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MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO 

 

REFORMA DE CAMPING BARRA DO MORAES 

 

O projeto prevê a execução de reforma no prédio existente no Camping Barra do Moraes, os serviços 

contemplados são, demolição de parte do telhado de fibrocimento, execução de contrapiso, pintura, 

execução de nova instalação elétrica para as luminárias, execução de bancos, mesas e churrasqueiras 

da área externa. 

 

1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

 

1.1 Placa de obra=1,60 x 1,80=2,88 m² 

 

1.2 Remoção de telhas de fibrocimento: Remoção das telhas de fibrocimento existente sem 

reaproveitamento. 

30,60 m x 3,90 m= 120,00 m²  

 

1.3 Remoção de trama de madeira: Remover parte da trama do telhado que esteja podre ou 

danificada, conforme indicado no projeto. 

120,00 m² área do telhado 

 

1.4 Remoção de portas de forma manual: Remoção da porta da copa, porta externa sanitário 

feminino e portas dos box sanitários masculino, sem reaproveitamento. 

6 portas x 2,10 x 0,80=10,00 m² 

 

 

1.5  Transporte de entulho em caminhão basculante: Transporte dos entulhos gerados pela remoção 

do telhado e portas, com deslocamento até a cidade. 

10 m³x 40 km= 400m³.km 
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2 COBERTURA 

 

2.1 Trama de madeira: Substituição de 50% das madeiras da trama do telhado existente, que estão 

podres ou danificadas. 

120,00 m²/2=60 m² 

 

2.2 Viga de madeira: Substituição de 50% das madeiras da trama do telhado existente, que estão 

podres ou danificadas. 

75,00 metros 

 

2.3 Carpinteiro para telhado: Serviços de carpintaria para execução do madeiramento do telhado. 

8 horas diárias x 5 dias=40 horas 

 

2.4 Telhamento com telhas de aluzinco: Instalação de novas telhas em aluzinco, no local indicado no 

projeto. 

30,60 m x3,90 m=120,00 m² 

 

2.5 Calha algerosa: Instalação de calha algerosa no entorno da churrasqueira 

15 metros lineares 

 

2.6 Alvenaria de vedação em blocos de tijolos maciço: Fechamento em alvenaria de tijolos maciços 

no vão existente entre o muro de pedras e o telhado a ser reformado. 

24,20 m x 0,40 m=9,68 m² 

 

3 PISO ÁREA DA CHURRASQUEIRA 

 

3.1 Contrapiso 6 cm: Executar contrapiso nivelado e desempenado no local indicado no projeto, 

onde atualmente possui brita. 

24,20 m x 3,90 m= 94,38 m² 
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3.2 Aplicação de pintura acrílica no chão: Aplicar pintura acrílica sobre contrapiso a ser executado, 

duas demãos. 

24,20 m x 3,90 m= 94,38 m² 

 

4 MESA INTERNA CHURRASCO 

 

4.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços: Executar conforme projeto. 

(0,90+0,15) x 0,90=0,945 x 2 pilares= 1,89 m² x 2 fileiras=3,78 m² 

 

4.2 Emboço na alvenaria e concreto 

(0,90x 0,9x2 lados) + (0,2x0,9x2)= 0,98 x 2 pilares= 1,96 m² 

2 m x 0,90 m+(2x0,10 mx2 lados)+(0,9x0,10x2 lados)=2,38 m²  

TOTAL= 1,96 m²+2,38 m²=4,34 m² 

 

4.3 Chapisco na alvenaria e concreto  

(0,90x 0,9x2 lados)+(0,2x0,9x2)=0,98 x 2 pilares= 1,96 m² 

2 m x 0,90 m+(2x0,10 mx2 lados)+(0,9x0,10x2 lados)=2,38 m²  

TOTAL= 1,96 m²+2,38 m²=4,34 m² 

 

4.4 Pintura na alvenaria e concreto 

(0,90x 0,9x2 lados)+(0,2x0,9x2)=0,98 x 2 pilares= 1,96 m² 

2 m x 0,90 m+(2x0,10 mx2 lados)+(0,9x0,10x2 lados)=2,38 m²  

TOTAL= 1,96 m²+2,38 m²=4,34 m² 

 

4.5 Formas para execução do tabuleiro de concreto armado da mesa (executar piso queimado com 

cimento na mesa). 

(2 m x 0,90 m)+(2 mx0,10 mx2 lados)+(0,9x0,10x2 lados)=2,38 m² 

 

4.6 Aço CA-50 8,00 mm 

(5 barras x 2 metros)+ (10 barras x 0,90 metros)= 19 metros x 0,395 = 7,51 kg 
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4.7 Concretagem do tabuleiro da mesa (executar piso queimado com cimento na mesa). 

