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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA 

LOCAL:     BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA 

 

1. Objetivo 

O presente memorial trata das obras necessárias para a implantação do campo de 

futebol da Barra do Ribeira. 

 

2. Etapas 

3.1. Serviços preliminares 

 

3.1.1 Placa de identificação da obra 

Será medido por área de placa executada (m²). 

 

3.1.2 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km 

Será medido pela área real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetação 

(m²). 

 

3.1.3 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 20° km 

Será medido pelo produto do volume de solo, aferido na caixa, e a distância média 
percorrida de ida ou volta; sendo a distância de transporte considerada desde o local de 
carregamento até a unidade de destinação final, ou da jazida, até o local de descarregamento, 
menos 1 quilômetro (m³ x km). 

 

3.1.4 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 

proctor normal 

Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e 
compactação executada (m²). 

 

3.2. MURO/ALAMBRADO 

 

3.2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 

Será medido pelo volume escavado 
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3.2.2 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa 
Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do 

bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). 
 
3.2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
 
3.2.4 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ 
Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
 
3.2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
 
3.2.6 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C 
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
 
3.2.7 Chapisco 
Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² 

e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade 
e as espaletas desenvolvidas (m²). 

 
3.2.8 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos 
Será medido por área, na projeção vertical, de alambrado em tela executado (m²). 

 
3.2.9 Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 

mm, e pintura eletrostática 
Será medido pela área de portão de abrir instalado (m²). 
 
3.2.10 CAIACAO 
 
 

3.3 VESTIARIO 
 
3.3.1 FUNDAÇÃO 
 

3.3.1.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 
Será medido pelo volume escavado 
 
3.3.1.2 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa 
Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do 

bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). 
 
3.3.1.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
 
3.3.1.4 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ 
Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
 
3.3.1.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
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3.3.1.6 Lastro de pedra britada 
Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³) 
 
3.3.1.7 Lona plástica 
Será medido pela área de lona plástica aplicada (m²). 
 
3.3.1.8 Armadura em tela soldada de aço 
Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg). 
 
3.3.1.9 IDEM 3.2.4 
 
3.3.1.10 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento 
Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
 

3.3.2 ALVENARIA 
 

3.3.2.1 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe 
A 

Será medido pela área do vão, considerando como altura a distância entre o respaldo 
superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m²). 

 
3.3.2.2 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm 
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
 
3.3.2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
 
3.3.2.4 Forma em madeira comum para estrutura 
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto. 
 
3.3.2.5 IDEM AO ITEM 3.2.4 
 
3.3.2.6  IDEM AO ITEM 3.3.1.10 
 
3.3.2.7 IDEM AO ITEM 3.2.7 
 
3.3.2.8 Emboço comum 
Será medido pela área revestida com emboço (m²) 
 

3.3.2.9 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 

 
3.3.3 ELÉTRICA  
 

3.3.3.1 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m 
Será medido por unidade de poste instalado (un). 
 
3.3.3.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
Será medido pelo volume real escavado (m³). 
 
3.3.3.3 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios 
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
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3.3.3.4 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - 
h= 250 mm 

Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
 
3.3.3.5 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ 
Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
3.3.3.6 Reaterro manual para simples regularização sem compactação 
Será medido pelo volume de reaterro executado (m³). 
 
3.3.3.7 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
 
3.3.3.8 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
 
3.3.3.9 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
 
3.3.3.10 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 

90°C 
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
 
3.3.3.11 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 

Bolt-on - 150 A - sem componentes 
Será medido por unidade de quadro instalado (un). 
 
3.3.3.12 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A 
Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 
 
3.3.3.13 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 

acessórios 
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
 
3.3.3.14 Caixa em PVC de 4´ x 2´ 
Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
 
3.3.3.15 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 
Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 
 
3.3.3.16 Interruptor com 1 tecla simples e placa 
Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 
 
3.3.3.17 Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-

27 para lâmpada fluorescente compacta 
Será medido por unidade de plafon instalado (un). 
 
3.3.3.18 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm 
Será medido por unidade de lâmpada instalada (un). 
 

3.3.4 HIDRÁULICA  
 

3.3.4.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (1´), inclusive conexões 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m) 
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3.3.4.2 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE 
TAMPA 

 
3.3.4.3 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive 

conexões 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
3.3.4.4 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série 

normal, DN= 40 mm, inclusive conexões 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
 
3.3.4.5 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série 

normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
 
3.3.4.6 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 

especial 
Será medido por unidade de registro instalado (un). 
 
3.3.4.7 Lavatório de louça com coluna 
Será medido por unidade instalada (un). 
 
3.3.4.8 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ 
Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado (un). 
 
3.3.4.9 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros 
Será medido por conjunto instalado (cj). 
 
3.3.4.10 Tampa de plástico para bacia sanitária 
Será medido por unidade instalada (un). 
 
3.3.4.11 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha 
Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
 
3.3.4.12 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 
Será medido por unidade executada (un). 
 

3.3.5 COBERTURA 
 

3.3.5.1 Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m 
Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²). 
 
3.3.5.2 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado 

de 6 mm 
Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 
Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela 

área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 
27% de inclinação; 

 
3.3.5.3 Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 

ondulado 
Será medido por comprimento de cumeeira executada (m). 
 

3.3.6 ACABAMENTO / ESQUADRIAS 
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3.3.6.1 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de 

até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² 
deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 

 
3.3.6.2 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada 
Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer 

interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
 
3.3.6.3 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial 
Será medido por área de caixilho instalado (m²). 
 
3.3.6.4 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial 
Será medido pela área da porta instalada (m²). 
 
3.3.6.5 Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em 

alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta 
Será medido por área de divisória e / ou porta instalada, não se descontando nas portas 

a elevação do piso e / ou rebaixo superior com relação à altura da divisória (m²). 
 

3.4 CAMPO 
 

3.4.1 Terra vegetal orgânica comum 
Será medido por volume de terra vegetal fornecida (m³). 
 
3.4.2 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) 
Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²). 
 

3.4.3 Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ - inclusive 

conexões 

Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

 

3.4.4 Tinta látex em massa, inclusive preparo 

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de 
até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² 
deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).  
 
 

 

 

 

 

 

Eng° Ricardo R. Barros 
Diretor da Div. De Engenharia 

CREA-SP 5070083960 
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