
ITEM DESCRIÇÃO
01 Fundação
02 Pavimentação
03 Estrutura
04 Vedação
05 Cobertura
06 Reservatório de Água Potável
07 Instalações
07.01          Hidráulicas
07.02          Sanitárias
07.03          Elétricas
08 Revestimentos
08.01          Interno
08.02          Externo
09 Pinturas
10 Esquadrias
11 Louças, Metais e Acessórios Sanitários
12 Tratamento de águas residuais
12.01          Sumidouro
12.02          Tanque Séptico + Filtro Anaeróbio

12.03
 Biodigestor + leito de secagem + 
Sumidouro

13.01 Jardim filtrante + tanque de 
armazenamento13 Estratégias de reúso

14 Outros

14.01
Captação, filtragem e armazenamento 
água da chuva

468.99
TOTAL GERAL Protótipo Padrão (sem BDI) 12332.26 100%
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ANEXO VI - MODELO DE TABELA DE ORÇAMENTO ESTIMADO

Planilha a ser adotada como referência para a elaboração do orçamento. Todos 
os itens deverão ser apresentados, na ordem exposta, não sendo obrigatória a 
formatação da tabela nos moldes deste documento. Todos os sistemas e 
elementos fundamentais para a construção do Protótipo de Unidade Sanitária 
devem estar contidos no orçamento, de modo que a planilha se resume a 
elementos mínimos, podendo ser ampliada e adaptada de acordo com a 
proposta apresentada. Aos custos não devem ser incluídos percentuais 
destinados a Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). Os custos descritos na 
planilha devem se referir ao Protótipo de Unidade Sanitária padrão. 

PROTÓTIPO DE UNIDADE SANITÁRIA

Total (R$) Percentual 
(%)

A ideia dos ciclos esteve tão presente no nosso 

protótipo de Unidade Sanitária que até seu nome 

buscou revelar o partido escolhido. US8, portanto, traz 

em si um resumo de tudo que apresentamos: o oito é 

o símbolo da ciclicidade continuada e (re)vivida, seja 

pelo ser humano, seja pelo ambiente em si, ou 

mesmo por suas relações com as diferentes escalas 

em que tal espaço está inserido. O 8, por fim, fala da 

inspiração da infinidade de ciclos que começam, se 

encerram e retornam a começar. 

A estrutura do protótipo U.S 8 será composta 
por andaimes, por ser um material 
autoportante, de fácil manutenção, custo 
acessível e que possibilita uma construção 
rápida e exequível pelas/os próprias/os 
moradoras/es. A inovação se faz presente ao 
se quebrar o ciclo de utilidade dos andaimes 
nas obras, que passam de itens auxiliares e 
efêmeros à estrutura e permanência. É uma 
solução construtiva simples que propõe uma 
estética alternativa e instigante, que realizará 
um impacto social ao promover o 
sentimento de pertença da população local, 
visto que será incentivado uma construção 
autogerida, que acontecerá após uma 
capacitação à respeito das técnicas 

construtivas empregadas. O fechamento 
será realizado pelos painéis isolantes 
estruturais (SIP) por configurarem uma opção 
eficiente, sustentável e econômica. O SIP é 
de fácil e rápido manuseio e, portanto, pode 
ser facilmente executada pela população 
local; além de proporcionar o isolamento 
térmico e o conforto ambiental necessários 
para um protótipo que será implementado 
no Rio Grande do Sul. A cobertura será de 
telha ecológica do tipo tetra pak ou ecotop, 
pois ambas as opções são compostas por 
materiais 100% reciclados, que possuem 
resistência a granizo e pedras, têm grande 
durabilidade, são boas isolantes térmicas e 
são de fácil instalação.

o orçamento
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