2 metros x 0,90 metros x 0,10 metros= 0,18 m³ 

 

4.8 Revestimento cerâmico aplicado sobre a mesa a ser executada e mesa existente 

(2 metros x 0,90 metros) + (2 metros x 0,90 metros)= 3,60 m² 

 

5 PINTURA 

 

 

5.1 Limpeza da superfície com jato de alta pressão 

(29,20x3,50x2)+(11,90x3,50x3 paredesx2 lados)+(10,40x3,50x1 paredex2 lados)+(30,60x1 parede 

x3,50x1 lado)+(8x3,50x2 lados)+(5 mx3,50mx2 lados)=725,20 

Pilares (0,25x3,50x4 ladosx5 pilares)= 17,50 m² 

Churrasqueira (6x3,50x2 lados)+(1,50x3,50x2 lados)= 52,50 m² 

Paredes externas segundo pavimento= (8x3,00x2x2)+(8,80x3x2x2)=201,60 m² 

Desconto das esquadrias= 14,00 m x3,00 m=42,00 m² 

TOTAL: (996,80)-(14,00x3,00)=954,80 m²+10%=1.050,28 m² 

 

5.2 Aplicação de tinta acrílica em paredes de alvenaria 

(29,20x3,50x2)+(11,90x3,50x3 paredesx2 lados)+(10,40x3,50x1 paredex2 lados)+(30,60x1 

paredex3,50x1 lado)+(8x3,50x2 lados)+(5 mx3,50mx2 lados)=725,20 

Pilares (0,25x3,50x4 ladosx5 pilares)= 17,50 m² 

Churrasqueira (6x3,50x2 lados)+(1,50x3,50x2 lados)= 52,50 m² 

Paredes externas segundo pavimento= (8x3,00x2x2)+(8,80x3x2x2)=201,60 m² 

Desconto das esquadrias= 14,00 m x3,00 m=42,00 m² 

TOTAL: (996,80)-(14,00x3,00)=954,80 m²+10%=1.050,28 m² 

 

5.3 Aplicação de tinta esmalte em esquadrias de aço e madeira 

Portas 0,80x2,10x12x2 lados=36,96 m² 

Porta entrada grande 14x3,00 =42,00 m² 

Janela 10 unidadesx1,50x1,50=22,50 m² 
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TOTAL= 101,46 m²+10%=111,61 m² 

 

6 SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS 

 

6.1 Instalação de vidros liso 3 mm 

1,00x0,5x20= 10 m²  

0,5x0,5x30=7,50 m² 

TOTAL: 17,50 m² 

 

6.2 Porta de madeira maciça completa 

2 unidades 

 

6.3 Porta de madeira semi-oca completa 

4 unidades 

 

6.4 Alvenaria em tijolos maciços para reparo nos banheiros 

2,00 m² 

 

6.5 Chapisco aplicado na alvenaria 

2,00 m² 

 

6.6 Emboço aplicado na alvenaria 

2,00 m² 

 

6.7 Lavatório de louça branca 

01 unidade 

 

6.8 Sifão de plástico flexível 

01 unidade 

 

6.9 Válvula de plástico branco para lavatório 
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01 unidade 

 

6.10 Torneira metálica cromada de parede 

01 unidade 

 

7  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

7.1 Quadro de distribuição para 01 disjuntor de PVC embutir 

01 unidade 

 

7.2 Disjuntor monopolar 20 A 

02 unidades 

 

7.3 Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² 

400 metros 

 

7.4 Ponto de iluminação incluso material e mão de obra, inclusive interruptor 

27 pontos 

 

7.5 Luminária de LED tipo plafon de sobrepor 

20 unidades 

 

7.6 Luminária de LED refletor para iluminação pública 100 W 

07 unidades 

 

7.7 Relé fotoelétrico 

07 unidades 

 

 

8  ÁREA EXTERNA 
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8.1 CHURRASQUEIRAS DE ALVENARIA 

 

8.1.1 Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos maciços 

(0,6x1,00x2 lados)+(0,8x0,6x2 lados)=2,16 m²x6 unidades=12,96 m² 

 

8.1.2 Chapisco de superfície de alvenaria 

(0,6x1,00x2 lados)+(0,8x0,6x2 lados)=2,16 m²x6 unidades=12,96 m² 

 

8.1.3 Emboço de superfície de alvenaria 

(0,6x1,00x2 lados)+(0,8x0,6x2 lados)=2,16 m²x6 unidades=12,96 m² 

 

8.1.4 Aplicação de tinta acrílica 

(0,6x1,00x2 lados)+(0,8x0,6x2 lados)=2,16 m²x6 uni=12,96 m² 

 

