20m x 2,00und (acesso pedestre - 
lotes) = 102,36m – 7,00m – 3,00m + 90,29m – 7,00m -2,40m = 173,25m 

 
3.7.3 Reaterro manual apiloado com soquete (estabilização da guia) = (90,29m + 6,79m) (metragem 
total de guia encontrada em cad)  x 0,50m x 0,14m = 6,80 m³ 
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3.7.4 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, com concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, não armado = 167,42m² (área encontrada em cad) – 9,80m² (acesso 
veículo) – 4,08m² (alerta) – 3,76m² (direcional)= 149,78m² x 0,06 (espessura) = 8,99 m³ 
 
3.7.5 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, com concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado = 3,50m x 1,40m x 2,00 acessos (acesso 
veículo) = 9,80m² 

 
3.7.6 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10cm, alerta, espessura 
6cm, com colchão de pó de pedra espessura 5cm e rejunte de pó de pedra = 1,80m x 0,40m x 2,00und 
x 2,00 Und (acessos cadeirantes) + 1,50m x 0,40m x 2,00 und (acessos cadeirantes) = 2,88m² + 1,20m² 
= 4,08m² 

 
3.7.7 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10cm, direcional, 
espessura 6cm, com colchão de pó de pedra espessura 5cm e rejunte de pó de pedra = 3,50m x 0,40m 
x 2,00und (acesso veículos) + 1,20m x 0,40m x 2,00und (acesso pedestre lotes) = 2,80m² + 0,96m² = 
3,76m² 

 
 

Bandeirante/SC, 20 de julho de 2020. 
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