
MAPA DE QUANTIDADES 

 

4. PAVIMENTOS     

     Un.  Qtd. 

4.1 

Camada de base drenante com 0.15m de espessura mínima, 

incluindo escavação, perfilagem e compactação do fundo da caixa 

e aplicação de herbicida. m² 162 

        

4.2 

Fornecimento e aplicação de mulch, camada de revestimento em 

gravilha granítica com 5cm de espessura, cinza ou branca, 

conforme peça desenhada,  sobre manta anti germinante e grelha 

tipo polietileno ou polipropileno cor cinza para revestimentos de 

cor cinza     

- Gravilha granítica de cor cinza m² 116 

- Gravilha granítica de cor branca m² 46 

        

4.3 

Fornecimento e assentamento de lancis metálicos com 1x20cm de 

secção, inclº abertura de caixa, fundação, cortes, remates, em 

curvas ou rectas conforme peça desenhada, e todos os trabalhos e 

fornecimentos necessários a um perfeito acabamento. ml 125 

        

4.4 

Degraus de escada talhado na rocha, inclº marcação, cortes, 

remates, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um 

perfeito acabamento. ml 6 

        

4.5 

Degraus de escada em paralelepípedos de granito, inclº marcação, 

fornecimento, cortes, remates,  e  todos os trabalhos e 

fornecimentos necessários a um perfeito acabamento. ml 7 

  

 

    

  Total capítulo     

 

 

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

 

4. PAVIMENTOS           

     Un  Qtd.  P.U.  Total   

4.1 

Camada de base drenante com 0.15m de 

espessura mínima, incluindo escavação, 

perfilagem e compactação do fundo da 

caixa e aplicação de herbicida m² 162 4,00 648,00   

              



4.2 

Fornecimento e aplicação de mulch, 

camada de revestimento em gravilha 

granítica com 5cm de espessura, cinza ou 

branca, conforme peça desenhada, sobre 

manta anti germinante e grelha tipo 

polietileno ou polipropileno cor cinza para 

revestimentos de cor cinza           

- Gravilha granítica de cor cinza m² 116 24,00 2.784,00   

- Gravilha granítica de cor branca m² 46 24,00 1.104,00   

              

4.3 

Fornecimento e assentamento de lancis 

metálicos com 1x20cm de secção, inclº 

abertura de caixa, fundação, cortes, 

remates, em curvas ou rectas conforme 

peça desenhada, e todos os trabalhos e 

fornecimentos necessários a um perfeito 

acabamento. ml 125 20,00 2.500,00   

              

4.4 

Degraus de escada talhado na rocha, inclº 

marcação, cortes, remates, e todos os 

trabalhos e fornecimentos necessários a um 

perfeito acabamento. ml 6 90,00 540,00   

              

4.5 

Degraus de escada em paralelepípedos de 

granito, inclº marcação, fornecimento, 

cortes, remates, e todos os trabalhos e 

fornecimentos necessários a um perfeito 

acabamento. ml 7 120,00 840,00   

  

 

          

  Total capítulo         8.416,00 € 

 

 

 

 

 

 