8.2 BANCOS DE CONCRETO ARMADO 

 

8.2.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços 

(0,50+0,15) x 0,40=0,26 x 3 pilares= 0,78 m²x12 unidades=9,36 m²x2 (duas fileiras)=18,72 m² 

 

8.2.2 Emboço na alvenaria e tabuleiro de concreto 

(0,50x 0,40x2 lados)+(0,2x0,5x2)=0,60 x 3 pilares= 1,80 m²x12 unidades=21,60 m² 

2 m x 0,40 m+(2x0,10 mx2 lados)+(0,4x0,10x2 lados)=1,28 m² x12 unidades =15,36 m² 

TOTAL= 21,60 m²+15,36 m²=36,96 m² 

 

8.2.3 Chapisco na alvenaria e tabuleiro de concreto 

(0,50x 0,40x2 lados)+(0,2x0,5x2)=0,60 x 3 pilares= 1,80 m²x12 unidades=21,60 m² 

2 m x 0,40 m+(2x0,10 mx2 lados)+(0,4x0,10x2 lados)=1,28 m² x12 unidades =15,36 m² 

TOTAL= 21,60 m²+15,36 m²=36,96 m² 

8.2.4 Pintura na alvenaria e tabuleiro de concreto 
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(0,50x 0,40x2 lados)+(0,2x0,5x2)=0,60 x 3 pilares= 1,80 m²x12 unidades=21,60 m² 

2 m x 0,40 m+(2x0,10 mx2 lados)+(0,4x0,10x2 lados)=1,28 m² x12 unidades =15,36 m² 

TOTAL= 21,60 m²+15,36 m²=36,96 m² 

 

8.2.5 Formas para execução do tabuleiro de concreto armado da mesa 

(2 m x 0,40 m)+(2 mx0,10 mx2 lados)+(0,4x0,10x2 lados)=1,28 m²x12 unidades=15,36 m² 

8.2.6 Aço CA-50 8,00 mm= (4 barras x 2 metros)+ (10 barras x 0,40 metros)= 12 metros x 0,395 = 

4,74 kg x6 unidades=56,88 kg 

 

8.2.7 Concretagem do tabuleiro do banco 

2 metros x 0,40 metros x 0,10 metros= 0,08 m³ x12 unidades=0,96 m³ 

 

8.3 MESAS DE CONCRETO ARMADO 

 

8.3.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços 

(0,90+0,15) x 0,90=0,945 x 2 pilares= 1,89 m²x6 unidades=11,34 m²x2=22,68 m² 

 

8.3.2 Emboço na alvenaria e concreto 

(0,90x 0,9x2 lados)+(0,2x0,9x2)=0,98 x 2 pilares= 1,96 m²x06 unidades=11,76 m² 

2 m x 0,90 m+(2x0,10 mx2 lados)+(0,9x0,10x2 lados)=2,38 m² x06 unidades =14,28 m² 

TOTAL= 11,76 m²+14,28 m²=26,04 m² 

 

8.3.3 Chapisco na alvenaria e concreto 

(0,90x 0,9x2 lados)+(0,2x0,9x2)=0,98 x 2 pilares= 1,96 m²x06 unidades=11,76 m² 

2 m x 0,90 m+(2x0,10 mx2 lados)+(0,9x0,10x2 lados)=2,38 m² x06 unidades =14,28 m² 

TOTAL= 11,76 m²+14,28 m²=26,04 m² 

 

8.3.4 Pintura na alvenaria e concreto 

(0,90x 0,9x2 lados)+(0,2x0,9x2)=0,98 x 2 pilares= 1,96 m²x06 unidades=11,76 m² 

2 m x 0,90 m+(2x0,10 mx2 lados)+(0,9x0,10x2 lados)=2,38 m² x06 unidades =14,28 m² 
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TOTAL= 11,76 m²+14,28 m²=26,04 m² 

 

8.3.5 Formas para execução do tabuleiro de concreto armado da mesa 

2 m x 0,90 m+(2x0,10 mx2 lados)+(0,9x0,10x2 lados)=2,38 m² x06 unidades =14,28 m² 

 

8.3.6 Aço CA-50 8,00 mm 

(5 barras x 2 metros)+ (10 barras x 0,90 metros)= 19 metros x 0,395 = 7,51 kg x6 unidades=45,06 kg 

 

8.3.7 Concretagem do tabuleiro da mesa= 2 metros x 0,90 metros x 0,10 metros= 0,18 m³ x6 

unidades=1,08 m³ 

 

9 SERVIÇOS FINAIS 

 

9.1 Limpeza da obra= 424,94 m² (área total da edificação) 

 

 

 

 

 

Marcos Ronning 

Eng. Civil CREA/RS210160 


